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 ..............................................................................Sté BIRDOR TRANS SARL19(8ص

 ..................................................................... Sté EL MARABET TRANS SARL19(9ص

 ................................................................................................... SOUKA BELLE19(9ص

 ....................................................................................................AMSAFOURA19(9ص

 ............................................................................STE DIV ESSADKI SARL AU19(9ص

 ............................................................................................ NEGAFA LAMYAE19(10

..................................................................................................................  GMF19(10

 ....................................................................................................AMSAFOURA19(10

 ....................................................................................................AMSAFOURA19(10

.................................................................................................................. 11)19إملوس 

 ........................................................................................................Total Maroc19(11

 ............................................................................... »SAJIDA NEGOCE TRAV«19(11

 ..............................................................................................TECNICA AUTOS19(11

 ................................................................................................STE ALL TONER19(11

 .............................................INFIRAD DE TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE19(1(

 ...................................................................................IMMOBILIER KHADIJA19(1(

 .......................................................................................STE: ALLIANCE EVER19(1ص

 ...................................................................... صLOUJAIN EVENT19(1 )لوجين افنت(

 ........................................................................ SI SOLUTION IMMOBILIERE19(1ص

 ....................................................................................... LE PANAME PALACE19(11

 .............................................................................RAHMA IMPORT EXPORT19(11



صفحة صفحة

19063 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

 ................................................................................................. el harche freres19(11

 ............................................................................ STE: EL JAWDA MAGHREB19(11

 ..................................................................................BELDI COUNTRY CLUB19(15

 ................................................................................................ N&R ATTITUDE19(15

 .................................................................... STE AL AKHAWEN AZER »(A «19(15

 ...........................................................................................................FIBRE BAT19(15

 .......................................................................................................AGRO J.A.M19(16

 ......................................................................................................PRONEMAG19(16

 ...................................................................................ELITE DEVELPPEMENT19(16

 ....................................................................................MOHAMED OVITCHE19(17

 .......................................................................................... SOS PROTECTION19(17

 ....................................................................................................SACROPMED19(17

17)19دار الساقيا........................................................................................................... 

 .................................................................................................. RENOVASSUR19(17

 ......................................................................... RENAISSANCE PARAMEDIC19(18

 ................................................................................................................ 18)19بومبلوكا

 ...................................................................................................... DAR ETTINE19(18

18)19طباعة باديم......................................................................................................... 

 .......................................................................................... F.CHAR RENT CAR19(19

 ............................................................................................................ J&M CAR19(19

 ....................................................................................................... SOTRA BUS19(19

 ..................................................................................................RIBOU INVEST19(19

 ......................................................................................................KMO IMMO19(50

 .................................................................. AGRI TURF FACILITIES SARL AU19(50

 ....................................................... SOCIETE PROMO SASSIOUI D›ATLAS19(50

 ..............................................SOCIETE HOTEL DIAMANT D›ATLAS SARL19(51

 .......................................................................... SOCIETE AYA PIECES AUTO19(51

 ...........................................................SOCIETE DE GENIE CIVIL MODRNE19(51

 ....................................................SOCIÉTÉ ATLAS TRAVAUX (( SARL  AU 19(5(

 ........................................................................ ABADAY TRAVAUX SARL-AU19(5(

 ....................................................................................EL MAZGHI TRAVAUX19(5(

 ............................................................................................BEAUTY BOUNTY19(5(

 .......................................................................................V7 CONSTRUCTION19(5ص

 ...........................................................................................PARK WOUROUD19(5ص

 ..............................................................................................NOSTRA WOOD19(5ص

 .......................................................................................CENTRE DREAM PH‘19(51

 ..........................................................................VILLA KAMILIA ESSAOUIRA19(51

 ........................................................................STE IRRIGATION SOLUTION19(51

 .................................................NEXT GENERATION TELECOMS MAROC19(55

 .......................................................................................................... CAFE BOX19(55

 ............................................................................................................ODDNET19(55

 .............................................................................. YOUZ BLOUSE SERVICES19(55

 .................................................................................... MINERALS & FOSSILS19(56

 ....................................................................................................ZHOR GLASS19(56

 ..................................................................................... CONFIANCE DARNA 19(56

 .............................................................................................STORES RAYANE 19(57

 .....................................................................................................AZIZI WOLD19(57

 ............................................................................................. YELOCAIMMOIX19(57

 ................................................................................................CHANTIER SAFI19(58

 ......................................................................................................HAMIL AGRI19(58

 ....................................................... EM RETAIL MANAGEMENT SERVICES19(58

 ......................................................................STE CAP LUTRA CAR SARL AU19(58

 STE » CHERIFIENNE DE L’AUTOMOBILE ET DE L’ INDUSTRIE DU

 ...................................................... » MAROC ORIENTAL» SCAIMO19(59

 ....................................................SOCIETE MARITIME DE SAFI SOMASAF19(59

 .................................................................................................. CHYA BEAUTY19(59

 ..................................................................................KARA STUDIO SARLAU19(59

 ..............................................................................AL OMRANE TRANSFERT19(60

 ......................................................................LE MARCHE DES GOURMETS19(60

 ................................................................... LE MARCHE DES GOURMERTS19(60

 .............................................................................................................TAOABD19(60

 ................................................. MAISON D›HOTES SAFA BOULAOUANE19(61

 ................................................................................STE MECHRIR LOGISTIC19(61

 .................................................................................................NBIOZ services19(61
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 ........................................................................... CARRIERE BENMAACHOU19(61

 .......................................................................... Empower Technologies Sarl19(6(

 ........................................................................................... INOX EL HOUARY19(6ص

 ............................................................................................................. RACHIM19(6ص

 ..............................................................................................................MOHTA19(6ص

 ................................................................................................... ULTRA VAUTE19(61

 ...................................................................................................MAK DOUG›S19(61

 SML MAROC INCORPORATED AS SML LABELS AND PACKAGING

 ...........................................................................................MOROCCO19(61

 ................................................................................................. OUAFI EDIFICE19(65

 .............................................................................................................. DNV GL19(65

 ................................................................................................HABIBA SAKAN19(65

 ..................................................................................................... LOTI GHARB19(66

 ........................................................................................................WOLLEMIA19(66

 ......................................................................................... EL MARSA PLASTIC19(66

66)19أسيم انفيست...................................................................................................... 

 .............................................................................. MANAHIL Entertainment19(67

 ...............................................................................................................GENIUS19(67

 ..................................................................... S(DY BUILD & ENGINEERING19(67

 ..............................................................................................AZURITE INVEST19(68

 ...................................................................................................... S(DY BUILD19(68

 .......................................................................................................IBN GROUP19(68

 ................................................. SOCIETE IMMOBILIERE ZALGA SARL AU19(68

 ......................................................................................................SULTANGAZ19(69

 ...........................................................................................ASSURANCES AFG19(69

 ........................................................................................................ DAR LABNI19(69

 .......................................................................................................GUADAZUL19(70

70)19شركة واد اسلي ش م م........................................................................................ 

.................................................................................................................. 70)19في أ كار 

 ................................................................................................. GUADAZUL FB19(70

 ....................................................................................... JEUNAIDE TRAVAUX19(71

 ...........................................................................................................DEHAUSE19(71

 .................................................................................................PITA CONCEPT19(71

 .............................................................................................SALON MOBILYA19(7(

 ..............................................................................................MADINA TOOLS19(7(

 .....................................................................................................LOUJAINEUS19(7ص

 ................................................................ DANIA NETTOYAGE JARDINAGE19(7ص

 ........................................................................................................... GR-TRAM19(7ص

 ............................................. LAZRAK CONSEILIO IMPERIUM FINANCE 19(7ص

 ................................................................................................. EMILIA INVEST19(71

 ......................................................................STE IMMOBILIERE MY OMAR19(71

 ..........................................................................................RIF AESTHETIC sarl19(71

 ....................................................................................................GHOUTI GAZ19(71

 ...................................................... TRANSPORT TOURISTIQUE TROPICA19(71

 .....................................................................................................BM LOUNGE19(75

 ........................................................................... GOODWAY CONFECTION19(75

 ............................................. LAZRAK CONSEILIO IMPERIUM FINANCE’19(75

75)19فان العابد............................................................................................................ 

 ....................SOCIETE BENJDIR ET HOUMMANI DE CONSTRUCTION19(75

 ........................................................................................................ SOMAFISH19(76

 ............................................................................................... JANNA SAKANE19(76

.................................................................................................................  RKN19(76

 ...................................................... NORD AFRICA BOTTLING COMPANY19(76

 ................................................................................... PESAGE PROMOTION19(77

 .........................................................»EL GHARRI SIGMA SERVICES »EGSS19(77

 .................................................................................................... TEXBENNAGI19(77

 ......................................................................................................... AUTRETEC19(77

 ........................................................................................................ 78)19كرا اي وبيليي

 .............................................................................................................DIGITOS19(78

 ...................................................................................ABWAB OUARZAZATE19(78

 .......................................................................................OTAB IMMOBILIERE19(78

 .................................................................... TRANSPORT LGHALI EXPRESS19(79

 ................................COMPAGNIE DES BOISSONS GAZEUSES DU SUD19(79

 ........................................................GUERMIT TECHNOLOGIES (guertech19(79
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 .............................................................................................. SATIMAR IMMO19(79

 ..........................................................................................EPITEC PRIVE SARL19(80

 ...............................................................................................BENALI SAKANE19(80

 .....................................................................................................SIGMA-POLE19(80

 ............................................................................................................ TEX NICE19(81

 ................................................................SOCIETE MAHA MULTISERVICES19(81

 ........................................... Société MAKEIT EASY MARKETING SARLAU19(81

 .................................................... AFE DISTRIBUTIONS INTERNATIONAL19(81

 ..................................................................................................... STE  GADON19(8(

 ......................................................SOCIETE TACHO CONTROLE MAROC19(8(

 .......................................................................... DENSM GLOBAL SERVICES19(8(

 ADIENT AUTOMATIVE SEATING ماروك  سيتينغ  أوطوموتيڤ  دينت 

 ................................................................................................. MAROC19(8ص

ص8)19كنطوار اكغيكول كندر........................................................................................ 

 .............................................................................................................HUIT A 819(8ص

 ................................................................................................AFE INDUSTRIE19(81

81)19بارا املخفي............................................................................................................ 

 .................................................................................................... LAZMUT Sarl19(81

 .........................................................................DOMAINE D’ÉLEVAGE SARL19(81

 ............................................................................................................. IDNACO19(85

 ... COMPAGNY VEGETABLE INTERNATIONAL LEADER MARKETING19(85

 ...........................................................................................................INTERFER19(85

 ................................................................................................YAMOH TRANS19(86

 ...................................................................................................PIXEL DIGITAL19(86

 ..............................................................................................DAIFI BATIMENT19(86

 .............................................................................................................LASETRA19(87

 ........................................................................................... ASSISTANCE CALL19(87

 ..............................................................................................................BEYAME19(87

SAN KHOSI IMMOBILIER19(87 سان خو�سي اي وبيليي......................................... 

 ..............................................................................................................SKYBEN19(88

 ..........................................................................................................B5 INVEST19(88

 ..............................................................................................................BEYAME19(88

 .......................................................................................DEPOT LA KORONA19(88

 .................................................................................... BTP SEALING WORKS19(89

 ................................................................................... STE TRANS ABDELMO19(89

 .......................................................................................DEPOT LA KORONA19(89

 ...............................................................LES GRANDS MOULINS ENNASR19(89

 .......................................................................................AYOUB-DAK TRANS19(90

 ............................................................................................................SOPLOM19(90

 ........................................................................................ ENERGY GUIT CLIM19(90

 ............................................................................................. FERRIMAROC SA19(90

 ..................................................................................................DAY SECURITE19(91

91)19كاستروترا.............................................................................................................. 

 .............................................................................................. L K LOGISTIQUE19(91

 ..........................................................................................SOCIETE COUCOU19(9(

 ............................................................................................................... DIVRHI19(9(

 ............................................................... ARRMAZ TECHNOLOGY AFRICA19(9(

 ...............................................................STE AGRO FOOD EQUIPEMENTS19(9(

 ......................................................................................AGRO FOOD INVEST19(9ص

 .................................................................................................................CIPAM19(9ص

 ...................................................................................CIPAM DISTRIBUTION19(9ص

 ...................................................................................................CIPAM TRADE19(9ص

 ......................................................................R INTERNATIONAL SERVICES19(9ص

 .........COMPTOIR INTERNATIONAL DES PRODUITS ALIMENTAIRES19(91

 ...............................................................................................OLAND GROUP19(91

..................................................................................................................  SLDM19(91

..................................................................................................................  SNDV19(95

 ....................................................................................................... LAMI  PARA19(95

 ........................................................................................... BIENS & SERVICES19(95

 .................................................................................................... FIRST FABRIC19(95

 ....................................................................SOCIETE COFFE JOSE SARL AU19(96

 ...............................................................................................CORNER PLAZA19(96

 .........................................................................................BELSAKO DESIGNE19(96

 ....................................................................................................... LAMI  PARA19(97
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 ............. (COMPAGNIE AGRICOLE PRODUITS SELECTIONNES (CAPS19(97

 ...............................................................................................ACHRAF NACER19(97

 ..................................................................MOUNOIL D INVESTISSEMENT19(97

 ........................................................................................ SOUNBAR PROMO19(98

 ............................................................DOMAINE AGRICOLE EL MANZEH19(98

 ................................................................................................. STE HAJ SALEH19(98

 ....................................................................................JAD PHONE SERVICES19(98

 ......................................................................... KEYFRAME PRODUCTIONS19(99

 .................................................................................................SAMA SAHARA19(99

 .............................................................................................SERENO LIVINGS1900ص

 .......................................................................................................KLIA TRANS1900ص

 ....................................................................................................... AWLAD H B1901ص

 ......................................................................................................... JAS TRANS1901ص

 .................................................................................................zakariat mouad1901ص

 ..................................................................................... IMZOUREN EXPRESS1901ص

 .................................................................................. ADIL MOTOCYCLE FES190ص(

 ................................................................................ L›AVENUE IMMOBILIER190ص(

 ...............................................................................................SMOKE ISLAND190ص(

 ...................................... SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LOISIRS19ص0ص

 .......................................................................................................KLIA TRANS19ص0ص

 ..................................................................................................... MABANI JGK19ص0ص

 .............................................................................................................LE KOZY19ص0ص

 ..................................................................................STE LAMANO SARL AU19ص0ص

..................................................................................................................  IBAIA1901ص

 .................................................................................. General Trading Reford1901ص

 ............................................................................................ PARES PARTNERS1901ص

 ................................................................................................. NATRA BETON1905ص

 ....................................................................................................SEL TOUAMA1905ص

 ................................................................................................... WEXIS STORE1905ص

 .......................................................................................................... SOFA CAR1905ص

 ........................................................................................... TRANS AL JADIDA1906ص

 ...................................................................SOCIETE AUTO ECOLE CHHOB1906ص

 ....................................................................................... JEUNAIDE TRAVAUX1906ص

 .....................................................................................................SOCUP SARL1906ص

07ص19فيسا اكسبير.......................................................................................................... 

 ........................................................................................FZ BEAUTY CENTER1907ص

 ...........................................................STE CHOUDARI TRAVAUX SARL AU1907ص

 ....................................................................................................SAMAFOURA1907ص

 ....................................................................................................SAMAFOURA1908ص

 ..........................................................................................................samafoura1908ص

08ص19اطلس الفالحة السن ية......................................................................................... 

 ............................................................................. SERVICES CASH TAFILALT1908ص

 ............................................................................. SERVICES CASH TAFILALT1908ص

09ص19ست نكوس........................................................................................................... 

 ............................................................................................ STERNCHEN CAR1909ص

 ................................................................................TRANS KAWTAR & RIDA1909ص

 ................................................(STE BATITGHAS SARL AU( 09ص19شركة باتيسغاس

 ..........................................................................................................O I TRANS1910ص

 ................................................................. SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX SARL1910ص

 ................................................(STE BATITGHAS SARL AU( 10ص19شركة باتيسغاس

 .........................................................................................................CODREAM1910ص

 .................................................................................................... WORTHWILE1911ص

 .....................................................CENTRALE DIAGNOSTIQUE EL OULFA1911ص

 ...........................................................................................................MAFALIM1911ص

 ........................................................................................ STE BELATLAS SARL191ص(

)1ص19جينيرال سيرفيس ميساليرجي................................................................................. 

 ......................................................................... STAR AVENUE IMMOBILIER191ص(

 ...........................................................................SOCIETE YOFING NEGOCE191ص(

 ........................................................................................ STE ANZAFER SARL19ص1ص

 ............................................................................................................. DIL YAM19ص1ص

 ................................................................................................ ANTD SARL AU19ص1ص

 .......................................................................................................... AFRICARP19ص1ص

 .........................................................................................................Vital Pêche1911ص

11ص19شركة بنزينب للسجارة الدولية.............................................................................. 
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 ....................................................................................................LILYAN AUTO1911ص

15ص19شركة ارديليك...................................................................................................... 

15صTANGER PUBLICITE19 طنجة اشهار................................................................... 

 ...................................................................TANGER PUBLICITE 15ص19طنجة اشهار

 .................SOCIETE DE GESTION ET D›INVESTISSEMENT FINANCIER1915ص

16ص19منزل ليفينك......................................................................................................... 

 .............................................................................. MOONFLOWER BEAUTY1916ص

 .............................................................................. MOONFLOWER BEAUTY1916ص

 ................................................................................... A( ENERGIZE MAROC1916ص

 ....................................................................SALAMAT AL NADOR SERVICE1917ص

 .................................STE BOUNDIF  SERVICES ENVIRONNEMENTAUX1917ص

 .............................................................SABLE RIVER MATERIAUX »SRIM« 1917ص

 .............................................................SABLE RIVER MATERIAUX »SRIM« 1918ص

 .............................................................SABLE RIVER MATERIAUX »SRIM« 1918ص

18ص19طنجة موبل.......................................................................................................... 

 ............................................................................................. STE RAS AMATAL1918ص

 .................................................................................... YUCCA CONSULTING1919ص

 ....................................................................... HOSPITALITY WEB SERVICES1919ص

 .................................................................................................... WILAN CASH1919ص

 ....................................................................................................FLORAT CAFE190)ص

 ................................................................................................... ZAHRA-CASH190)ص

 .................................................................................................NOVI AUCTOR190)ص

.................................................................................................................. VMCK191)ص

.................................................................................................................. VMCK191)ص

 .................................................................................FAKHAMA MAGHRIBIA191)ص

 ............................................................................................................MEDIPAF191)ص

 .......................................................................................MAJID AMBULANCE191)ص

 ........................................................................................................... FARAMEL19ص((

 ...............................................................LE GUIDE CABINET DE CONSEILS19ص((

 ........................................................................................................... FARAMEL19ص((

 .............................................................................................. MARFRA TRANS19ص((

 .........................................................................................BIN EL MOUDOUN19ص)ص

 ...............................................................LE GUIDE CABINET DE CONSEILS19ص)ص

 ............................................................................................................MEDIPAF19ص)ص

 ..................................................................................................IGHEF NIZREG19ص)ص

 ..................................................CLINIQUE LES OLIVIERS ATLAS SARL AU191)ص

 ..................................................................................................DIMA NASSIM191)ص

 ....................................................................MOROCCO EAGLE COMPANY191)ص

 ..................................................................................................DIMA NASSIM195)ص

 ................MAROC CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION195)ص

 ..........................................................................................AHMAME PROMO195)ص

 .............................................................ROBOTIC ENERGY TECHNOLOGY195)ص

 ........................................................................ LAM. CITY DEVELOPMENTS196)ص

 ...................................................................................BELYAZID RECYCLAGE196)ص

 ...........................................................................................................GB MARK196)ص

 ..........................................................................................................ORI LOTIS197)ص

7)ص19سويسبورماروك................................................................................................... 

..................................................................................................................  lydec197)ص

 .......................................................................DISTRIFREE - 7)ص19شركة ديستريفري

 ............................................................................Bas et bonnetrie de qualité198)ص

8)ص19»سويسبور نورث وفرانكوفونأفريك.................................................................... 

 ............................................................................... BAGHDAD IMMOBILIER198)ص

 ......................................................................................SN.INTERIORTREND198)ص

 ...................................................... SWISSPORT Executive Aviation Maroc199)ص

 ............................................................................................ STE A A PRESTIGE199)ص

 ............................................................................................. H.B THERMIQUE199)ص

 ........................................................................... DEHA ELECTROMENAGER199)ص

 .......................................... ETABLISSEMENT SABIL ATTAFAWOK PRIVE  190صص

 ................................................................................................ MEDFATI CASH190صص

 .................................................................................................... ROUBROTEX190صص

 ................................................................................. STATION OUM RABIAA190صص

 ............................................................................................................RAJVITEC191صص

 .................................................................................... 1صص19إينوپ للخدمات والحلول

 ..............................................................................MARSEILLE PIÈCES AUTO191صص
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..................................................................................................................  YMSA191صص

 ....................................................................................................... ORION صص7519ص(

 ........................................................................................................VIA CECCHI19صص(

 ............................................................................................KIMICAR MAROC19صص(

صصص19الشركة العقارية لو تيفولي.................................................................................. 

 ..................................................................................................... GRAN FRUIT19صصص

 ............................................................... PATISSERIE LA TRADITIONNELLE19صصص

 ............................................................................................CREMERIE PLAZA19صصص

1صص19عبد الكريم طريقي............................................................................................... 

 ................................................................... STE ALUMINIUM DIR SARL AU191صص

 ................................................................................................................ RABAZ191صص

 .......................................................................................................LA CASSATA191صص

 .......................................HOSPITALITY AND FRANCHISE CONSULTING195صص

 .................................................................................................TRIO SERVICES195صص

5صص19ترنس ملزوك.......................................................................................................... 

 .................................................................................................. B.R-ORIENTAL196صص

 ....................................................................................................CODE TRANS196صص

 ................................................................PAVITAL ENGENEERING MAROC196صص

 ....................................................................................SARAHNADI SARL AU197صص

 ...................................................................................STE YOUSSABEN SARL197صص

 .............................................................. (STE ‘‘NAKRACHELEC ‘’ SARL (A.U197صص

 .......................................................................... STE SAHARA COSTER SARL197صص

 ............................................................................................................... MATIES198صص

 ........................................................................................ VALLA VEGETABLES198صص

 .................................................................................AMINFILS IMMOBILIER198صص

 ....................................................................................................PELAGIC PRO199صص

 .................................................................................. IBRAHIM SMART SARL199صص

 ......................................................................... ISRAA BEAUTY -  S.A.R.L. AU199صص

 ......................................................................................SWEDENE OUASSINI199صص

 ............................................................ STUDY ABROAD GLOBAL MAROC199صص

 .............................................................................................MEKNES CARPET1910ص

 .......................................................................................................DAR ZUHDI1910ص

 ............................................................................................................. DIGILUX1910ص

 ...............................................................................................MNS AGRICOLE1910ص

 ................................................................................................ DETAY OURIKA1911ص

 ........................................................................MISTRAL SHIPPING MAROC1911ص

 ................................................................................................ S.IMM SERVICE1911ص

 .............................................................. COMPOSITE INDUSTRIE MAROC191ص(

 ......................................................................................................... STE AKIDA191ص(

)1ص19واسيو طرانس...................................................................................................... 

 .................................................................................................PORTA LUNGA191ص(

 ............................................................................................ CASA JOSE PLAYA19ص1ص

 ....................................................................................... NANI CONFECTION19ص1ص

 ................................................................................................. BENTAYA MED19ص1ص

 ..........................EVOLUTION FORMATION ORIENTAL CENTRE PRIVE19ص1ص

 .............................................................................................................RAFINEA1911ص

 ................................................................................................FORTE PRIVATE1911ص

 ................................................................................... SOCIETE BADGIO CAR1911ص

 ............................................................................................... MASSARAT CAR1915ص

 ............................................................... STE AQUITAINE HAJJARI LAKHAL1915ص

 ..............................................................................................................BAABIDI1915ص

 ...................................................................................................THINK TRADE1915ص

 ..................................................................SOCIETE GERAMICS LIL ISKANE1916ص

 ........................................................................................... »L&M LOGISTIC«  1916ص

 .................................................................................STE MYN DARIF TRANS1916ص

 .................................................................................NRS DE DISTRIBUTION1917ص

 .....................................................................................STE SALAZAR TOURS1917ص

 ....................................................................STE BENHASSAINE TRANS A.U1917ص

 .............SOCIETE D›ETUDES ET TRAVAUX DIVERS PRESTIGE - SETDP1918ص

 ................................................................................................. IMOUAD CAFE1918ص

 ............................................................................................................Al Amana1918ص

 .................................................................................................. THREE TRS-(11918ص

 ........................................................................ LAZRAK AUDIT ET CONSEIL1919ص

 ................................................................... TANGER SOLUTIONS SARL AU1919ص
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 ............................................................SOCIETE UNITY LOGISTIQUE SARL1919ص

50ص19اسد  بيس............................................................................................................. 

 ........................................................................................... E(S CONSULTING1950ص

 ....................................................................................COCHES SAHARIANO1950ص

 ..................................................................................MED SYNERGIE SANTE1951ص

..................................................................................................................  TMAZ1951ص

 ........................................................................................ RYAD ENNAFOURA1951ص

 .............................................................................................. WORK SHOP 111951ص

)5ص19شركة بيت ت م س ش.م.م.................................................................................. 

 .................................................... GROUPE SCOLAIRE TANGERINE PRIVE195ص(

 ............................................................................................ AVALON DIGITAL195ص(

 .............................................................................................. WORK SHOP 11195ص(

ص5ص19شركة زوسف كار ش.م.م..................................................................................... 

 .............................................................................................. WORK SHOP 1119ص5ص

 .........................................................................AMBITION BELIVE CHANGE19ص5ص

ص5ص19سانك موند ماروك............................................................................................... 

 ................................................................................................MAYA CONSEIL19ص5ص

 ................................................................................................MAYA CONSEIL1951ص

 .......................................................................................................... TAJFARAH1951ص

 ................................................................................................. STE SODEMAC1951ص

 ...................................................................HACHOUMY CONSTRUCTION1951ص

 ..............................................*Sté ANALYO DE TRAVAUX DIVERS *SATD1955ص

 ...................................................................TE CONNECTIVITY MOROCCO1955ص

 ..................................................................................... MOREQUIP SARL AU1955ص

 .........................................................................ENTREPRISE AHNIN METAL1955ص

 .............................................................................................. MOKRIM OPTIC1956ص

 ..............................................................THREE STARS BUILDING SARL AU1956ص

 .....................................................................................................OMNI LIGHT1956ص

 .............................................................................................. Villa Verte gelato1957ص

 .....................................................................................................NSA SERVICE1957ص

57ص19جيت رياض بوكوص تاوريرت............................................................................... 

 ................................................................................................... Your Job SARL1957ص

 .............................................................................................DIRECT ELECTRO1958ص

.................................................................................................................. 58ص19دار )) 

 .................................................................................................... trans lamhaja1958ص

 .......................................................................LA SOCIETE TURKISH  - SARL1959ص

 ............................................................................................. PIDIA TRANS VIP1959ص

 ............................................................................... STE COFFEE DRIPS SARL1959ص

 .............................................................................. MONDE SERVICE TRANS1959ص

60ص19 بودي سليم.......................................................................................................... 

 ........................................................................................... ABRAJ AL NOZHA1960ص

 ......................................................................................EL HAOURAR TRANS1960ص

 ................................................................................................STE G PHARMA1961ص

 ..................................................................................................AYRAN TRANS1961ص

 ........................................ NADIR›S  UNIVERSEL  PUBLICITY  COMPANY1961ص

 .................................................................................................. Dص PROPERTY1961ص

 ......................................................................................................R ( H IMMO196ص(

 .............................................................................Great Amberjack Morocco196ص(

 ...................................................................................BLH RECOUVREMENT196ص(

 ......................................................................................................DOSCAMAR19ص6ص

 .............................................................................................. COURSE NUM 619ص6ص

 .............................................................................................STE SOLARDROP19ص6ص

 ................................................................................. CAN-PACK MOROCCO1961ص

 ..................................................................................KARA STUDIO SARLAU1961ص

61صKhidmaty19 خدمتي............................................................................................... 

 .................................................MAROCAINE D›AMENAGEMENT RURAL1961ص

 ...................................................................................................ULTRA DIESEL1965ص

 .................................................................................................................by Aziz1965ص

 ..........................................................................................CHANOSAL IMPEX1965ص

65ص19اكوانيم ..................................................................................................................

 ............................................................................................. YOUNAS TOURS1966ص

 .................................................................................. LAV KH DAK   SARL AU1966ص

 ......................................................................................................KAREX SARL1966ص

 ......................................................................................................SOLATRAVIT1967ص
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 ............................................................................................SOFT CACTUS (.01967ص

 ..................................................................COIF FADWA DE SUD  SARL AU1967ص

 ............................................................ RESTO MADAQ TAQLIDI  SARL AU1968ص

68ص19شركة هوشي ية................................................................................................... 

 .....................................CONSTRUCTION BÂTIMENT ABOUEL-HOUDA1968ص

 ......................................................................................................MRA BENSIF1968ص

 ...............................................................................................................BENFID1969ص

 ..................................................................................STE EXITO TARAS SARL1969ص

 .............................................................................................. LES GRIMPEURS1970ص

 ................................................................................................................EDGAR1970ص

 ..................................................................................... TENDANCE WOMEN1970ص

 .................................................................................MULTI HERRAMIENTAS1971ص

 .................................................................................................................K.K.101971ص

 ........................................................................ MEDIHEALTHCARE MAROC1971ص

 ................................................................................. TAGANA KNOWLEDGE1971ص

 ......................................................................................................JANATPLAST197ص(

 ............................................................................. ALMUHANAD ALBATTAR197ص(

 .......................................................................................................... SOYAPAR 197ص(

 .......................................................................................... KAJIMA BUILDING19ص7ص

 BUILDING INFORMATION MANAGEMENT - ETUDES

 ................................................................................COORDINATION19ص7ص

..................................................................................................................  IPEX19ص7ص

71ص19ليتي ترانس............................................................................................................ 

 ...........................................................................................................BENOVAS1971ص

 ................................................. »CAPIRAL ECONOMIQUE IMMOBILIER«1971ص

 ............................................................»AL HAMD LILBINAE WA TAAMIR«1971ص

 ......................................................................................... »PALMIER INVEST«1975ص

 .................................................................. AUTO ECOLE ALMANHAJ SARL1975ص

 ................................................................................... »YASSINE MBK CASH«1975ص

75صTRANSAOUNZI 19 ترونزاونزي............................................................................. 

76ص19ميزو دو لوي......................................................................................................... 

 ....................................................................................................MAROS-NAD1976ص

..................................................................................................................... JHY1976ص

77صBLUUMI MAROC19 بلومي ماغوك...................................................................... 

 .................................................................MS BLADI COSMETICS SARL AU1977ص

 ..................................................................................................L.05 BUSINESS1977ص

..................................................................................................................  REVA1978ص

 ........................................................................................ D.A.H TRANSPORT 1978ص

 ................................................................... AL BOUGHAZ FRITES SARL AU1978ص

 ....................................................................................SOUFATI TRANSPORT1979ص

 ............................................................................... HARFI SERVICE SARL AU1979ص

 ...........................................PSYCHOLOGUE CLINICIENNE L.BOUKHRIS1979ص

 ............................................................................................................ EduSabia1980ص

 ........................................................................................................MAROCAO1980ص

 ................................................................................................HOTEL FINCITY1980ص

 ............................................................................................................SAHALAT1981ص

 ..................................................................STE CENTRE PARAMIDICAL RIF 1981ص

 .................................................................................. 81صS ALLIANCE SYSTEME19ص

 ...................................................................................................STE WE AUTO198ص(

 ............................................................................................................. CEFADIS198ص(

 ..........................................................................................................MY LAZER198ص(

 .......................................................................................B&H CORP SARL AU198ص(

 .......................................................................................... LA FERME LABYED19ص8ص

 ...................................................................................................... MDJ INVEST19ص8ص

 ........................................................................................STE LITIM SERVICES19ص8ص

 .........................................................................................PACATER TRAVAUX19ص8ص

 .........................................................................................PACATER TRAVAUX1981ص

 .................................................................. MAKIN CONSULTING SARL AU1981ص

 ..................................................................................................M.5 BUSINESS1981ص
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 ................................................................................................ TANGER WASH1985ص

 ........................................................................................ AL BASSAR ORIENT1985ص
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 ..................................................................MARRAKECH CONSOMMABLE1986ص

 .................................................................................................. NAARMAROC1986ص

.................................................................................................................. SAHM1986ص

.................................................................................................................. SAHM1986ص

 .........................................................................STE SIWERGY MAROC SARL1987ص

.................................................................................................................. SAHM1987ص

 .....................................................................................................POINT KECH1987ص

 .................................................................................................................RAFIKI1987ص

 ................................................................................................ PHYTOLAHJAIJI1987ص

 ...................................................................................................... CAFE DOUZ1988ص

 ............................................................... LOGISTIQUE TRANSAHARIENNE1988ص

 ................................................................................................ TANGER WASH1988ص

 ........................................................................................... ASSISTANCE AZIZ1988ص

 ..................................................................LAHO MANAGEMENT SARL AU1989ص

 ......................................................................................OMARI IMMOBILIER1989ص

 ................................................................................................................WICOS1989ص

 ..........................................................................................A.S.BUSINESS LINE1990ص

 .....................................................................................................MÉDIAWARE1990ص

 .............................................................................................................CEFETRA1990ص

 .................................................................................................... STE BOISYNE1991ص

 .........................................................................................DES BAINS DE MER1991ص

 ....................................................................................... MOAB IMMOBILIER1991ص

 ......................................................................................KANOPEE CONSEILS199ص(

 .........................................................................................................MEHDI ICE199ص(

 .................................................................................. SALON DE THE VERTO199ص(

 ........................................................................AL OUKHOUWA LIL ISKANE199ص(

 .................................................................................... STE MILLENUITRANS 199ص(

ص9ص19روك ماربر............................................................................................................. 

 ........................................................................................ KOUTKOUT IMMO19ص9ص

 ................................................................................................................ SALIAX19ص9ص

 ..................................................................................................... RIAD KALILA1991ص

 .................................................................................................. ZAHRA FLEUR1991ص

 .........................................................................................................MEHDI ICE1991ص

 ..............................................................................................NAHAL NEGOCE1995ص

 ......................................................................................... TDH CONSULTING1995ص

 ..............................................................................................................L›OPALE1995ص

 ....................................................................................................VILLA DIYAFA1995ص

 ..............................................AG CREATION ARCHITECTURAL SERVICES1996ص

 ........................................................................................ MENNIOUI DECOR1996ص

 ..............................................................................................ABOUAB AABDA1996ص

 ...................................................................................................CMGA TRANS1996ص

 ..............................................AG CREATION ARCHITECTURAL SERVICES1996ص

 ........................................................................................FREINDS BH TRANS1997ص

 .................................................................................... ACHAK’S TAJINE s.a.r.l1997ص

 .....................................................................MAROC CAPITAL EXPANSION1997ص

 .......................................................................................................AYAW TRAV1997ص

 .......................................................................................................STE MOREK1998ص

 ........................................................................... MAGMA INTERNATIONAL1998ص

 .........................................................................................................MEHDI ICE1998ص

 .................................................................................... MYNADER BUILDING1998ص

 .......................................................................................................SO FRENCH1999ص

 .......................................................................................................NGK IMMO1999ص

 ...................................................................................PARK LIMAM SAHARA1999ص

مكارم  شركة    STE MAKAREM D›EQUIPEMENT ET SERVICE SARL

19100للسجهيز والخدمات ش.م.م...................................................................... 

19100اقرند ريكوف......................................................................................................... 

 .....................................................................................................GLOB ADAM19100

 ........................................................................................................ BTP HAYAT19101

 .............................................................................................ACHRAF CAPITAL19101

 ......................................................................................................BNIN IMMO19101

 ....................................................................................... RED STAR TRADING19101

 ................................................................................. TAHER BUILDING SARL1910(

 .................................................................ASSURANCES LABOIZI SARL-AU1910(

 ........................................................................STE COFFE BRISKO SARL AU1910(
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 ....................................................COMPLEXE DE LOISIR MOHAMMEDIA1910(

 .......................................................................................TRANS IBRAHIM RIF1910(

  SOCIETE MAROCAINE DE PRODUCTION DE TEXTILE ELASTIQUE

 ....................................................................................................SMPTE1910ص

 ............................................................................................... EZZ BROTHERS1910ص

 ........................................................................................................... HK TEAM1910ص

 ...............................................................................................TAHIRI MARBRE19101

 ............................................. SOCIETE AL YOUSSR LAAROUSSI SARL AU19101

ORENMA SARL19101 أورين ا سارل.......................................................................... 

 ................................................................................. STE TALENVIA SARL AU19105

 ......................................................ZMH BATIMENT ET TRAVAUX DIVERS19105

 .............................................................................................MASSORMAROC19105

 .................................................................... STE AL MOHIT TRAD SARL AU19105

19106بنكا بنو................................................................................................................. ..................................................................................................................

 .....................................................................................................O.H PROMO19106

 .................................................................................. STE JURI CENTER SARL19106

 .................................................................................................OPEN BUREAU19107

 ...........................................................................................MAZ EXCELLENCE19107

 .......................................................................................................RAHOU sarl19107

 ...................................................CENTRE FRANCAIS DE NATUROPATHIE19107

 ..............................................................................................W( MARKETING19108

 ....................................................................................................LMALHA CAR19108

 ......................................................................................................... AS RACINE19108

 ........... CENTRE ARABE PRIVE DE FORMATION  D›ENTREPRENEURS19108

 ........................................................................................SOUINTEX SARL AU19108

 ..........................................................................................................NUVONIA19109

 .................................................................................... TOP ACADEMY PRIVE19109

 ................................................................................................CAHMA GREEN19110

 ...................................................................................................... AMAND›ALI19110

 ......................................................................SABA ARTE & DECORAZIONE19110

 ............................................................................................... CONSTRU-NAG19110

 ............................................................................................. CHER’(1 GROUP19111

 ..................................................................................................GUIDE BETON19111

..................................................................................................................  LNKO19111

 ............................................................................................................ MF TUBE19111

 .............................................................................................. STE M . FILS CAR1911(

 .......................................................................................................MAITREBAT1911(

 ................................................................. TRADING COMPANY DERKSEN1911(

 ....................................................................................BEST ZONE TRADING1911ص

 ....................................................................................................LMALHA CAR1911ص

 .................................................................................................FLAG MEDICAL1911ص

 ............................................................................................................ALDORIA1911ص

 ......................................................................................LMAHDI NORD SUD19111

19111ليدي جو.............................................................................................................. 

 ....................................................................Sté AGRO KABBOUH SARL-AU19111

 .......................................................................................... MELLOUKI LOCAL19115

VISION (00019115 فزيون.......................................................................................... 

19115شركة الرتمي لالشغال.......................................................................................... 

19115باتي سوك............................................................................................................. 

 ................................................................................. PHARMACIE MOBARKI19116

 ............................................................ PARA PHARMACIE FATOUTA TWO19116

 .......................................................................................... VISION (00019116فزيون

 .......................................................................................... VISION (00019116فزيون

 .........................................................................................VISION (000 19117فيزيون

 ...........................................................................................................HAYA FER19117

 .......................................................................................................STE VERGEL19117

 ................................................................................. DERONT DISTIBUTION19117

 ............................................................................. STE MOQADEM SARL AU19118

 .................................................................................................... AMINE SAAD19118

 ...........................................................................................SINAS EXPERTISES19118

 ...................................................................................................GAMBRA CAR19119

 ............................................................................... JATINE DESIGN SARL AU19119

 ..............................................................................VALADE MEDITERRANEE19119

 ........................................................................................................ IMOSRAM 191(0



صفحة صفحة

19073 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

 ..................................................................NORD LOCATION DE VOITURE191(0

 ..................................................................................................Adyton Square191(0

 ....................................................................... JAMAI GLOBAL REAL ESTATE191(1

 .................................................................................................. DARAA AUDIT191(1

 .......................................................................................................RRK MOTO191(1

 .................................................................................................................RABER191(1

))191وود فور يو............................................................................................................ 

 ............................................................MAGOUNI  TRAVAUX  191مكوني اشغال((

 ................................................................................... WHEELS RENT CARS 1191((

 .................................................................................... BRT Agricole SARL AU191((

 .................................................................................................................. ص)191املغرب 

 ......................................................ORIO  SUD  NEGOCE ص)191اوريو سيد نيكوص

 ....................................................................................................RIMOUCHAR191(ص

 ...........................................................................................BATIR INGENIERIE191(ص

 ....................................................................................HOME DECO DESIGN191(1

 ...............................................................................................AGENCE SAKHR191(1

 ...........................................................................FLORIDA MOTOR SPORTS191(1

 .......................................................................................................... AX RETAIL191(1

..................................................................................................................  LKP191(1

 .............................................................................................. THE YOGI IN ME191(1

 ..........................................................................................FT CORPORATION191(5

 .............................................................. STE ZAKIA TRAPPES OUJDA SARL191(5

 ...................................................................... STE FSR OUJDA TRANS SARL 191(5

 ......................................................................... STE MK STRONG SARL /AU191(6

 ...........................................................................STE IAAMAR ORIENT SARL191(6

 ....................................................................................... AB SERVE LOC SARL191(6

 .....................................................................STE BENCHEHLA IMMO SARL191(6

 ............................................................................TEAM III INTERNATIONAL191(7

 ............................................................................................... EXPRESS MIMO191(7

 ....................................................................OUJDA TRANSPORT BAGAGES191(7

 .....................................................................................................MAISON MK191(8

 ............................................................................ MARRAKECH JLM INVEST191(8

 ....................................................................................... ZENOBIA CONSULT191(8

 ....................................................................HANANE ET GREG ROUSSEAU191(8

 .................................................................................... MANOU ET ZOULMA191(9

 ........................... MEDITERRANEAN AIR TRANSPORT CONSULTANTS191(9

 ................................................................................................................BETIAC191(9

 ......................................................................................TOUCHE EXPRISSIVE191(9

 .....................................................................................AFRI MONTAGE GML1910ص

 ....................................MOROCCAN ELECTROMECHANICAL SYSTEMS1910ص

 ............................................................................. BED BATH AND BEYOND1910ص

 ............................................................................................... GD COSMETICS1911ص

 ........................................................................................ SKYTEX INDUSTRIE1911ص

 .............................................................................................. ATLAS VOYAGES1911ص

 ......................................................................SMART CALL DISTRIBUTION 1911ص

 ................................................................................................LALAHA BEACH1911ص

 ............................................................................................. GRAND CERAME191ص(

 ................................................................................................................ZEeNQ191ص(

 .........................................................................................................FAT TRANS191ص(

 ...........................................................................SOCIEITE MOUDNI METAL191ص(

 ............................................................................................ SOCIETE WIFA PC191صص

 ...................................................................................ULTRAMATIC SARL AU191صص

 ..................................................................................................... ART & SMILE191صص

 ..................................................................................................... ART & SMILE1911ص

 ..........................................................................................AZAR TRANSPORT1911ص

 .................................................................................................................HM(Z1911ص

 ...................................................................CARE PROPERTY INVESTMENT1911ص

 ....................................................................... LES AILLES DE TANGER SARL1915ص

 .................................................................................................... PRESTIGESTE1915ص

 ............................................................................................... MULTICOS PRO1916ص

 ............................................................................. SOCIETE SOUNDOS ONE1916ص

 ..................................................................................Société YAHYA EMPLOI1916ص

 ............................................................... STE O›MILLES AROMES SARL AU1916ص

 ................................................................... ACCESSOIRE MIFTAH ELKHEIR1917ص



صفحة صفحة

عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19074  

 .................................................................ACCESSOIRES MIFTAH ELKHEIR1917ص

 ......................................................................................STE GHORFA BETON1917ص

 .................................................................................DESIR DE MARRAKECH1917ص

 ...................................................................................Premium car importers1918ص

 ........................................................................................IFULKKI BY DEIANA1918ص

 ...................................................... TRANSPORT HICHAM JIHAN KHALID1918ص

 ........................................................................................................EYE VISION1919ص

9ص191ماليفيكس............................................................................................................ 

 .....................................................................Société MOZONA PESCADOS1919ص

 .............................................................................................................. ALKALU19110

 ................................................................................................... IKL BUSINESS19110

 .................................................................................. SA COMMUNICATION19110

 ...................................................................................................ELALJ VIANDE19110

 ............................................................................................................ VITA LIFE19111

 ............................................................................................. IAGILITY MAROC19111

 .................................................................................. JAAWANI IMMOBILIER19111

 .............................................................DIGITAL PARTNER SERVICES 1911شركة(

 ...................................................................................................RECTA METAL1911(

 ......................................................................................................ADA.RAY TD1911(

 ..............................................................................................Espace MIC MAC1911ص

 ..................................................................................... QUALICIA EXPERTISE1911ص

ص1911صب شوز............................................................................................................... 

..................................................................................................................  Café1911ص

 ...............................................................................................  LEYA TRADING 19111

 .................................................................................................................GTWO19111

 .............................................................................. E.H.M DEVELOPPEMENT19111

 ................................................................... KHADAMAT TRAVAUX DIVERS19115

 ....................................................................................................DECO RETAIL19115

 ...................................................................................................... MYDENTIST19115

.................................................................................................................. 19115توتران 

 ................................................................................................. FANO MAROC19116

 ......................................................................................LES JARDINS D’ANFA19116

 ....................................................................»GROUPE ESIG« « 19116»كروب ايسيج

 ........................................................................................... MURATOUS SARL19116

 .................................................................................. BELGHITI IMMOBILIER19117

 ......................................................................................................ZARDA FISH19117

 ........................................................................................................PRIN-T-INK19117

 ...................................................................................... THE RPO COMPANY19118

 .................................................................. ALUMINIUM ET INOX SAHARA19118

 .................................................................................SWITCH PRODUCTION19118

19118ترانس ملال............................................................................................................ 

 ........................................................................................................ICOMPANY19119

 .............................................................................................WEST AVOCADO19119

 ............................................................................................FCP WG VALEURS19119

 .............................................................................................................REBOOT19119

 .................................................................................................ELEMENTS LAB19150

 ..............................................................................................FCP WG TAYSSIR19150

 ...........................................................................................MOSAH MEDICAL19150

 .......................................................................................Central Food Quality19150

 ........................................................................................... MURATOUS SARL19151

 ................................................................................. AWLAD BEN SBAA CAR19151

 .......................................................... SOCIETE MAROCAINE DES ETUDES19151

 .......................................................... SOCIETE MAROCAINE DES ETUDES1915(

 .......................................................... SOCIETE MAROCAINE DES ETUDES1915(

 ........................................................................................ VALDEMORO SARL1915(

 SOCIETE ALROCHD POUR L’ENSEIGNEMENT PRIVE ET LA

 ........................................................................................FORMATION1915(

 ................................................................TRAVAUX PRO CONSTRUCTION1915ص

 ............................................................................................ CAFE BROFFERIO1915ص

 .....................................................................................................ABOUSSER 11915ص

 .......................................................................................... GHAILAN HORSES1915ص

 ............................................................................................... INVEST EXPORT19151

 ..........................................................................................................SMALAGH19151

 ..........................................................................AHHOUMATEIMMOBILIER19151
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 ..............................................................................................POISSON KADIR19155

 ...................................................................................MOTCHO BRICOLAGE19155

 ...............................................................................KABBAJ&JBIRA SERVICES19155

 ............................................................................... QOQ LEATHER & MORE19155

 ............................................................................ SOUTH SERVICE & TRADE19156

 ............................................................................ STE TD AFRIQUE SARL AU19156

 .......................................... STE MISSOUR AUTO PIECES SERVICES SARL19156

 .......................................................................... Société EURO LUXE TRANS19157

 ............................................................................................................ ANGELIA19157

19157ؤنيك طخافو........................................................................................................ 

 ................................................................................. COMPTOIRE ACHAHID19158

19158ؤنيك طخافو........................................................................................................ 

 .........................................................................................................EPTROMIC19158

 SOCIETE MEDITERRANEENNE DE باخسصار   )SOMEPROCAW(

 PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES ALIMENTS

 ............DE LA VOLAILLE ET DES VOLAILLES EN ABREVIATION19158

 ............................................................................................. SOCIETE VISLINE19158

 ............................................................................. DELIXI ELECTRIC MAROC19159

 ................................................................................IRRIGATION BROUAYEL19159

 ................................................................................................. CHANCE D›OR19159

 ..................................................................................... STE ROTOM MAROC19159

 ....................................................................................... MF HOLDING SARL 19160

 .......................................................................................TALB AALI TRAVAUX19160

 ............................................................................................... STE AWAY SARL19160

 ...................................................................................................MIO LOUNGE19161

 ......................................................................................STE FRERES YO SARL19161

 ..................................................................................................... JRI ESSALAM19161

 ............................................................................... MUSEE AZZA ESSALAMI1916(

 .............................................................. EL KHALOUFI AND BIHI EXPRESS1916(

 ..............................................................................................................SCONIA1916(

 ........................................................... CORPORATE FUNDING ADVISORS1916(

ص1916شركة أبتيكال كورنير............................................................................................ 

 ........................................CENTRE DE SANTE ET DE SOINS AL MASSIRA1916ص

 ........................................................................................................SACOPRAG1916ص

 ..................................................................................................... GRUPOMAR19161

 .....................................................................................ROBUCHON BAKERY19161

 ................................................................ IMMOBILIÈRE EL MEKNASSIA V 19161

 .................................................................................... SYZMO GROUP SARL19165

 ........................................................................................................BF1 INVEST19165

 .................................................................................... AGRO-BOVIN INVEST19166

 ......................................................................... LEAD INRUSH MARKETING19166

 .........................................................................FRUITS CONGEL DU NORD19166

 ............................................................................ JAD MAZ TRANS EXPRESS19166

 ..................................................................................................FORTIVA SARL19167

 .....................................................................ZUKUNFT IMMOBILIEN SARL19167

 .................................................................................BELIEVES CONSULTING19168

 ..............................................................................................................CONSIG19168

19168باتي سوك............................................................................................................. 

 ...................................................................................................GARB FRUTAS19168

 ..................................AHERMACH AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE19169

 ............................................................................................................AFALLAH19169

 ........................................................................................... B.B.SONS.GROUP19169

 ..................................................................................AMEUBLEMNT  HANIA19169

 ..........................................................................................................SUBAWAR19170

 .........................................................................................CENTRE A-CHARAF19170

 ........................................................................................... A S A DROGUERIE19170

 ..................................................................................... ABIYAS CAR SARL AU19170

 ......................................................................................... MKM LOGISTIQUE19171

 ..........................................NORTHERN FINANCIAL DIAGNOSTIC , NFD19171
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 II.  -  إعالنات قضائية

)1917املحك ة  السجارية الرباط..................................................................................... 

)1917املحك ة السجارية باكادير..................................................................................... 

 ....................................................................... )1917املحك ة  السجارية بالدار البيضاء

19177املحك ة  السجارية بطنجة.................................................................................... 

19177املحك ة السجارية باكادير..................................................................................... 

19178املحك ة  السجارية بفاس...................................................................................... 

19178املحك ة السجارية ب كناس................................................................................... 

19179املحك ة السجارية ب راكش................................................................................... 

 ..................................................................................... 19180املحك ة السجارية بوجدة

19181املحك ة  اإلبسدائية بآزرو .................................................................................... 

19181املحك ة االبسدائية بإي نسانوت............................................................................ 

)1918املحك ة االبسدائية بسازة....................................................................................... 

)1918املحك ة االبسدائية بسطوان.................................................................................. 

)1918املحك ة االبسدائية أبي الجعد.............................................................................. 

)1918املحك ة االبسدائية بالخ يسات........................................................................... 

)1918املحك ة االبسدائية بالرشيدية............................................................................. 

ص1918املحك ة االبسدائية بالقصر الكبير...................................................................... 

ص1918املحك ة االبسدائية ب9رشيد................................................................................... 

ص1918املحك ة االبسدائية انزكان.................................................................................... 

ص1918املحك ة االبسدائية بسارودانت.............................................................................. 

19181املحك ة االبسدائية بالقنيطرة.............................................................................. 

 III.  -  إعالنات إدارية

19185وكالة الحوض املائي لسبو.................................................................................... 

تزويد  العامة  املنفعة  من  أنه  يعلن  مرسوم  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

باملاء الصالح للشرب وتنزع  السابعة لج اعة أوالد بن ح ادي  الدواوير 

19197ب وجبه ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض ............................ 

91ص5  عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي   اسسدراك 

والقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة   (016 ف9راير   (1 بساريخ 

العامة نزع امللكية لقطع أرضية  أنه من املنفعة  واإلدارية والذي يعلن 

ملد القناة الرئيسية لتزويد مدينة اكادير باملاء الشروب انطالقا من سد 

 ......................... 19198موالي عبد هللا، ج اعة تامري، ع الة اكادير اداوتنان

)9ص5  عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي   اسسدراك 

والقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة   (016 مارس   ( بساريخ 

العامة نزع امللكية لقطع أرضية  أنه من املنفعة  واإلدارية والذي يعلن 

لتزويد مدينة اكادير الك9رى باملاء الصالح للشرب انطالقا من السدود 

 .................... 19505الش الية، الج اعة الترابية أورير، ع الة اكادير اداوتنان

 5660 عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي   اسسدراك 

والقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة   (0(1 أبريل   (1 بساريخ 

العامة نزع امللكية لقطع أرضية  أنه من املنفعة  واإلدارية والذي يعلن 

باملاء الصالح للشرب ج اعة  السابعة لج اعة تدرارت  لتزويد الدواوير 

19508تدرارت، ع الة اكادير اداوتنان............................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي توسيع 

الحسي ة  إقليم  وعلي  يوسف  آيت  بج اعة  اإلدري�سي  الشريف  مطار 

 ................. 19509وبنزع ملكية القطع األرضية اإلضافية الالازمة لهذا الغرض 
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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

شركة إنو بالطر

SOCIETE INNO PLATRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 1.500.000 درهم

املقر االجس اعي : مكناس، الطريق

الوطنية رقم 6 الرابطة بين الرباط 

وفاس سيدي بوزكري

الرفع من قي ة الرأس ال من

1.500.000 درهم إلى 1.000.000 

درهم

تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 (0(1 يونيو   (8 بساريخ  العادي  غير 

لشركة »إنو بالطر« تقرر ما يلي :

من  الرأس ال  قي ة  من  الرفع 

 1.000.000 إلى  درهم   1.500.000

درهم وذلك بزيادة 500.000.) درهم 

اكسسابها  تم  جديدة  حصص  وخلق 

وتحريرها كاملة.

األسا�سي  النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه السغيرات 

لظهير  96-5 رقم  لقانون   )طبقا 

ص1 ف9راير 1997).

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 (0(1 أغسطس   16 بساريخ  ب كناس 

السجل  رقم  )77ص.  رقم  تحت 

السجاري ص7ص8).
للخالصة والنشر

1 P

شركة تجارية إلدارة الفنادق
 SOCIETE COMMERCIALE DE

GESTION HOTELIERE

ب كناس  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   ،(0(1 يوليو  ص)  يوم  مؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   تأسيس 

املحدودة م يزاتها كالسالي :

تجارية  شركة   : التس ية 

 SOCIETE الفنادق  إلدارة 

 COMMERCIALE DE GESTION

.HOTELIERE

تجارية  منشآت  تأجير   : الهدف 

وصناعية.

شارع  مكناس،   : االجس اعي  املقر 

الطابق  شهرزاد،  ع ارة  النصر، 

األول، شقة رقم ص.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

الرأس ال االجس اعي للشركة في مبلغ 

 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

حرة نقدا مقس ة كالسالي :

السيد مرابط نصر الدين ب 500 

حصة اجس اعية.

السيد ح يد زروال ب 500 حصة 

اجس اعية.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

ح يد  والسيد  الدين  نصر  مرابط 

زروال، ملدة غير محدودة.

السوقيع  رهن  الشركة   : السوقيع 

مرابط  للسيدان  املنفرد  أو  املزدوج 

نصر الدين وح يد زروال.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها.

األرباح  من   %5 تقسطع   : األرباح 
القانوني،  االحسياط  صندوق  لفائدة 
حسب  الشركاء  على  الفائض  ويوزع 
واحد  لكل  امل لوكة  الحصص  عدد 

منهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   6 في  ب كناس  السجارية 
1)0) تحت رقم 697ص ورقم السجل 

السجاري 51059.
للخالصة والنشر

2 P

ديوان األسساذة ليلى بشناوي

موثقة ب9رشيد
15، شارع مح د الخامس، تجزئة الع يري

برشيد

ملك اكس انوار
تغيير الشكل القانوني للشركة

تقرير وفاة شريك تفويت حصص 
واسسقالة مسير وتعيين مسير آخر 

تغيير االسم الشركة
تعديل القانون األسا�سي

برفوف  موضوع  عقد  ب قس�سى 
موثقة  بشناوي،  ليلى  األسساذة 

ب9رشيد :
العام  الج ع  محضر  على  بناء 
تقرير  تم   (0(1 مارس  فاتح  بساريخ 
وفاة السيد دفيد اسولين والتشطيب 
عليه ك سير واسسقالة السيدة استر 
 50 نقل  مهامها  من  املالح  روزالين 
اسولين  دفيد  السيد  العائدة  حصة 
لفائدة السيدة استر روزالين املالح تم 
))( حصة  اثنان  أي  تفويت حصص 
من طرف السيدة استر روزالين املالح 
وميكائيل  اسولين  اري  السيدة  إلى 

اسولين.

بخصوص  مادي  لخطإ  اسسدراك 

روزالي  السيدة  وهي  شريك  اسم 

روزالين  استر  هو  والصحيح  اسولين 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  املالح 

.B(105الوطنية رقم 9ص

تم تغيير الشكل القانوني للشركة 

العقارية املدنية ملكنا لسصبح شركة 

شركة  انوار  اكس  ملك  العقارية 

محدودة املسؤولية.

العقاري  اإلنعاش  إدراج  تم 

كنشاط للشركة.

تعيين السيد اري اسولين والسيد 

عبد العزيز عكي ك سيرين للشركة.

لسصبح  الشركة  االسم  تغيير 

انوار  اكس  ملك  العقارية  شركة 

شركة محدودة املسؤولية.

القانون  تعديل  تم  وبالسالي 

األسا�سي للشركة ك ا يلي :

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

اكس  ملك  العقارية  »شركة  املس اة 

أنوار« ش.م.م.

الرأس ال : تحدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 10.000 درهم.

تعيين السيد اري اسولين والسيد 

عبد العزيز عكي ك سيرين للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

أغسطس   6 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم 11)789.
للخالصة والبيان 

األسساذة ليلى بشناوي

3 P
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ATLANTIC PACKAGING
SA

 AU CAPITAL DE 10.000.000
MAD

 SIEGE SOCIAL : ILOT 100 A LOT
 N°( ZONE LOGISTIQUE DE LA

TFZ - TANGER
RC : 957)ص

زيادة رأس ال الشركة
الج عية  محضر  ب قس�سى 
بساريخ  املنعقدة  االسسثنائية  العامة 
 ATLANTIC لشركة   (019 يوليو   8
الشركاء قرر   PACKAGING SA 

ما يلي :
مبلغ  من  الشركة  رأس ال  رفع 
مبلغ  إلى  درهم   10.000.000
00.000ص  10.000.000 درهم بزيادة 
 DIANA لفائدة  اجس اعية  حصة 

.HOLDING SA
تغيير البند 6 من القانون األسا�سي 

للشركة املسعلق برأس ال الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة بساريخ 15 أغسطس 

019) تحت الرقم 5615)).
4 P

ABC DIS
SA

 AU CAPITAL DE 10.000.000
MAD

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT
 PANAMARIBO - PISTE HADJ

 KADDOUR ET BRANES
MOUJAHIDINE - TANGER

RC : 77197
تجديد الوالية

الج عية  محضر  ب قس�سى 
بساريخ املنعقدة  املخسلطة   العامة 

 ABC DIS لشركة   (0(0 يونيو  0ص 
SA، قرر الشركاء تجديد والية أعضاء 
حاتمي،  خالد  السيد  اإلدارة  مجلس 
 DIANA HOLDING SA الشركة 
سسة  ملدة  زني9ر  مارية  غيثة  والسيدة 
اجس اع  عند  تنسهي  التي  سنوات 
على  املوافقة  العامة  الج عية 
حسابات السنة املالية في 1ص ديس 9ر 

.(0(5

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�سى 
 ABD 0)0) لشركة  0ص يونيو  بساريخ 

.DIS SA
قرر أعضاء مجلس اإلدارة تجديد 
بصفسه  حاتمي  خالد  السيد  والية 
التي  واليسه  ملدة  عام  مدير  رئيس 
العامة  الج عية  اجس اع  عند  تنسهي 
املالية  السنة  على حسابات  املوافقة 

في 1ص ديس 9ر 5)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

1)0) تحت الرقم 11681).
5 P

ABC DIS
SA

 AU CAPITAL DE 10.000.000
MAD

 SIEGE SOCIAL : ILOT 100 A LOT
 N°( ZONE LOGISTIQUE DE LA

TFZ - TANGER
RC : 77197

زيادة رأس ال الشركة
الج عية  محضر  ب قس�سى 
بساريخ املنعقدة  االسسثنائية   العامة 

 ABC DIS 8 أغسطس 019) لشركة
SA قرر الشركاء ما يلي :

مبلغ  من  الشركة  رأس ال  رفع 
مبلغ  إلى  درهم   10.000.000
00.000ص  10.000.000 درهم بزيادة 
 DIANA لفائدة  اجس اعية  حصة 

.HOLDING SA
تغيير البند 6 من القانون األسا�سي 

للشركة املسعلق برأس ال الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 9ر   (1 بساريخ  بطنجة  السجارية 

019) تحت الرقم 7898)).
6 P

كونسيبسيون م ل
CONCEPTION ML

تأسيس شركة
بساريخ حر  عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   (0(1 يونيو   (8
م يزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :

ل  م  كونسيبسيون   : التس ية 

CONCEPTION ML

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

غرض الشركة : من مهام الشركة 

في املغرب ك ا في الخارج :

لج يع  أشكالها  بج يع  السجارة 

املواد والسلع والبضائع.

والسجارة  واالسسيراد  السصدير 

لج يع املواد والبضائع.
وبصفة عامة كل ما يسعلق باألمور 

السجارية والصناعية واملالية املسحركة 

أن  شأنها  من  التي  املسحركة  والغير 

غير  بشكل  أو  مباشرة  مرتبطة  تكون 

املنصوص  الشركة  بأع ال  مباشر 

في  املساه ة  شأنها  من  والتي  عليها 

تطوير الشركة.

بئر  شارع  1ص)   : االجس اعي  املقر 

انزاران مكسب 11 الطابق الرابع الدار 

البيضاء.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل السجاري.

يرتفع   : االجس اعي  الرأس ال 

 10.000 إلى  االجس اعي  الرأس ال 

حصة   100 إلى  مقسم  درهم 

اجس اعية بقي ة 100 درهم للواحدة 

ومعطاة  بالكل  ومحررة  مكستبة 

للشركاء بنسب حصصهم كالسالي :

السيدة مريم الحلو 50 حصة.

الشركة إدينيو 50 حصة.

املج وع : 100 حصة.

وحيد  ك سير  يعين   : التسيير 

السيدة  محدودة،  غير  ملدة  للشركة 

مغربية،  جنسية  من  الحلو  مريم 

ص198 بالدار  1) ماي  املزدادة بساريخ 

البيضاء، القاطنة بسجزئة جي و فيال 

عين  األطل�سي  املحيط  شارع  خيلي 

والحاملة  البيضاء،  الدار  الذئاب 

.EB757681 للبطاقة الوطنية رقم

تفويت الحصص االجس اعية.
يكون  أن  يجب  تفويت  كل 

ب قس�سى عقد عرفي أو موثق.

وعن  الشركاء  بين  حر  السفويت 

طريق اإلرث.

للغير الحصص  تفويت  ي كن   ال 

 إال بر�سى أغلبية الشركاء.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  وتم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (0(1 سبس 9ر   ( بساريخ  البيضاء 

تسجيل  تم  ك ا  15ص791  رقم  تحت 

نفس  في  السجاري  بالسجل  الشركة 

الساريخ  أعاله تحت رقم ص51169.

7 P

 EL OUARDIGHI

DEVELOPPEMENT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

بساريخ  محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

1ص ماي 1)0) تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

م يزاتها ك ا يلي :

 EL OUARDIGHI  : التس ية 

DEVELOPPEMENT

الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

باألساس في ا يلي :

السن ية العقارية.

لألرا�سي  الفرعي  السقسيم 

وتجهيزها.

شراء وبيع األرا�سي.

والهندسة  البناء،  أع ال  كل 

املدنية، وتجهيز السقسي ات السكنية 

الشرب  ومياه  الكهربائية،  باملعدات 

والصرف  الهاتفية،  واملعدات 

الصحي، والطرق.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

املسعلقة بالغرض املذكور أعاله.

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة 1 أكدال الرباط.
 ((.161.000  : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة إلى 1610)) حصة من 

تم  الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

الورديغي  السيد  طرف  من  اكسسابها 

مقابل  عينية  حصص  وهي  هللا  عبد 

أرض.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
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طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
املغربي  هللا  عبد  الورديغي  السيد 

الجنسية وذلك ملدة غير محدودة.
ي كنها،  الصافية  األرباح   : األرباح 
قرار  وبعد  قانوني،  اقسطاع  كل  بعد 
السنوية،  العادية  العامة  الج عية 
االحسياطي  أموال  تكون  أو  توزع  أن 

املنصوص عليه قانونا.
تسجيل الشركة بالسجل السجاري 

بالرباط تحت رقم 151101.
لإلشارة والنص

8 P

 STE PRESTATIONS
VIGNERONNES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.و
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : دوار اوالد انوال 
قيادة الخنيشات جرف امللحة

سيدي قاسم
طبقا لعقد خاص بساريخ ص سبس 9ر 
1)0) تم تأسيس شركة ش.م.م.ش.و 

ذات الصفات السالية :
 STE التس ية : الشركة تح ل اسم
 PRESTATIONS VIGNERONNES

SARL AU
الشركة تهسم ب : إدارة االسسغالل 

الفالحي.
املقر االجس اعي : دوار اوالد انوال 
قيادة الخنيشات جرف امللحة سيدي 

قاسم.
الرأس ال : لقد حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجس اعية ث ن كل واحدة 100 درهم.
للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

نفاتي مشام.
تخصم  الصافي  الربح  من   : الربح 

5% لالحسياطات القانونية.
اإليداع القانوني لقد تم باملحك ة 
يوم قاسم  بسيدي   االبسدائية 

 115/(1 1)0) تحت رقم  9 سبس 9ر 
رقم السجل السجاري 8915).

من أجل النسخ والبيان

9 P

WEB MEDIA EDIT
RC 151515

شركة ذات مسؤولية محدودة

وشريك وحيد

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
من شريك وحيد

ب قس�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

تأسيس  تقرر   (0(1 يوليو   8 بساريخ 

 WEB MEDIA اسم  تح ل  شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات   EDIT

وشريك وحيد خاصيتها كالسالي :

 WEB MEDIA EDIT  : التس ية 

وشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

نشاطها  ت ارس  الشركة   : الهدف 

باملغرب وخارجه،

الصحافة اإللكترونية.

على  واملجالت  الصحف  نشر 

شبكة اإلنترنت.

بنشاط  املسعلقة  األحداث  تنظيم 

النشر.

إنساج وبيع املحسوى السحريري.

الشركة  مقر   : االجس اعي  املقر 
حدد في العنوان السالي : رقم 15 شارع 

األبطال شقة 1 أكدال الرباط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 ملدة 

السأسيس النهائي لها.
رأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

10.000 درهم  في مبلغ  الشركة حدد 

 100 من  حصة   100 إلى  قس ت 

وي ثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 

ب ا  السيد »قطاب طارق«  من طرف 

مقداره 10.000 درهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
قطاب طارق القاطن ب رقم 6ص، زنقة 

الجزائر 151 حي كوتي الدار البيضاء، 

 1( بساريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

حامل  بالرباط،   1977 أغسطس 

.A79(18للبطاقة الوطنية رقم ص

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط تحت رقم 151515.
10 P

BENTTAS LOGISTIC شركة
SARL AU

ب قس�سى الج ع العام غير العادي 
تقرر   (0(1 يناير   15 بساريخ  املنعقد 

ما يلي :
الزيادة في رأس ال الشركة :

درهم   100.000 من  املبلغ  ليرتفع 
إلى 165.000 بزيادة قدرها 65.000ص 
درهم مكستبة ومحررة كليا عن طريق 
وسائلة  محققة  ديون  مع  املقاصة 

ومسسحقة على الشركة.
رأس ال  أصبح  الزيادة  وبهذه 
الشركة 165.000 درهم بقي ة 1650 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة كلها في ملك الشريك الوحيد 

السيد بنطاس ابراهيم.
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجل  رقم  تحت  بسال  االبسدائية 

السجاري 5555).
11 P

شركة ايرينة كونستريكسيون
ش.م.م

 SOCIETE AYRINA
CONSTRUCTION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 0.000)1.) درهم
املقر االجس اعي : رقم )، زنقة 

اسطانبول، شقة رقم 7، حسان، 
الرباط

تحويل املقر االجس اعي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
11 يونيو  بساريخ  املنعقد  الغير عادي 
»ايرينة  شركة  مشتركو  قرر   ،(0(1
كونستريكسيون« ش.ذ.م.م، رأس الها 
ملقسضيات  وطبقا  درهم   (.1(0.000

القانون املسعلق بالشركات :

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
العنوان  إلى  القديم  العنوان  من 
حي  سال،  عرصة  إقامة  اآلتي  : 
ع ارة  القنيطرة،  طريق  اش اعو، 

ص1، الشقة رقم )، سال.
على  العام  الج ع  صادق  وقد 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  وتم 
سبس 9ر   ( بساريخ  بسال  االبسدائية 
السجل   ،868  : رقم  تحت   (0(1

السجاري رقم 7صص1ص.
للنشر والبيان

12 P

 CENTRALE
 D’IMPORTATION

 DE PRODUITS
 PHARMACEUTIQUES ET

MEDICAUX
C.I.P.P.M. SARL AU

ICE n° 001.90(.951.000.075
مركز اسسيراد املنسجات الدوائية 

والطبية
س.إي.ب.ب.م. ش.م.م.ش.و
برأس ال : 10.000 درهم

الرباط، رياض األندلس، سيفييا 1، 
إقامة )8، الشقة 15، حي الرياض
اسسقالة مسير وتعيين مسير جديد

بقرار من الج ع العام االسسثنائي 
 ،(0(1 أغسطس   (7 يوم  املنعقد 
اسسيراد  ملركز  الوحيد  الشريك  قرر 
والطبية  الدوائية  املنسجات 

ش.م.م.ش.و، ما يلي :
عليوة  السيد  اسسقالة  قبول 
ك سير  وظيفسه  من  ياسين  مح د 
القباج  السيد  وتعيين  ذمسه  وت9رئة 
 ،AA50.(70 ب.و  حاتم،  اح د 
محدودة  غير  ملدة  جديد  ك سير 
وأصبحت الشركة ملزمة بإمضائه.

عشر  السادس  الفصل  تغيير 
)تعيين املسير( من القانون األسا�سي.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ملدينة  السجارية  املحك ة  ضبط 
تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1  يوم  الرباط 

رقم 67ص117.
مقسطف وبيان إلشهار

13 P
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K.O.N.A - TRAV
SARL-AU
حل الشركة

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 
 SOCIETE K.O.N.A-TRAV SARL
تجزئة   : السالي  باملقر  املسواجدة   AU
طريق  )6ص1،  رقم  حجي  سعيد 
 100.000 رأس الها  سال،  القنيطرة، 

درهم اجس عوا ليقرروا ما يلي :
تغيير املقر :

نقل  الع ومية  الج عية  قررت 
قرب   : من  للشركة  املسجل  املكسب 
رقم  املطلب  عبد  بن  ح زة  جامع 
رقم  حجي  سعيد  تجزئة  إلى  سال.   (

)6ص1 شارع القنيطرة سال.
القانوني  اإليداع  إجراء  تم 
بساريخ بسال  االبسدائية   باملحك ة 
6 سبس 9ر 1)0) تحت الرقم )0ص7ص.
14 P

 HAMID HAMIDOU شركة
IMMOBILIER

ش.م.م الشريك الواحد
 IMM 0ص APPT N°8 : مقر الشركة

 RUE MLY AHMED LOUKILI
HASSAN - RABAT

السجل السجاري رقم ص6ص8ص1
االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
 (0(1 سبس 9ر  ص  بساريخ  املنعقد 
السعديالت  على  الشركة  صادقت 

السالية :
 HAMID HAMIDOU حل شركة
الشريك  ش.م.م   IMMOBILIER

الواحد.
تعيين السيد جعرون عبد الح يد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
)1))6صN ك صفي قانوني للشركة.
العنوان  في  السصفية  مقر  تحديد 
 IMM 0ص APPT N°8 RUE السالي 
 MLY AHMED LOUKILI HASSAN

- RABAT
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت  وذلك   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

رقم )صص117.
15 P

مكسب األسساذة لندى أمامة بنعلي

موثقة بالرباط

8ص، شارع شالة، إقامة رياض حسان ب الطابق 

الخامس، الشقة 18، حسان 0)100 الرباط

الهاتف : 6.00.68/69).7ص.05

 BENI SNASSEN BUSNESS

CENTER
SARL

تلقسه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

موثقة  بنعلي  أمامة  لندى  األسساذة 

أغسطس  1ص  بساريخ  بالرباط، 

 1000 تفويت  تم   (0(1 وص سبس 9ر 

والحسابات  اجس اعية  حصة 

 BENI SNASSEN شركة  في  الجارية 

شركة   ،BUSNESS CENTER SARL

رأس الها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

االجس اعي  مقرها  درهم،   100.000

العينين،  ماء  شارع  ص،  بالرباط 

السجاري  بالسجل  املسجلة  أكدال، 

للرباط تحت رقم 5ص)11، من طرف 

السيد مح د بشيري والسيدة بديعة 

خلفاوي لفائدة شركة »البيل في«.

تلقسه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

موثقة  بنعلي  أمامة  لندى  األسساذة 

بالرباط، بساريخ ص سبس 9ر 1)0) قرر 

 BENI فيه الشريك الوحيد في شركة 

 SNASSEN BUSNESS CENTER

مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL

محدودة ما يلي :

ك سير  بناني  زهير  السيد  تعيين 

اسسقالة  بعد  أعاله  املذكورة  الشركة 

كل من السيد مح د بشيري والسيدة 

بديعة خلفاوي من منصبهم ك سيرين 

للشركة.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

املذكورة أعاله.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط،  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1  بساريخ 

15ص117.
للخالصة والبيان
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إئس انية أبعقيل

زنقة جبل تازكة، ع ارة 10، مكسب 1، أكدال

الرباط

ص7.77.98.9ص0

EDITION RIAD
SARL AU

حل شركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 (0(0 أكسوبر   6 بساريخ  االسسثنائي 

تقرر حل الشركة وضعها في السصفية 

السيد  املصفي  تعيين  تم  الودية. 

 ABDELMOUMEN MOUAHIDI

)196 الحامل  5) ديس 9ر  املزداد في 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
عبد  زنقة  05ص  والقاطن   A(1659(

هللا بن سعد السوي�سي OLM الرباط. 

مع ت سعه بكامل الصالحيات لسصفية 

الشركة.

املقر  في  السصفية  مقر  حدد 

االجس اعي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  لل حك ة  السجاري 

يناير   (1 بساريخ   11011( رقم  تحت 

 .(0(1
للخالصة والنشر

17 P

STE HERMANOKAZ
SARL

R.C : N° 117909

تعديالت
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

لشركة HERMANOKAZ الكائنة ب 

11 بلوك م أمل ص شارع املجد ح.ي.م 

 (0(1 يونيو  0ص  ب  واملؤرخ  الرباط 

قرر الشركاء ما يلي :

بعد  االجس اعية  الحصص  بيع 

تبين  الشركاء،  بين  األسهم  تحويل 

السعديالت السالية :

 (0 بيع  مبارك  عادل  السيد  قرر 

في  االجس اعية  حصصه  من  حصة 

الشركة إلى السيد مح د زياني الذي 

يقبل 0) حصة.

تعيين مسير ثان جديد للشركة

السيد  تعيين  العام  الج ع  قرر 

للشركة  ثاني  ك سير  زياني  مح د 

املسندة  املهام  بقبول  صرح  والذي 

إليه.

السوقيع :

توقيع  إدراج  العام  الج ع  قرر 

مسيري الشركة معا على ج يع وثائق 

عقود،  شيكات،  )فواتير،  الشركة 

ع ليات البيع والشراء...( ب ا في ذلك 

وشبه  الع ومية  واإلدارات  األبناك 

الع ومية والخصوصية.

تعديل القانون األسا�سي للشركة : 

السالفة  تعديالت  بإدخال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقسضيه القانون.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية في الرباط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

1)ص117.

18 P

JOE PUB
SARL A AU

تعديل
االسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 

املسجل بالرباط بساريخ 1)0)/11/07 

قرر الشركاء لشركة JOE PUB شركة 

وشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم    100.000 رأس الها  الوحيد. 

السقدم  حي  االجس اعي  مقرها  و 

الرباط   ( رقم  النخيل  مج وعة 

املقسضيات السالية :

حي  من  االجس اعي  املقر  تحويل 

 ( رقم  النخيل  مج وعة  السقدم 

إقامة  سوس  شارع   5 إلى  الرباط 

اإلدارية الرباط.

تغير نشاط السجاري لشركة من :

مقاول اإلعالن. 

طابعة طباعة. 

ج يع أع ال الحفر والنقش على 

البالستيك واملعادن. 

INOX-( تخفيف  خطابات 

.(COPPER-ELCTRO ZING
والديكور  واإلعالن  االتصال 

وتقديم الخدمات. 
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بيع وتوزيع ج يع املنسجات.
عالمة مضيئة بسيطة.

أع ال مخسلفة.
إلى :

مقهى ووجبات خفيفة.
األسا�سي  القانون  مالئ ة 

لسعديالت املذكورة.
سلطة اإليداع والدياعة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم 116561 

بساريخ 1)0)/01/08.
19 P

STE AIZEN SOFTWARE
إقامة رقم 0ص رقم الشقة 8
زنقة أح د لوكيلي حسان

رقم السقييد بالسجل السجاري
151151

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم  بالرباط.   07/06/(0(1

شركة تح ل الخصائص السالية :
 AIZEN SOFTWARE  : التس ية 

SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجس اعي :

تكنولوجيا  حلول  تسويق 
املعلومات.

إدارة وتطوير تكنولوجيا املعلومات 
والخدمات.

0ص  رقم  إقامة   : االجس اعي  املقر 
لوكيلي  أح د  زنقة   8 الشقة  رقم 

حسان.
املدة: 99 سنة.

إلى  مقسم   100.000  : املال  رأس 
1.000 حصة من فئة 100 درهم.

 510 اضريس  إلياس  السيد 
حصة.

 190 حسناء   الوردي  السيدة 
حصة.

اضريس  إلياس  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

السنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 
إلى 1ص ديس 9ر.

لفائدة   %  5 خصم  بعد   : األرباح 
يسصرف  الفائض  القانوني  االحسياط 
بساريخ  الشركاء  قرار  حسب  فيه 

.16/08/(0(1
20 P

IMODA
SARL
 ش م م 

الرأس ال االجس اعي : 50.000 درهم
املقر االجس اعي : تويلة املج وعة 

العقارية الخيزوران 1، ايلو)
ع ارة ز، شقة ص ت ارة

املؤرخ  العرفي   العقد  ب قس�سى 
قررشركاء  0)0)/ص06/0  بساريخ 

شركة IMODA« SARL« ما يلي :
بقي ة   )100( حصة  مائة  تفويت 

مائة درهم للواحدة ل
 (55( العزيز،  عبد  درداك  السيد 

حصة الكل لفائدة :
ذو  املعاش،  مصطفى  السيد 
اقامة  القاطن ب  املغربية،  الجنسية 
أمل 5ص بنكالو أ )، الهرهورة الرباط، 
رقم الوطنية  للبطاقة   الحامل 

BJ 161061 ب 50 حصة.
ذو  وناصر،  طارق  السيد 
رقم  ب  القاطن  املغربية،  الجنسية 
الياس ين  حي  العلويين  شارع   116
للبطاقة  الحامل  الخ يسات،   01
X165617ب  رقم   الوطنية 

5 حصص.
 (15( املعلم  مينة  السيدة 
طارق  السيد   : لفائدة  الكل  حصة 

وناصر)15( حصة.
من  الشركة  رأس ال   في  الزيادة 
50.000 درهم الى 00.000) درهم . 

بحذف   : الشركة  نشاط  تغيير 
واضافة  للشركة  السابق  النشاط 

األنشطة السالية :
خدمات الهندسة املعلوماتية.

السكوين املسس ر.
السجارة االلكترونية.
الوسائط املسعددة. 

 IMODA تغيير تس ية الشركة من
.LEAP1S SARL الى SARL

من  للشركة  السجاري  املقر  نقل 

الخيزوران  العقارية  املج وعة  تويلة 

 ، ت ارة  ص  شقة  ز،  ع ارة  ايلو)   ،1

الى بيزنيس 7، الطابق الخامس محج 

الرياض، حي الرياض الرباط.

لعزيز  عبد  السيد  تس ية  تأكيد 

درداك ك سير للشركة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم  قد 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

تحت  1)0)/ص18/0  بساريخ  بس ارة 
رقم : 16)5.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم  قد 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

تحت   05/08/(0(1 بساريخ  بالرباط 
رقم : 151011.

21 P

نهاري اموبيليي
NHARI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 100.000 درهم

مقرهااإلجس اعي : ص1) ع ارة ص1 

املج وعة 1 رياض األلفة

الدار البيضاء
رقم السقييد في السجل السجاري

5)186ص

تفويت الحصص االجس اعية
تعيين مسير جديد

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (016 أغسطس  1ص  في  املؤرخ 

مايلي :

تفويت  على  واملصادقة  املوافقة 

ملكية  في  اجس اعية  حصة   100

السيد  لفائدة  يوسف  نهاري  السيد 

نهاري رضوان.

تعيين السيد نهاري رضوان مسير 

جديد مع كامل الصالحيات.

الشركة من قبل  تدار  الخسام،  في 

السادة : نهاري رضوان، نهاري يوسف 

مع  محددة  غير  لفترة  س ير  ونهاري 

اتساعا  األكثر  املطلقة  الصالحيات 

والع ل بالسوقيع املنفصل لل سيرين.
تغيير البند 6، 7 و 15 من القانون 

األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم   تحت   (016 نوف 9ر   (1

ص0061897.
مقسطف من أجل اإلشهار
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SIGMAPACK
ش.م.م

رأس الها : 500.000 درهم

املقر االجس اعي : 10 زنقة الحرية

الطابق ص، شقة 6، الدار البيضاء

بالدار  مؤرخ  ب قس�سى عقد عرفي 
تقرر  ،(0(1 يونيو   (1 في   البيضاء 

ما يلي :

ديكوبير  جاكلين  السيدة  فوتت 

750 حصة اجس اعية لفائدة السيد 

نور الدين العث اني الصقلي.

ليلة  ميسان  اآلنسة  فوتت 

حصة   750 الصقلي  العث اني  ماري 

الدين  نور  السيد  لفائدة  اجس اعية 

العث اني الصقلي.

العث اني  سامي  السيد  فوت 

اجس اعية  حصة   1000 الصقلي 

العث اني  الدين  نور  السيد  لفائدة 

الصقلي.

للحصص  الجديد  السقسيم 

االجس اعية :

العث اني  الدين  نور  السيد 

الصقلي 500) حصة اجس اعية.

 500 اوليفيي  بنيديكت  السيدة 

حصة اجس اعية.

الصقلي  العث اني  كاميليا  اآلنسة 

500 حصة اجس اعية.

الصقلي  العث اني  اوفيليا  اآلنسة 

500 حصة اجس اعية.

الصقلي  العث اني  ايناس  اآلنسة 

500 حصة اجس اعية.

الصقلي  العث اني  ينيس  السيد 

500 حصة اجس اعية.

الدين  نور  السادة  اسسقالة 

العث اني  ومح د  الصقلي  العث اني 

ك سيرين  منصبه ا  من  الصقلي 

للشركة.
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العث اني  الدين  نور  السيد  تعيين 

الصقلي ك سير وحيد للشركة.

من  و15   7  ،6 الفصول  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء في 15 يوليو 1)0) تحت رقم  

787071 س.ت رقم ص6)77ص.

23 P

I.S.O PLASTIQUE
ش م م

رأس الها : 1.000.000 درهم

التسجيل بالسجل السجاري ل9رشيد

بالدار  مؤرخ  ب قس�سى عقد عرفي 

تقرر  ،(0(1 يونيو   15 في   البيضاء 

ما يلي :

 16 من  االجس اعي  املقر  تحويل 

 6 شقة   ( الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء إلى شركة قرية النخيل 

عين  طريق  الصناعية  باملنطقة 

صيرني مدينة برشيد.
السجاري  بالسجل  التسجيل 

ل9رشيد تحت رقم 15515.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط ب حك ة برشيد في 6) يوليو 

رقم  س.ت   965 رقم  تحت   (0(1

.15515

24 P

 STE MODERN

 GENERATION OF

CONFORT BUILDING
SARL

STE MGCB

تجزئة رياض اللي ون مكسب رقم )

طريق مكناس، فاس

بساريخ توثيقي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   (0(1 أغسطس   19
لسكون  املسؤولية  محدودة  الشركة 

خاصيتها كالسالي :

.STE MGCB التس ية : شركة
املغرب  في  الشركة  من  الغرض 
هو منعش عقاري وبصفة مباشرة أو 
غير مباشرة النشاطات التي تهدف إلى 

السن ية.
 ،1 رقم  فاس،   : االجس اعي  املقر 
 ( رقم  مكسب  اللي ون  رياض  تجزئة 

طريق مكناس.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.
 50.000 مح د  حنين  السيد 

درهم.
 50.000 مريم  السيدة سح ودي 

درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
مسير واحد هو السيد حنين مح د.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديس 9ر  1ص  في  وتنسهي  يناير 

سنة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم ص77ص/1)0).
25 P

 STE JARDINAGE
BAKKOUCH

SARL AU
إنشاء شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I
تم   (0(1 مارس   (6 بساريخ  بفاس 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
ذات الشريك الواحد خاصيتها كالسالي :

 STE JARDINAGE  : التس ية 
.BAKKOUCH

الهدف :
تصنيع مواد كي يانية أخرى ؛

بستنة.
املقر االجس اعي : 8 بلوك QC 1 بالد 

العبدالوي، عين العرو�سي، فاس.
املدة : 99 سنة.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   95.000 في  حدد  االجس اعي 
مقس ة إلى 950 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
التسيير : عين السيد بكوش مح د 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  II
القانوني لدى كسابة الضبط باملحك ة 
السجارية بفاس بساريخ ص) أبريل 1)0) 

تحت رقم 1)/1998.
ب ثابة مقسطف وبيان

26 P

STE AYARAYAN TRANS
SARL AU
إنشاء شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I
تم   (0(1 يوليو   (6 بساريخ  بفاس 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
ذات الشريك الواحد خاصيتها كالسالي :

 STE AYARAYAN  : التس ية 
.TRANS

البضائع  نقل  مقاول   : الهدف 
بالسيارات.

الطيب  أوالد   : االجس اعي  املقر 
العليا، ج اعة أوالد الطيب، سايس، 

فاس.
املدة : 99 سنة.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   10.000 في  حدد  االجس اعي 
مقس ة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
ح دوني  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  نوفل 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  II
القانوني لدى كسابة الضبط باملحك ة 
السجارية بفاس بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم 1)/صص10.
ب ثابة مقسطف وبيان

27 P

AFFICHE PUB
SARL AU

إعالن عن تعديل
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املسجل بالرباط بساريخ 7 يوليو 1)0) 
 AFFICHE PUB لشركة  الشركاء  قرر 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأس الها  وحيد،  وشريك 
شارع   5 االجس اعي  ومقرها  درهم 
الرباط  اإلدارية،  إقامة  سوس، 

املقسضيات السالية  :

 ،5 من  االجس اعي  املقر  تحويل 
الرباط  اإلدارية  إقامة  سوس،  شارع 
النخيل،  مج وعة  السقدم،  حي  إلى 

رقم )، الرباط.
تغيير نشاط السجاري لشركة من :

مقهى ووجبات خفيفة.
إلى :

مقاول اإلعالن ؛
طابعة طباعة ؛

ج يع أع ال الحفر والنقش على 
البالستيك واملعادن ؛

INOX- تخفيف  خطابات 
COPPER-ELECTRO ZING ؛

والديكور  واإلعالن  االتصال 
وتقديم الخدمات ؛

بيع وتوزيع ج يع املنسجات ؛
عالمة مضيئة بسيطة ؛

أع ال مخسلفة.
األسا�سي  القانون  مالئ ة 

للسعديالت املذكورة.
سلطة اإليداع والدياعة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 116568 السجارية بالرباط تحت رقم 

بساريخ ) أغسطس 1)0).
28 P

 STATION KHEMISSET
AQUA PARK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 00.000ص درهم

املقر االجس اعي : الطريق الرابطة بين 
 الخ يسات وواملاس كم 6، 
ايت اوريبل، الخ يسات

بالخ يسات  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ )) أغسطس 1)0) تم تأسيس 
قانون شركة ذات املواصفات السالية :

 STATION  : التس ية 
.KHEMISSET AQUA PARK

: بيع البنزين ومشسقاته،  املوضوع 
اسسغالل مقهى.

املقر االجس اعي : الطريق الرابطة 
بين الخ يسات وواملاس، كم 6، ايت 

اوريبل، الخ يسات.
املدة : 99 سنة.
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التسيير : السيد مولود ابلكوشن.
رأس ال الشركة : 00.000ص درهم 
قي ة  من  حصة  000ص  إلى  مقس ة 

100 درهم وهي مقس ة كالسالي :
 1000 ابلكوشن  مولود  السيد 

حصة ؛
 1000 لهناوي  ادريس  السيد 

حصة ؛
السيد نور الدين ابلكوشن 1000 

حصة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ص ديس 9ر.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
باملحك ة االبسدائية بالخ يسات تحت 

رقم 16)1 بساريخ 10 سبس 9ر 1)0).
29 P

SUPER LAIT HAS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
والشريك الواحد

رأس الها : 00.000) درهم
املقر االجس اعي : رقم 1196 حي 

األندلس، تيفلت
الطارئ  العام  الج ع  إثر  على 
ب قرها   SUPER LAIT HAS لشركة 
الكائن : ب رقم 1196، حي األندلس، 
تيفلت بساريخ ) أغسطس 1)0) تقرر 

ما يلي :
الحل املسبق ؛

الحاج  الهسهاس  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بالخ يسات   االبسدائية 
5) أغسطس 1)0) تحت رقم 9))1.

من أجل املسسخرج واإلنجاز

30 P

IRRBOULA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 500.000 درهم
الكائن مقرها : بحي األمل، رقم )5، 

اوملاس، الخ يسات
الطارئ  العام  الج ع  إثر  على 
ب قرها   IRRBOULA SARL لشركة 
الكائن : بحي األمل، رقم )5، اوملاس، 
الخ يسات بساريخ 5) أغسطس 1)0) 

تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع   -  1
درهم   500.000 إلى  درهم   100.000

وأصبح السقسيم الجديد كالسالي :
 1(5.000 السيد عباس أوبراهيم 

درهم ؛
الحرشاوي  مح د  السيد 

5.000)1 درهم ؛
املخفيوي  امح د  السيد 

5.000)1 درهم ؛
والطالب  املصطفى  السيد 

5.000)1 درهم ؛
املج وع 500.000 درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالخ يسات بساريخ 6 سبس 9ر 

1)0) تحت رقم ص1)1.
من أجل املسسخرج واإلنجاز

31 P

JHABLI TRADE IMPORT-
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 116 حي تجزئة 
أغبالو، حي السعادة، الخ يسات

الطارئ  العام  الج ع  إثر  على 
 JHABLI TRADE IMPORT- لشركة 
 EXPORT ب قرها الكائن : ب رقم 116، 
السعادة،  حي  أغبالو،  تجزئة 
 الخ يسات بساريخ ص) أغسطس 1)0) 

تقرر ما يلي :
السصفية النهائية ؛

هللا  عبد  اجهبلي  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بساريخ  بالخ يسات  االبسدائية 

سبس 9ر 1)0) تحت رقم 5ص)1.
من أجل املسسخرج واإلنجاز

32 P

ZALAR HOLDING
SA

زالر هولدينغ ش.م
شركة مجهولة االسم ب جلس إداري
رأس الها : 00).108.910 درهم
مقرها االجس اعي : فاس، الحي 
الصناعي بنسودة، تجزئة الن اء، 

بقعة 199-198
اإلداري  املجلس  ملحضر  وفقا   -  I
 ،(0(1 أغسطس   18 بساريخ  املنعقد 

قرر ما يلي :

أسهم  شراء  عرض  ضوء  في 
تم  الذي  الدولية«  املالية  »الشركة 
اعتراض  فترة  انتهاء  بعد  اسسالمه 
أي  تسجيل  دون  الشركة  دائني 
املبكر السسالم  اإلغالق  تم  معارضة، 
والسحقيق  األسهم  شراء  عروض 
النهائي لخفض رأس ال الشركة الغير 
م9رر بخسائر ب بلغ 00).1.971 درهم 
881.100.ص11  من  بخفضه  وذلك 
عن  درهم   108.910.(00 إلى  درهم 
للشركة  سه ا   19.71( شراء  طريق 

وإلغائها.
 ،(6 6-ص1،  ص1،   ،6 املواد  تعديل 
7) وصص من النظام األسا�سي وحذف 
امللحق A من النظام األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (0(1 أغسطس   19 بساريخ   بفاس 

تحت رقم 781ص.
من أجل املسسخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

33 P

BANCHEREAU MAROC
SA

بانشرو املغرب ش.م
شركة مجهولة االسم

رأس الها : 610.100.ص16 درهم
مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 
تيكنوبول، مطار مح د الخامس

السجل السجاري ص618)1
معاينة وفاة عضو في املجلس 

اإلداري
I - في الج ع العام العادي املنعقد 
»بانشرو  شركة  ملساهمي  اسسثنائيا 
 ،(0(1 يناير   5 بساريخ  املغرب« ش.م 

قرر ما يلي :
معاينة وفاة املرحوم السيد مح د 
)أحد  هللا  عبد  بن  الشاوني  فؤاد 
وتشطيبه  اإلداري(  املجلس  أعضاء 

من السجل السجاري للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (0(1 ف9راير   (1 بساريخ   البيضاء 

تحت رقم 76)767.
من أجل املسسخرج واإلشارة

اإلدارة

34 P

LES COUVOIRS DU NORD
SA

محاضن الش ال ش.م

شركة مجهولة االسم
رأس الها : 60.000.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 

EB-1-)) محل 198-199، تجزئة 

الن اء، الحي الصناعي بنسودة

السجل السجاري 57)15 فاس

املنخلط  العام  الج ع  في   -  I

العادي والغير العادي ملساهمي شركة 

املنعقد  ش.م  الش ال«  »محاضن 

بساريخ 7) ماي 1)0)، قرر ما يلي :

رغم  الشركة  نشاط  اسس رارية 

أقل  أصبحت  التي  الشركة  وضعية 

من ربع رأس ال الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   (0(1 يوليو   (8 بساريخ  بفاس 
رقم 597ص.

من أجل املسسخرج واإلشارة
املجلس اإلداري

35 P

AGRI COUV MAROC
SARL

أكرى كوف ماروك ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 50 

الطابق السفلي، اإلدارة زنقة 801 

سابقا، مصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السجل السجاري فاس رقم 15ص151

العادي  العام  للج ع  وفقا   -  I

املنعقد اسسثنائيا بساريخ 8) ماي 1)0)، 

قرر ما يلي :

مح د  املرحوم  أسهم  قس ة   -  1

فؤاد الشاوني بن عبد هللا بين الورثة.

) - السصدق بالحصص االجس اعية 

للسيدة فائزة الزموري وللسيدة عزيزة 
مامون  وللسيد  هللا  عبد  بن  الشاوني 

السيدة  لصالح  عبد هللا  بن  الشاوني 

أمينة الشاوني بن عبد هللا.
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ص - تغيير الفصل 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  1

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة السجارية بفاس 

بساريخ 8) يونيو 1)0) تحت رقم 9)1ص.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

36 P

AGRI UMA MAROC

SARL

أكرى أوما ماروك ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 55 

الطابق السفلي، اإلدارة زنقة 801 

سابقا، مصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السجل السجاري فاس رقم ص5616

العادي  العام  للج ع  وفقا   -  I

املنعقد اسسثنائيا بساريخ 8) ماي 1)0)، 

قرر ما يلي :

مح د  املرحوم  أسهم  قس ة   -  1

فؤاد الشاوني بن عبد هللا بين الورثة.

فائزة  السيدة  بأسهم  الس9رع   -  (

الشاوني  عزيزة  والسيدة   الزموري 

الشاوني  مامون  والسيد  بن عبد هللا 

الشاوني  أمينة  للسيدة  هللا  عبد  بن 

بن عبد هللا.

للشركة  مسيرة  مديرة  تعيين   - ص 

بن  شعاوني  أمينة  السيدة  جديدة 

عبد هللا.

1 - السعديالت القانونية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة السجارية بفاس 

بساريخ 8) يونيو 1)0) تحت رقم 0ص1ص.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

37 P

GRADERCO
SA

كراديركو ش.م
شركة مجهولة االسم

رأس الها : 1.000.000) درهم
مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 
101-106 زنقة عبد الرح ان 
الصحراوي، إقامة اليوطي

السجل السجاري رقم 05ص69
لل جلس اإلداري لشركة  - وفقا   I
بساريخ  املنعقد  ش.م   »كراديكو« 

0ص مارس 0)0)، قرر ما يلي :
ع ر  السيد  اسسقالة  معاينة 
بنعيا�سي من مهامه كعضو في املجلس 

اإلداري.
بنح ان  سهام  السيدة  تعيين 
غاية  إلى  اإلداري  املجلس  في  كعضو 
سيقرر  الذي  العادي  العام  الج ع 
الحسابات املغلقة بساريخ 1ص ديس 9ر 

.(0((
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
البيضاء بساريخ ص1 أبريل 1)0) تحت 

رقم 71)17.
من أجل املسسخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

38 P

 STE D’ELEVAGE 
 DE TRANSFORMATION 

DE LA DINDE
ELDIN SA

شركة تربية وتحويل الديك الرومي 
ش.م

شركة مجهولة االسم
رأس الها : 66.800.000) درهم

مقرها االجس اعي : إقليم برشيد، حد 
السوالم، الحي الصناعي الساحل، 

تجزئة 80 و)8
السجل السجاري رقم 7ص19
معاينة وفاة عضو في املجلس 

اإلداري
املنعقد  العادي  العام  الج ع  في 
»شركة  شركة  ملساهمي  اسسثنائيا 
ش.م  الرومي«  الديك  وتحويل  تربية 
بساريخ 15 ف9راير 1)0)، قرر ما يلي :

معاينة وفاة املرحوم السيد مح د 
)أحد  هللا  عبد  بن  الشاوني  فؤاد 
وتشطيبه  اإلداري(  املجلس  أعضاء 

من السجل السجاري للشركة.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 
بساريخ ص) ف9راير 1)0) تحت رقم ))1.

من أجل املسسخرج واإلشارة

اإلدارة

39 P

ZALAR HOLDING
SA

زالر هولدينغ ش.م
شركة مجهولة االسم ب جلس إداري
رأس الها : 881.100.ص11 درهم
مقرها االجس اعي : فاس، الحي 
الصناعي بنسودة، تجزئة الن اء، 

بقعة 199-198
العام  الج ع  ملحضر  وفقا   -  I
بساريخ  املنعقد  السنوي   العادي 

0ص ديس 9ر 0)0)، قرر ما يلي :
علي  السادة  املدراء  وكالة  تجديد 
إلى  يوشي يتسو  وشين�سي  بربيش 
في  سيقرر  الذي  العام  الج ع  غاية 
في  املغلقة  االجس اعية   الحسابات 

0ص يونيو 6)0).
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   (0(1 مارس   10 بساريخ  بفاس 

رقم 1/1115)0.
من أجل املسسخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

40 P

FCB HOLDING
SARL

ف.س.ب هولدين ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 00ص.1.191 درهم

املقر االجس اعي : مكسب )1 مبنى 
إداري، زنقة 801 سابقا، مصنع 
العلف الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم، فاس
السجل السجاري لفاس 51687

I - في الج ع العام العادي املنعقد 
اسسثنائيا ملساهمي شركة »ف.س.ب 
هولدين« ش.م.م بساريخ 5) ماي 1)0)، 

قرر ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  زيادة 
طريق  عن  درهم   11.788.800
للشركاء  السجاري  الحساب  تعويض 
درهم  00ص.1.191  من  لرفعه  وذلك 

إلى 100.ص15.98 درهم.
ب بلغ  الشركة  رأس ال  تخفيض 
من  وذلك  درهم   11.788.800
00ص.1.191  إلى  درهم  100.ص15.98 

درهم.
القانون  6 و7 من  املادتين  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة السجارية بفاس 
بساريخ 16 يونيو 1)0) تحت رقم 897).

من أجل املسسخرج واإلشارة

اإلدارة

41 P

AGRICOLE TIDDAS
SARL

أكريكول تيداس ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : الطابق السفلي، 
مكسب 17 املبنى اإلداري رقم 801، 
مع ل العلف سابقا، الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم، فاس
السجل السجاري رقم 50995

العادي  العام  للج ع  وفقا   -  I
قرر   ،(0(1 يونيو   ( بساريخ  املنعقد 

ما يلي :
معاينة وفاة امليسر املرحوم امح د 
فؤاد الشاوني بنعبد هللا وتشطيبه من 

السجل السجاري للشركة.
تعيين مسير جديد للشركة السيد 
غير  ملدة  هللا  بنعبد  الشاوني  ادريس 

محدودة.
القانون  من  5ص  الفصل  تغيير 

األسا�سي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة السجارية بفاس 
بساريخ 16 يونيو 1)0) تحت رقم 895).

من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

42 P
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LABEL DATTES
SARL

البيل الث ور ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 00.000) درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 0) 

الطابق السفلي اإلدارة، زنقة 801 

سابقا، مصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السجل السجاري رقم 8995ص

الزيادة في رأس ال الشركة
I - وفقا للج ع العام الغير العادي  

1)0)، قرر  8) يونيو  بساريخ  املنعقد 

ما يلي :

ب بلغ  الشركة  رأس ال  زيادة 

1.800.000 درهم عن طريق تعويض 

ديون جارية لرفعه من 00.000) درهم 

إلى 5.000.000 درهم.

القانون  من  و7   6 الفصل  تغيير 

األسا�سي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة السجارية بساريخ 

فاتح يوليو 1)0) تحت رقم 07)ص.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

43 P

CULTURAGRI MAROC
SARL

كولسوراكري املغرب ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 65، 

الطابق السفلي اإلدارة، زنقة 801 

سابقا مصنع العلف، الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السجل السجاري فاس رقم 5)689

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

بالدار البيضاء بساريخ 9) يونيو 1)0)، 

وضع النظام األسا�سي لشركة محدودة 

املسؤولية خصائصها كالسالي :

املغرب«  »كولسوراكري   : التس ية 

ش.م.م.

املوضوع :

أهداف الشركة : الفالحة.

املقر االجس اعي : فاس، مكسب 65، 

 801 زنقة  اإلدارة،  السفلي  الطابق 

الصناعي  الحي  العلف،  سابقا مصنع 

سيدي ابراهيم.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السقييد بالسجل السجاري.

الشركة  رأس ال   : الرأس ال 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

الواحدة مكستبة ومحررة كليا نقدا.

الشركاء :

بنعبد  الشاوني  فاروق  السيد 

بساريخ  املزداد  الجنسية،  مغربي  هللا، 

لبطاقة  الحامل   ،1918 ديس 9ر   6

 A(0116 رقم  الوطنية  السعريف 

 ( رقم  خاص،  طريق  ب  والقاطن 

الدار  أنفا،  دياب،  عين  املحاقن، 

البيضاء ؛

مغربي  بربيش،  علي  السيد 

الجنسية، املزداد بساريخ 6 مارس )197، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم )10صA59 والقاطن بزنقة 9 عين 

املسكي، سيال، الدار البيضاء.

املسيرين :

السيد علي بربيش، مغربي الجنسية، 

القاطن   ،197( مارس   6 بساريخ  املزداد 

مسكي،  عين   9 زنقة  البيضاء،  بالدار 

السعريف  لبطاقة  الحامل  س.ا.ل، 

.A59الوطنية رقم )10ص

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم   -  (

الجهوي لالستث ار بفاس.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   - ص 

 689(5 رقم  تحت  لفاس  السجاري 

بساريخ 16 يوليو 1)0).
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

44 P

FARMANDCULTURE
SARL

فارم اند كولسور ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 61، 

الطابق السفلي اإلدارة، زنقة 801 

سابقا مصنع العلف، الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السجل السجاري فاس رقم ص6890

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

بالدار البيضاء بساريخ 9) يونيو 1)0)، 

وضع النظام األسا�سي لشركة محدودة 

املسؤولية خصائصها كالسالي :

كولسور«  اند  »فارم   : التس ية 

ش.م.م.

املوضوع :

أهداف الشركة : الفالحة.

املقر االجس اعي : فاس، مكسب 61، 

 801 زنقة  اإلدارة،  السفلي  الطابق 

الصناعي  الحي  العلف،  سابقا مصنع 

سيدي ابراهيم.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السقييد بالسجل السجاري.

الشركة  رأس ال   : الرأس ال 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

الواحدة مكستبة ومحررة كليا نقدا.

الشركاء :

السيد فاروق الشاوني بنعبد هللا، 

بساريخ  املزداد  الجنسية،   مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1918 ديس 9ر   6

 A(0116 رقم  الوطنية  السعريف 

 ( رقم  خاص،  طريق  ب  والقاطن 

الدار  أنفا،  دياب،  عين  املحاقن، 

البيضاء ؛

مغربي  بربيش،  علي  السيد 

الجنسية، املزداد بساريخ 6 مارس )197، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم )10صA59 والقاطن بزنقة 9 عين 

املسكي، سيال، الدار البيضاء.

املسيرين :

السيد علي بربيش، مغربي الجنسية، 

القاطن   ،197( مارس   6 بساريخ  املزداد 

مسكي،  عين   9 زنقة  البيضاء،  بالدار 

السعريف  لبطاقة  الحامل  س.ا.ل، 

.A59الوطنية رقم )10ص

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم   -  (

الجهوي لالستث ار بفاس.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   - ص 

ص6890  رقم  تحت  لفاس  السجاري 

بساريخ 16 يوليو 1)0).
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

45 P

FERMES AVENIR
SARL

مزارع املسسقبل ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس، مكسب 66، 

الطابق السفلي اإلدارة، زنقة 801 

سابقا مصنع العلف، الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السجل السجاري فاس رقم 68915

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

بالدار البيضاء بساريخ 9) يونيو 1)0)، 

وضع النظام األسا�سي لشركة محدودة 

املسؤولية خصائصها كالسالي :

املسسقبل«  »مزارع   : التس ية 

ش.م.م.

املوضوع :

أهداف الشركة : الفالحة.

املقر االجس اعي : فاس، مكسب 66، 

 801 زنقة  اإلدارة،  السفلي  الطابق 

الصناعي  الحي  العلف،  سابقا مصنع 

سيدي ابراهيم.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السقييد بالسجل السجاري.
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الشركة  رأس ال   : الرأس ال 
10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 
100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

الواحدة مكستبة ومحررة كليا نقدا.
الشركاء :

السيد فاروق الشاوني بنعبد هللا، 
بساريخ  املزداد  الجنسية،   مغربي 
لبطاقة  الحامل   ،1918 ديس 9ر   6
 A(0116 رقم  الوطنية  السعريف 
 ( رقم  خاص،  طريق  ب  والقاطن 
الدار  أنفا،  دياب،  عين  املحاقن، 

البيضاء ؛
مغربي  بربيش،  علي  السيد 
الجنسية، املزداد بساريخ 6 مارس )197، 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم )10صA59 والقاطن بزنقة 9 عين 

املسكي، سيال، الدار البيضاء.
املسيرين :

السيد علي بربيش، مغربي الجنسية، 
القاطن   ،197( مارس   6 بساريخ  املزداد 
مسكي،  عين   9 زنقة  البيضاء،  بالدار 
السعريف  لبطاقة  الحامل  س.ا.ل، 

.A59الوطنية رقم )10ص
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم   -  (

الجهوي لالستث ار بفاس.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   - ص 
 68915 رقم  تحت  لفاس  السجاري 

بساريخ 16 يوليو 1)0).
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

46 P

 RENEWABLE ENERGIES
FOR MOROCCO

شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 
ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها : 00.000ص درهم
 املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الرباط
 السجل السجاري بالرباط 

رقم 1971)1
الج عية  مداوالت  ب قس�سى 
اسسثنائيا  واملجس عة  العادية  العامة 

بساريخ 1 ماي 1)0) تم :

كل  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 
 Julioو براحو  ادريس  السادة  من 
بصفتها   TORRES GUTIERREZ

أعضاء مجلس الرقابة ؛
 Ander السادة  اسسقالة  تسجيل 
 Jorgeو  GANDIAGA OSORO
من   Ramon MAGAN PERALES

مهامهم كأعضاء مجلس الرقابة ؛
مجلس  أعضاء  بصفته ا  تعيين 
 Ander السادة  عوض  الرقابة 
 Jorgeو  GANDIAGA OSORO
لل دة   Ramon MAGAN PERALES
املسبقية من مهامه ا كل من السادة :
كندي   Matthew F.YORK
رقم  السفر  لجواز  حامل  الجنسية، 
AC758((9 صالح لغاية 1) سبس 9ر 

7)0) ؛
 Julio TORRE GUTIERREZ
إسباني الجنسية، حامل لجواز السفر 
 (8 لغاية  صالح   PAG86ص17ص رقم 

يوليو 1)0).
وبالسالي يسكون مجلس الرقابة من :

السيد Matthew F.YORK ؛
 JULIO TORRE السيد 

GUTIERREZ
السيد Stefan Alfons L VERLEE ؛
.Sivakumar LAKSHMAN السيد
انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 
في  سسبث  والتي  العامة  الج عية 
في  املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

1ص ديس 9ر 1)0).
تجديد مدة مهام مدقق الحسابات 
من  م ثل   Ernst & Young مكسب 
طرف السيد البشير السازي ملدة ثالث 

سنوات مالية 0)0)، 1)0)، ))0).
ب قس�سى مداوالت مجلس الرقابة 

بساريخ 1 ماي 1)0) تم :
الرس ية  االسسقالة  تسجيل 
 Julio TORRE GUTIERREZ للسيد 

من مهامه كرئيس مجلس الرقابة ؛
 Matthew F.YORK تعيين السيد

بصفسه رئيس مجلس الرقابة ؛
بوزيد،  املصطفى  السيد  تعيين 
لبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 
 NA18(178 رقم  الوطنية  السعريف 
عوض  الوحيد  العام  املدير  بصفسه 
 Julio TORRE GUTIERREZ السيد 

املسسقيل رس يا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  القانوني 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   ( بساريخ 

.117155
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة
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 RENEWABLE ENERGIES
FOR MOROCCO

شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 
ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها : 00.000ص درهم
 املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الرباط
 السجل السجاري بالرباط 

رقم 1971)1
اسس رارية النشاط السجاري

بساريخ  مداوالت   ب قس�سى 
الج عية  قررت   ،(0(1 يونيو  0ص 
العامة املشتركة في ا يخص مداوالت 

الج عية العامة غير العادية :
اسس رارية نشاط الشركة.

أثبتت الج عية العامة غير العادية 
أقل  للشركة  الصافية  الوضعية  أن 
وتقرر  االجس اعي  الرأس ال  ربع  من 

االسس رارية في نشاط الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  القانوني 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   ( بساريخ 

.117156
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة
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 CYBER SECURITY
SOLUTIONS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك وحيد

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(0(1 17 يوليو 
م يزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة من شريك وحيد.

 CYBER SECURITY  : التس ية 

.SOLUTIONS

ال9رمجة   : االجس اعي  الغرض 

تكنولوجيا  وأنشطة  واالستشارات 

املعلومات األخرى.

املسعلقة  الخدمات  ج يع  توفير 

واألمن  املعلومات  تكنولوجيا  بأمن 

السي9راني، وال سي ا :

تكنولوجيا  أنظ ة  تدقيق 

املعلومات.

املسعلقة  األنظ ة  مع  املالئ ة 

بح اية البيانات.

السكنولوجية  العامة  الضوابط 

اخسبار الصناعات.

توفير مراكز أمنية ع لياتية.

في  الحلول  وتسويق  تص يم 

مجاالت تكنولوجيا املعلومات واألمن 

السي9راني.

بشكل عام، كل خدمات ثانوية او 

تك يلية للخدمات املشار إليها أعاله.

الصناعية  الع ليات  ج يع 

والسجارية املسعلقة ب ا يلي :

إنشاء، حيازة، كراء، تأجير، تسيير 

تأجير،  السجارية،  األصول  ج يع 

تركيب، اسسغالل ج يع املؤسسات، 

األصول السجارية، املسعلقة بواحد أو 

أكثر من األنشطة املذكورة أعاله.

تفويت  أو  أخذ وحيازة واسسغالل 

االختراع  وبراءات  الع ليات  ج يع 

وحقوق امللكية الفكرية املسعلقة بهذه 

األنشطة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

املالية  املعامالت  ج يع  في  للشركة 

أو املنقولة أو العقارية أو املؤسسات 

ترتبط  التي  الصناعية  أو  السجارية 

بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف 

أو  م اثلة  أهداف  أي  أو  الشركة 

مك لة.

11ـ  الع ارة   : االجس اعي  املقر 
 - أكدال  ملوية  زنقة   ،5 رقم  الشقة 

الرباط.

املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيل 

الشركة في السجل السجاري.
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السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 
وتنسهي في 1ص ديس 9ر من كل سنة.

يسحدد   : االجس اعي  الرأس ال 
الرأس ال االجس اعي في مبلغ 10.000 
حصة   100 إلى  مقسم  درهم، 
100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 
كليا  ومحررة  مسجلة  الواحدة، 
 ISMO : ومخصصة للشريك الوحيد

.INVEST SARL
أح د  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
 10 بساريخ  املزداد  الفهري،  الفا�سي 
لبطاقة  والحامل    ،1961 أغسطس 
 L110588 رقم  الوطنية  السعريف 
بالرباط  قاطن  الجنسية،  مغربي 
مريم  إقامة  املخازن  واد  زنقة  أكدال 
1 الشقة رقم 8 ك سير للشركة ملدة 

غير محدودة.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

الرباط : 151191.
من أجل السلخيص والنشر

التسيير
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بي إن واي كونسلتنغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 80.000 درهم
إقامة فيل هوت سنتر تقاطع شارع 
أبو بكر الصديق وزنقة ج يل 
زهوي، مكسب رقم ص القنيطرة

السجل السجاري )119
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم   (0(1 يوليو   8 بساريخ 

شركة ذات الخصائص السالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
واي  إن  بي   : الشركة  اسم 

كونسلسنغ.
استشارات   : السجاري  النشاط 

التسيير.
هوت  فيل  إقامة  ص،  رقم   : املقر 
الصديق  بكر  أبو  تقاطع شارع  سنتر 
ص  رقم  مكسب  زهوي،  ج يل  وزنقة 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيلها 

بالسجل السجاري.

رأس ال الشركة : تم تحديد رأس 

مقس ة  درهم   80.000 ب بلغ  املال 

درهم   100 بقي ة  حصة   800 إلى 

للحصة.

الحامل  يوسف  شفيق   : شركاء 

6ص9581  د  رقم  الوطنية  للبطاقة 

10.000 درهم  بقي ة  100 حصة  ب 

للبطاقة  الحامل  بنعبود  ويحيى 

 100 ب   5(1899 م  رقم  الوطنية 

حصة بقي ة 10.000 درهم.

كوثر  اآلنسة  تعيين  تم   : التسيير 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  الضو، 

مسيرة   669158 ج  رقم  الوطنية 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

 (0(1 أغسطس   9 بساريخ  القنيطرة 

تحت رقم السجل السجاري )119.
لإليداع والنشر

التسيير
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STE JURGEN TRANSPORT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

1)0) ومسجل ب دينة  فاتح سبس 9ر 

تم   (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ  تزنيت 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة محددة العناصر ك ا يلي :

 STE JURGEN  : التس ية 

.TRANSPORT SARL

املقر االجس اعي : )1 تجزئة املسيرة 

طريق كل يم تزنيت.

لحساب  البضائع  نقل   : الغرض 

الغير / االسسيراد والسصدير.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

املسيرة : مينة اشبان.
رأس املال : 10.000 درهم مقسم 

10 دراهم  ب ا قدره  1000 حصة  إلى 

لكل حصة موزعة ك ا يلي :

العزيز  عبد  للسيد  حصة   500

اشبان.

500 حصة للسيد ع ر ادو داود.

: من  املالية  أو  السنة االجس اعية 

فاتح يناير إلى 1ص ديس 9ر.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 519 رقم  تحت  لتزنيت  االبسدائية 

بساريخ 10 سبس 9ر 1)0).
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AFIFI CONSULTING

WAAZIZ METAL
SARL AU

تبعا ملقررات الج ع العام لشركاء 

املسجل بالرباط بساريخ 1ص أغسطس 

1)0)، تقرر ما يلي :

اهريض  السيد  حصص  بيع 

ادريس والسيد اهريض بوبكر لفائدة 

السيد اهريض عبد الرح ان.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

ادريس  اهريض  السيد  اسسقالة 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

جديد  مسير  الرح ان  عبد  اهريض 

للشركة.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ 

رقم  السجاري  السجل  ص0ص7ص 

.(1161
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 SOCIETE MAISON

BENCHERIF
تسيير حر ألصل تجاري

RC N°(0665

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ 18 يونيو وفاتح سبس 9ر 1)0)، 

موثق  سعد  سقاط  األسساذ  تلقاه 

 SOCIETE« شركة  أعطت  بفاس، 

ش.م.م   »MAISON BENCHERIF

شارع بفاس،  االجس اعي  مقرها 

مسجر   ( أمين  إقامة  حسين  امللك   
ودغيري  أنس  السيد  ي ثلها   6 رقم 
الحر لشركة  التسيير  بنشريف، حق 
شريك  ذات  ش.م.م   »MBNTISS«
مقرها  السأسيس،  طور  في  واحد 
توي ة  شارع  بالناضور،  االجس اعي 
أريد، لألصل السجاري املخصص لبيع 
األثواب بن شريف، الكائن بالناضور، 
بالسجل  املقيد  أريد،  توي ة  شارع 
االبسدائية  لل حك ة  السجاري 
ملدة   ،(0665 رقم  تحت  بالناضور 
)01( سنة واحدة والتي تبسدئ بساريخ 
فاتح يوليو 1)0) لسنسهي في آخر يونيو 
))0)، بسومة كرائية شهرية قدرها 
من  التسيير  سيكون  درهم   17.500
ذات  ش.م.م   »MBNTISS« شركة 
شريك واحد في طور السأسيس، تحت 

مسؤوليتها الخاصة.
ب ثابة مقسطف

األسساذ سقاط سعد موثق بفاس
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مكسب األسساذ مح د السو�سي صدوق

موثق

)6، شارع مح د الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس

الهاتف : 8.97/18).5.91ص.05

الفاكس : 5.91.00.56ص.05

LA SOCIETE BENIDENT
SARL AU

العام  الج ع  ب قس�سى   -  1
األسساذ  تلقاه  والذي  االسسثنائي، 
املوثق  صدوق،  السو�سي  مح د 
 ،(0(1 أغسطس   1( بساريخ  بفاس، 

تقرر ما يلي :
إعالن وفاة الشريك املسير لشركة 
»BENIDENT« شركة ذات مسؤولية 
رأس الها  وحيد،  ب سير  محدودة 
1.900.000 درهم، مقرها االجس اعي 
 (7( القطعة  الن اء  تجزئة  بفاس، 

الحي الصناعي بنسودة.
السوزيع الجديد لرأس ال الشركة.
تحويل الشكل القانوني للشركة.

تعيين مسيرين جدد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (
 كسابة ضبط املحك ة السجارية بفاس
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   6 في 

991ص/1)0).
ب ثابة مقسطف وبيان

األسساذ مح د السو�سي صدوق

54 P
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مكسب األسساذ مح د السو�سي صدوق

موثق

)6، شارع مح د الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس

الهاتف : 8.97/18).5.91ص.05

الفاكس : 5.91.00.56ص.05

LA SOCIETE COMADENT
SARL

العام  الج ع  ب قس�سى   -  1
األسساذ  تلقاه  والذي  االسسثنائي، 
املوثق  صدوق،  السو�سي  مح د 
 ،(0(1 أغسطس   1( بساريخ  بفاس، 

تقرر ما يلي :
املسير  الشريك  وفاة  إعالن 
لشركة »COMADENT« شركة ذات 
وحيد،  ب سير  محدودة  مسؤولية 
مقرها  درهم،   100.000 رأس الها 
االجس اعي بفاس، 5 زنقة أبي النعيم.
السوزيع الجديد لرأس ال الشركة.

تعيين مسيرين جدد.
جديد  أسا�سي  قانون  تبني 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (
 كسابة ضبط املحك ة السجارية بفاس
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   7 في 

.(0(1/1010
ب ثابة مقسطف وبيان

األسساذ مح د السو�سي صدوق
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سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة لخبير في 

الحسابات
رأس الها يبلغ 100.000 درهم

رقم 6ص شارع عالل بن اح د جليز - مراكش

ATLAS NUTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 10.000 درهم
الشقة 15ع ارة عبلة الطابق الثالث 

جليز - مراكش
رقم السجل السجاري 61119

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
 ،(0(1 يونيو  ص)  بساريخ  االسسثنائي 

تم تقرير ما يلي :
الشركة  رأس ال  في  الزيادة   -  1
بذلك  ليبلغ  درهم   990.000 ب بلغ 

1.000.000 درهم.

من   7 و   6 الفصول  تغيير   -  (

النظام األسا�سي :

 Monsieur José Manuel

 100  : 1 حصة   :  SIRVENT BAEZA

درهم.

 La sté »MANSIR MAROC«

9999 حصة : 999.900 درهم.

حصة   10.000  : املج وع 

1.000.000 درهم.

األسا�سي  النظام  تحيين   - ص 

للشركة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

أغسطس  ص  يوم  ب راكش،  السجارية 

1)0) تحت رقم 9105.
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سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة لخبير في 

الحسابات
رأس الها يبلغ 100.000 درهم

رقم 6ص شارع عالل بن اح د جليز - مراكش

KATSURA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 0.000) درهم

فندق مراكش محور الحرية - 

مراكش
رقم السجل السجاري 19795

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

االسسثنائي بساريخ 11 ماي 1)0)، تم 

تقرير ما يلي :

1 - نقل :

بقي ة  اجس اعية  حصة   56

 Khadija السيدة  من  درهم   100

.ROSTANE

 100 بقي ة  اجس اعية  حصة   (9

 Hosin Salim السيد  من  لكل  درهم 

.BENABBES TAARJI

لصالح السيد سامي برادة، حامل 

 ،E7876صص رقم  الوطنية  للبطاقة 

في  مسجل  خاص  سند  ب وجب 

مراكش.

 100 بقي ة  اجس اعية  حصة   15

 Yassmina السيدة  من  لكل  درهم 

.BENABBES Seloua TAARJI

 Nabila السيدة  لصالح 
للبطاقة  الحاملة   ،BENOZEN
ب وجب   ،E001166 Z رقم  الوطنية 

سند خاص مسجل في مراكش.
من   7 و   6 لل ادتين  السعديل   -  (

النظام األسا�سي :
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
 (00 إلى  0.000) درهم وهي مقس ة 
درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 
 (00 إلى   1 من  مرق ة  للحصة، 

ومخصصة لـ :
حصة   185  : برادة  سامي  السيد 

اجس اعية 18.500 درهم.
 Nabila BENOZEN : الــسيـــــــــدة 

15 حصة اجس اعية 1.500 درهم.
اجس اعية  حصة   (00  : املج وع 

0.000) درهم.
 Khadija السيدة  اسسقالة   - ص 
 Selouane والسيد   ROSTANE
منصبه ا  من   Afandi BERRADA
تأكيد  للشركة،  مشاركين  ك سيرين 
حامل   ،Sami BERRADA السيد  أن 
 ،E7876صص رقم  الوطنية  للبطاقة 
غير  لفترة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.
5 - املوافقة على النظام األسا�سي 

املعدل.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
يوليو   (8 يوم  ب راكش،  السجارية 

1)0) تحت رقم 97ص6)1.
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 SOCIETE MEGALOPOL
CENTER PRIVE

SARL
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(0(1 ) سبس 9ر 
خصائصها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :
 MEGALOPOL«  : التس ية    -  1
CENTER PRIVE« »ميكالو بول سانتر 

بريفي«.

السكوين  معهد   : الهدف   -  (

واللغات.

ص - املقر االجس اعي : ع ارة رقم 1 
االول  الطابق  ص  شقة  الصويرة  زنقة 

بطانة سال.

 100.000  : الشركة  رأس ال   -  1

درهم مقس ة إلى 1000 حصة قي ة 

تم  درهم   )100( مائة  واحدة  كل 

تحريرها بالكامل وموزعة ك ا يلي : 

  500  : ابراهيمي   حياة  السيدة   -

حصة.

 :    500 شاكر   سهيل  السيد   -

حصة. 

5 - املدة :  99 سنة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير   -  6

لبطاقة  الحاملة  ابراهيمي  حياة 

   UB8108ص رقم  الوطنية  السعريف 

والسيد سهيل شاكر الحامل لبطاقة 

 U18(996 رقم  الوطنية  السعريف 

مسيرون للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -

السجاري لل حك ة االبسدائية بسال في 

9 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 1109ص.

58 P

KA-MOON SPA
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

  ب قس�سى عقد  عرفي بساريخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(1 سبس 9ر 

خصائصها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :

 KA-MOON«  : التس ية    -  1

SPA«  »كا- مون سبا«.

الحالقة  صالون   : الهدف   -  (

والسج يل.

: اكدال زنقة  - املقر االجس اعي  ص 

اكل ام سيدي علي ع ارة ص1 الطابق 

الثاني شقة 18 الرباط.

 100.000  : الشركة  رأس ال   -  1

درهم مقس ة إلى 1000 حصة قي ة 

تم  درهم   )100( مائة  واحدة  كل 

تحريرها بالكامل وموزعة ك ا يلي : 



19089 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

  500  : بوقوقو  مونيا  السيدة   -
حصة.

 500  : لبجاوي  السيدة  كري ة    -
حصة. 

5 - املدة :  99 سنة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير   -  6
لبطاقة  الحاملة  لبجاوي  كري ة 
   XA66708 رقم  الوطنية  السعريف 
الحاملة  بوقوقو  مونيا  والسيدة 
رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 
ملدة  للشركة  مسيرون   GK117091

غير محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -
بالرباط  السجارية  لل حك ة  السجاري 

تحت رقم151561.
59 P

 PHARMACIE AL
MABROUKA SALE

SARL AU
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى     
تأسيس شركة  تم   ،(0(1 7 سبس 9ر 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالسالي :
 PHARMACIE AL« :  1 - التس ية
»صيدلية   »MABROUKA SALE

امل9روكة سال«.
- الشكل القانوني : شركة ذات   (
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف : صيدلية.

م9روكة  حي   : االجس اعي  املقر   - ص 
رقم ص16 العيايدة سال.

 100.000  : الشركة  رأس ال   -  1
درهم مقس ة إلى 1000 حصة قي ة 
تم  درهم   )100( مائة  واحدة  كل 

تحريرها بالكامل وموزعة ك ا يلي : 
السيد سهيل عبيد : 1000  حصة.

5 - املدة :  99 سنة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير   -  6
سهيل عبيد الحامل لبطاقة السعريف 
الوطنية رقم AE(151 مسير للشركة 

ملدة غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -
بسال  االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

تحت رقم 1107ص.
60 P

NORTHWEST LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 100.000 درهم

السجل السجاري الرباط : 115819
فسخ الشركة مسبقا

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يونيو   (1 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
 NORTHWEST LINE 1)0) لشركة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها االجس اعي 78ص، شارع الحسن 
ما  تقرر  الرباط   ( رقم  شقة  الثاني، 

يلي :
لم  ألنها  مسبقا  الشركة  فسخ 

تحقق الهدف االجس اعي لخلقها.
الراحي  يوسف  السيد  ذمة  إبراء 

بصفسه مسيرا للشركة.
تعيين مسؤول عن فسخ الشركة :
رقم  الراحي،  يوسف  السيد 
 ،BH11796(  : الوطنية  البطاقة 
 17  : العنوان  شركة،  مسير   : املهنة 

زنقة األميرات السوي�سي الرباط.
شارع  78ص،   : السصفية  مكان 
الحسن الثاني، شقة رقم ) الرباط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1  بساريخ 

ص6ص117.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

61 P

FITRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 11 إقامة 
الهدى رقم 18 زنقة ع ر ابن 

العاص، القنيطرة
تأسيس

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

ذات املواصفات السالية :

.FITRAD : التس ية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
إقامة   11 رقم   : االجس اعي  املقر 

الهدى رقم 18 زنقة ع ر ابن العاص، 

القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

األشغال املخسلفة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  1.000 حصة  إلى  مقس ة 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد حاتم هشام.

السيدة حسيني جنان.

املدة : 99 سنة.

حاتم  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

هشام.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 61619.

62 P

FIDCONET SARL

SOCIETE TRANS BOIS VERT
SARL AU

رأس الها 1.000.000 درهم

مقرها االجس اعي حي الوحدة )) 

مج وعة 10 بلوك ل رقم )ص) 

سيدي يحيى الغرب

تغيير املقر االجس اعي
 9 في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تبعا  يلي  ما  تحديد  تم   (0(1 يونيو 

لل حضر :

تغيير املقر االجس اعي للشركة من 

االجس اعي  مقرها   : القديم  العنوان 

بلوك   10 مج وعة   (( الوحدة  حي 

إلى  )ص) سيدي يحيى الغرب،  ل رقم 

ع ران  اوالد  دوار   : الجديد  العنوان 

أوالد بورح ة الج اعة الترابية عامر 

السفلية القنيطرة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 

سلي ان بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) تحت 
رقم )8).

من أجل املسسخرج واإلشارة

63 P

TRANS EURO MED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها االجس اعي : 1.000.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، زاوية 
زنقة سوس وشارع مح د الخامس 

ع ارة عرفات شقة رقم ص

تعيين مسير جديد للشركة
بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

اإلعالن  تم  1)0)، وحيث  ) سبس 9ر 

للشركة  الوحيد  املسير  وفاة  عن 

املرحوم نجيب عبد السالم بساريخ ص) 

ديس 9ر 0)0) بالحي الحسني - الدار 

رقم  الوفاة  لشهادة  تبعا  البيضاء 

الج عية  قررت   ،(0(0/117/(610

تعيين  للشركاء،  االسسثنائية  العامة 

السيد نجيب مح د الحامل لبطاقة 

 ،G17(ص0ص رقم  الوطنية  السعريف 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 56)88.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير

64 P

JAROD SERVICES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : بقعة 115 بلوك 

B، ت ديد املغرب العربي، كراج، 

القنيطرة

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

السالية :
 JAROD SERVICES  : التس ية 

.AUTO
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجس اعي : بقعة 115 بلوك 
كراج،  العربي،  املغرب  ت ديد   ،B

القنيطرة.
موضوع الشركة : ميكانيكي.

طولي.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  1.000 حصة  إلى  مقس ة 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 
بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
 1000  : جهرود  ياسين  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

ياسين  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
جهرود.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
أغسطس   (1 بساريخ   6(069 رقم 

.(0(1
65 P

 SOCIETE Y.O.M
PROJECTHOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 17 زنقة ع ر ابن 
العاص إقامة اس اعيل مكسب رقم 

1 القنيطرة
السجل السجاري رقم 1)558 

القنيطرة
تفويت حصص اجس اعية

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 Y.O.M« لشركة  العادي  غير 
ذات  شركة   »PROJECTHOUSE

املسؤولية املحدودة، تقرر ما يلي :

املصادقة على تفويت 160 حصة 
100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 
الديغو�سي،  مح د  السيد  ملك  في 

لفائدة السيد عالء حالوي.
املصادقة على تفويت 180 حصة 
100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 
في ملك السيد أسامة شطير، لفائدة 

السيد عالء حالوي.
10ص   : الديغو�سي  مح د  السيد 

حصة.
السيد أسامة شطير : 0)ص حصة.
السيد عالء حالوي : 10ص حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

السجل السجاري 1)558.
66 P

GOLDINNOV GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 17، زنقة ع ر ابن 
العاص إقامة إس اعيل مكسب رقم 

1، القنيطرة
تأسيس

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

السالية :
 GOLDINNOV  : التس ية 

.GROUP
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
ع ر  زنقة   ،17  : االجس اعي  املقر 
مكسب  إس اعيل  إقامة  العاص  ابن 

رقم 1، القنيطرة.
االسسيراد   : الشركة  موضوع 

والسصدير.
تاجر.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  1.000 حصة  إلى  مقس ة 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 
بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيدة يسرا بناني : 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

يسرا  السيدة  إلى  أسند   : التسيير 

بناني.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 

رقم 07))6.

67 P

 SOCIETE TAPENADE DU

PETIT PONT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : مسجر ص، بقعة 

176) الحدادة، إقامة إدريس ) 

القنيطرة

اسسدراك خطإ
بالجريدة  وقع  خطإ  اسسدراك 

 (( بساريخ   568( عدد  الرس ية 

سبس 9ر 1)0) :

عرفي  عقد  ب قس�سى   : عوض 

 ،(0(1 مارس   15 بساريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفات السالية :

عرفي  عقد  ب قس�سى   : يقرأ 

أغسطس   (7 بساريخ  بالقنيطرة 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،(0(1

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات السالية :

)الباقي بدون تغيير(

68 P

GO PROFILS
SARL AU

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   (0(1 يوليو   11

األسا�سي للشركة :

 GO PROFILS SARL  : التس ية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك الوحيد.

املواد  بيع   : االجس اعي  املوضوع 

ومسسلزماته  واالملنيوم  الحديدية 

بالسقسيط.

املقر االجس اعي : 1509 حي املسيرة 

ح ي م الرباط.
 100.000  : االجس اعي  رأس الها 

طرف  من  ومرق ة  مقس ة  درهم 

مغاربة ذاتيين.

املسير السيد ر�سى ع ر، بصفسه 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 9)1167.

69 P

 STE AGRONOMIE ET

TECHNIQUE
  SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة
رأسـ ـال 60.000 درهـم

ع ارة 1) الطابق السفلي رقم ص 
زنقة ابن حجر زاوية اكل ان سيدي 

علي الرباط -اكدال

املنعقد  العام  الج ع  اثر  على 

شركاء  قرر   08/08/(016 بساريخ 

 AGRONOMIE ET« شركة 

TECHNIQUE« SARL  ما يلي :

تحويل املقر من شارع شالة اقامة 

 1 رقم  شقة  8ص  ب  حسان  الرياض 

الى:   حسان-الرباط   االول  الطابق 

ع ارة 1) الطابق السفلي رقم الشقة 
ص  زنقة ابن حجر زاوية اكل ان سيدي 

علي الرباط -اكدال.

من   1 الفصل  تغيير  تم  وعليه 

القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1)0)/08/ص0  في  بالرباط  السجارية 

تحت 116591. وتم تسجيل الشركة 

في السجل السجاري رقم 67ص100. 

70 P
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 JARQUIL ANDALUCIA

MAROC SUCC
SUCCURSALE

شـركـة األم
رأسـ ـال 0 درهـم

ع ارة 1) الطابق السفلي رقم ص 
زنقة ابن حجر زاوية اكل ان سيدي 

علي الرباط -اكدال

املنعقد  العام  الج ع  إثر  على 

شركاء  قرر   08/08/(015 بساريخ 

 JARQUIL ANDALUCIA شركة 

MAROC SUCC«  ما يلي :

تحويل املقر من شارع شالة اقامة 

 1 رقم  شقة  8ص  ب  حسان  الرياض 

الى:   حسان-الرباط   االول  الطابق 

ع ارة 1) الطابق السفلي رقم الشقة 
ص  زنقة ابن حجر زاوية اكل ان سيدي 

علي الرباط -اكدال.

من   1 الفصل  تغيير  تم  وعليه 

القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1)0)/08/ص0  في  بالرباط  السجارية 

تحت 116580. وتم تسجيل الشركة 

في السجل السجاري رقم 95907. 

71 P

SGC JARQUIL MAROC
  S.A

شـركـة مـحـدودة
رأسـ ـال 010.000.ص درهـم

ع ارة 1) الطابق السفلي رقم ص 
زنقة ابن حجر زاوية اكل ان سيدي 

علي الرباط -اكدال

املنعقد  العام  الج ع  اثر  على 

شركاء  قرر   (1/01/(015 بساريخ 

 SGC JARQUIL MAROC«« شركة 

S.A  ما يلي :

تحويل املقر من شارع شالة اقامة 

 1 رقم  شقة  8ص  ب  حسان  الرياض 

الى:   حسان-الرباط   االول  الطابق 

ع ارة 1) الطابق السفلي رقم الشقة 
ص  زنقة ابن حجر زاوية اكل ان سيدي 

علي الرباط -اكدال.

من   1 الفصل  تغيير  تم  وعليه 
القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9/06/(0(1 في  بالرباط  السجارية 
تحت 115815. وتم تسجيل الشركة 

في السجل السجاري رقم 91655 
72 P

PARTSLIM
شركة محدودة املسؤولية

رأس مالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجس اعي : 10 زنقة أوالد فرج 

تجزئة منابية السوي�سي، الرباط
تغيير املسير

على إثر مداوالت الج عية العامة 
 1( بساريخ  املنعقدة  االسسثنائية 
شركة  شركاء  فإن   ،(0(1 يوليو 

PARTSLIM قرروا ما يلي :
السيد  املسير  بوفات  االقرار 
مكانه  وتعين  امح د  السلي اني 
السيدة ماري كترين جلياني ك سيرة.
عقد  ب وجب  بورثسه  السعريف 
باس ائهم  يعرف  الذي  االراثة 
راس  في  ابيهم  واجب  في  وحصصهم 

مال الشركة 5000 حصة كالسالي:
يس ينة السلي اني 875 ح.
جواد السلي اني 1750 ح.

السلي اني  هشام  اس اعيل 
1750 ح.

ماري كترين جلياني 5)6 ح.
تغيير املادة 7 من النظام األسا�سي
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرباط  السجارية  لل حك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

11ص117.
من أجل االسسخالص والبيان

73 P

SZ INVEST
خسم السصفية

قرر   ،(0(1 يوليو   8 بساريخ 
شركة   SZ INVEST شركة  الشركاء 
رأس الها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
100.000 درهم، مقر تصفيتها الدار 
وزنقة  نورماندي  زنقة  زاوية  البيضاء 

ابو يعال إفراني.

إقرار السقرير والحسابات املقدمة 

ع ليات  وكذلك  املصفي  طرف  من 

السصفية وإبراء ذمة املصفي.

معاينة خسم السصفية.

الضبط  بكسابة  اإليداع  سيسم 

لل حك ة السجارية بالدار البيضاء.
للسلخيص واإلشارة

74 P

TISSU MOUSTAKBAL
خسم السصفية

قرر   ،(0(0 ديس 9ر  1ص  بساريخ 

 TISSU بشركة  الوحيد  الشريك 

ذات  شركة   ،MOUSTAKBAL

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقر  درهم،   10.000 رأس الها 

تصفيتها الدار البيضاء شارع غاندي 

إقامة ياس ين رم 18.

إقرار السقرير والحسابات املقدمة 

ع ليات  وكذلك  املصفي  طرف  من 

السصفية وإبراء ذمة املصفي.

معاينة خسم السصفية.

الضبط  بكسابة  اإليداع  سيسم 

لل حك ة السجارية بالدار البيضاء.
للسلخيص واإلشارة

75 P

IRRITOP
خسم السصفية

قرر   ،(0(1 يوليو   15 بساريخ 

شركة   IRRITOP بشركة  الشركاء 

رأس الها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

تصفيتها  مقر  درهم،   100.000

املح دية، 110 تجزئة ياس ينة.

إقرار السقرير والحسابات املقدمة 

ع ليات  وكذلك  املصفي  طرف  من 

السصفية وإبراء ذمة املصفي.

معاينة خسم السصفية.

الضبط  بكسابة  اإليداع  سيسم 

لل حك ة االبسدائية باملح دية.

للسلخيص واإلشارة

76 P

 AL FAJR DE CHASSE

TOURISTIQUE
خسم السصفية

قرر   ،(0(1 يناير  0ص  بساريخ 

 AL FAJR DE الشريك الوحيد بشركة

شركة   CHASSE TOURISTIQUE

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

درهم،   50.000 رأس الها  وحيد، 

مقر تصفيتها الدار البيضاء )1 زنقة 

ص9ري بوج عة شقة 6 الطابق 1.

إقرار السقرير والحسابات املقدمة 

ع ليات  وكذلك  املصفي  طرف  من 

السصفية وإبراء ذمة املصفي.

معاينة خسم السصفية.

الضبط  بكسابة  اإليداع  سيسم 

لل حك ة السجارية بالدار البيضاء.
للسلخيص واإلشارة

77 P

AUTO BENOUALIDI شركة 
 شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك وحيد 

  رأس الها : 100.000 درهم.

املقر االجس اعي : زنقة املرخ الع ارة 

5ص1 الشقة )0 حي الطاون العيون

تأسيس 
فاتح  بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

املصادقة  ت ت   ،(0(0 سبس 9ر 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

 AUTO  : السجارية  التس ية 

.BENOUALIDI

ذات  شركة   : القانونية  الصفة   

مسؤولية محدودة ة  بشريك وحيد.

تجارة  اإلطارات.  إصالح   : الهدف 

قطع الغيار. ميكانيك عام.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 

أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة  السجارية 

غير مباشرة بنشاط الشركة.

املقر االجس اعي: زنقة املرخ الع ارة 

5ص1 الشقة )0 حي الطاون العيون.



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19092

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1  000 إلى  مقس ة 

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

أيوب  بنواليدي  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بساريخ   بالعيون  االبسدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   ،(0(0 سبس 9ر  فاتح 

س.ت.ص79)ص.
78 P

 STE LA TABLE DE L’AMIRAL
SARL

السجل السجاري 151577   
املقر االجس اعي : محل ) رقم ص165 

أمال 5 الرباط
بساريخ  العرفي  العقد  ي قس�سى 
بساريخ   واملسجل   (0(1 9 أغسطس 

17 أغسطس 1)0).
تأسست الشركة ذات املواصفات 

االتية :
للشركة:  االجس اعية  التس ية 

الطابل د الميغال.
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة 
الهدف االجس اعي للشركة: مشغل 

مطعم.
املقر االجس اعي للشركة : محل ) 

رقم ص165 أمال 5 الرباط.
رأس  حدد   : الشركة  املال  رأس 
درهم    100  000 في   الشركة  املال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 محررة كليا و مفرقة على :
السيد مح د أغرمين 500 حصة.

 500 املكني  الدين  بدر  السيد 
حصة.

الشركة  تسييرا  أسند   : التسيير 
الدين  بدر  و  أغرمين  مح د  للسيد: 

املكني.
الشركة  إمضاء   أسند   : اإلمضاء 
الدين  بدر  أو  أغرمين  مح د  للسيد 

املكني.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر    11 بساريخ  الرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم : 1768.

السجل السجاري 8768.

79 P

STE SGM NET MENUISERIE
SARL

السجل السجاري : 9695)1   

املقر االجس اعي : حي النهضة تجزئة 

1) شارع مح د الزرقطوني شقة 5 

ت ارة

بساريخ  العرفي  العقد  مقس�سى 

0ص أغسطس 1)0)، واملسجل بساريخ 

فاتح سبس 9ر 1)0).

 تم من خالله إتخاد القرار اآلتي:

من   الشركة  راس ال  من  الزيادة  

 (.000.000 إلى  درهم   100.000

0000) حصة من  إلى  درهم مقس ة 

فئة 100 محررة كليا و مفرقة على:

 10000 بن9راهيم  انوار  السيد 

حصة.

 (000 بن9راهيم  سعد  السيد 

حصة.

السيدة أية بن9راهيم 000) حصة.

 (000 بن9راهيم  غيسة  السيدة 

حصة.

 (000 بن9راهيم  لينا  السيدة 

حصة.

بلفقيه  الزهراء  فاط ة  السيدة 

000) حصة.

تغيير إسم  الشركة

 SOCIETE SGM NET
MENUISERIE SARL  لسكون 

هي.  للشركة  الجديدة  التس ية 

.SOCIETE SGMNET SARL

األسا�سي  القانوني    تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر  ص1  بساريخ  بالس ارة  السجارية 

1)0)، تحت رقمص181

السجل السجاري رقم 9695)1.

80 P

BRICO-LEGRA
تأسيس شركة

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
10 يونيو 1)0)، وضع قانون أسا�سي 
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 
واحد التي تح ل الخصائص السالية :

.BRICO-LEGRA : التس ية
زنقة  ص1  إقامة   : الرئي�سي  املقر 
أكدال   (( شقة  علي  سيد  أكل ون 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

إنشاءات  أو  أع ال   : النشاط 
مسنوعة.

الرأس ال : 100.000 درهم.
عزيزلكراع،  السيد   : التسيير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A95011ص
ملدة غير محدودة.

كسابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ ) يوليو 1)0).
رقم السجل السجاري : 17صص15.

81 P

OZONE TOULAL
SARL

DINOMINATION DE LA STE
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
 ،(0(1 أغسطس   (7 بساريخ  مكناس 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
شركة  توالل  أوزون   : التس ية 

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجس اعي : السدير املفوض 
يسعلق  الذي  الع ومي  للقطاع 

بالنفايات املنزلية وما شابهها.
رأس ال الشركة : 01.500ص درهم 
فئة  من  حصة  015.ص  إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.
عزيز البدراوي ص0ص حصة.

والخدمات  للبيئة  أوزون  شركة 
.(71(

من  الصالحيات  كامل  تخول 
عزيز  للسيد  االسا�سي  القانون 

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.

املدة : 99 سنة ابسداء من تأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  نهائي 

السجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديس 9ر  1ص  فاتح   إلى 

ما عدا السنة األولى تبسدئ من تاريخ 

التسجيل.

 1 رقم  شارع  بوجدي  دوار   : املقر 

ضيعة شهبون توالل، مكناس.

املسير : عزيز البدراوي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  قسم  ب كناس،  السجارية 

 ،(0(1 سبس 9ر   9 بساريخ  السجاري 

تحت رقم 1060.

82 P

STE 01PRINT
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE LALLA

 AMINA RUE KENITRA N° 18

TABRIQUET SARLE

N° 11)1ص

RC SALE

تأسيس شركة ذات 
مسؤوليةمحدودة ذات الشريك 

الوحيد
رقم السجل السجاري : 11)1ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   ،(0(1 يونيو   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسنوعة   : الشركة  تس ية 

 01 تس يتها  ب خسصر  االقسصاد 

برنيت.

الطباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من  الليزرية  والطابعة  الحجرية 

طريق  عن  أو  ناعم  بحجم  الكروم، 

ع ليات الصور الن وذجية.
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عنوان املقر االجس اعي : شارع لال 
أمينة زنقة القنيطرة رقم 18 تابريكت 

سال 11000 سال امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي   : املدة 

الشركة 99 سنة.
 100.000 الشركة  رأس ال  مبلغ 

درهم مقسم كالسالي :
 1000 زيزي  الرح ان  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم لحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرح ان زيزي عنوانه 
األوداية  كيش  حي  156مكرر  زنقة 
ت ارة 000)1 ت ارة، امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مشتري الشركة.
السيد عبد الرح ان زيزي عنوانه 
االوداية  كيش  حي  مكرر   156 زنقة 
ت ارة 000)1 ت ارة امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
16 أغسطس  بساريخ  االبسدائية بسال 

1)0)، تحت رقم 801.
83 P

STE TRAMAS
SARL AU

رأس الها : 00.000).1 درهم
شقة بالطابق الثالث من العقار 
الكائن بحي االنبعات زنقة واد 

الفحص رقم )80 سال
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 
ب صلحة  واملسجل   ،(0(1 ماي   19
ماي  1ص  بساريخ  الرباط  في  التسجيل 

1)0)، تحت رقم 8ص15).
شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 

.STE TRAMAS SARL AU
للشركة  االجس اعي  املقر  تغيير 
العقار  من  الثالث  بالطابق  شقة  إلى 
واد  زنقة  االنبعات  بحي  الكائن 

الفحص رقم )80، سال.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  املحك ة  في  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

صصص7ص.
84 P

STE INOVISTA
SARL AU

زنقة الداخلة رقم 16 قطاع املجد 
العيايدة سال

في سال  ب قس�سى عقد عرفي حرر 
بساريخ ص1 أغسطس 0)0)، واملسجل 
ص1  في  بالرباط  التسجيل  ب صلحة 
أغسطس 0)0)، تحت رقم 7))17، 
شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 

.INOVISTA
االجس اعية  الحصص  تحويل 
ببيع  قامت  زهرة  العفوي  السيدة 
درهم   100 بقي ة  حصة   1000

للحصة للسيد العفوي حسن.
تغيير املقر االجس اعي للشركة إلى 
املجد  قطاع   16 رقم  الداخلة  زنقة 

العيايدة سال.
 : الشركة وسلطة االمضاء  تسيير 
السيد  تس ية  الوحيد  املساهم  قرر 
مع  للشركة  ك سير  حسن  العفوي 
ج يع  على  االمضاء  سلطة  تخويله 
واالمضاء  بالشركة  املسعلقة  الوثائق 

على الشيكات.
العفوي  السيد  املسير  اسسقالة 
ك سير  مهامه  من  اسسقالة  الحسن 

وحيد للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  املحك ة  في  الضبط 

تحت رقم 1صص7ص.
85 P

MAISON 95
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
9 يوليو 1)0)، قد تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية :
.MAISON 95 : التس ية

الهدف االجس اعي :
منسجات  ج يع  وبيع  تصنيع 
السج يل  مسسحضرات 
ب ا  الصيدالنية  واملسسحضرات 
بالصحة  العناية  منسجات  ذلك  في 
وملحقاتها، تجارة + تصدير واسسيراد، 

االستشارات اإلدارية.

رأس ال الشركة : 50.000 درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
املقر االجس اعي : الرباط 18 شارع 

فال ولد ع ير شقة 1 أكدال.
التسيير : خدوج فايد.

اإليداع القانوني : ص)ص151.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
بساريخ  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

فاتح سبس 9ر 1)0).
86 P

SMADLUB
SARL

DENOMINATION SOCIALE
في   مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
قد   ،(0(1 يوليو  ص)  بساريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.
وتوزيع  بيع   : االجس اعي  الهدف 
السيارات  واجزاء  املحروقات 

والدراجات.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة :
سيف الدين مدران 500 حصة.

س ير الهردي 500 حصة.
سكن،  بيتي  تجزئة  ص55   : املقر 

العيايدة سال.
املسير : سيف الدين مدران.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
79ص1ص سال.

87 P

MARKET BEACH JADIDA
S A

تأسيس
بساريخ توثيقي  عقد   ب قس�سى 
احداث  تم   (0(1 أغسطس   16  
مساه ة  لشركة  األسا�سي  القانون 

تسلخص في ا يلي :
 MARKET BEACH  : التس ية 

.JADIDA
الشكل القانوني : شركة مساه ة.
الهدف االجس اعي : بيع املشروبات 

بالسجزئة.

األر�سي  الطابق   : االجس اعي  املقر 
 8 رقم  الرئي�سي،  الطريق  أ،  املحل 

الدار  البيضاء الجديدة.

املدة : 99 سنة.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة  000ص  إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : السيد عبد هللا الصاديق 

ملدة غير محدودة.

 : السنة  خالل  بها  املع ول  الفترة 

تبدأ من فاتح يناير إلى 1ص ديس 9ر.

لفائدة   %5 خصم  بعد   : األرباح 

يسصرف  الفائض  القانوني  االحسياط 

فيه حسب قرار الشركاء.

 18565  : السجاي  السجل 

الجديدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  رقم 

فاتح  بساريخ  بالجديدة  االبسدائية 

سبس 9ر 1)0)، تحت رقم 1086.
من أجل االسسخالص والبيان

88 P

GRAFCO SARL AU

PROST INVEST
SARL

وعنوان مقرها االجس اعي : الطابق 

سفلي رقم 6)ص شارع سكة ب.م.ع - 

50000 مكناس املغرب
رقم السجل السجاري 97)11

تعيين مسير جديد للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 1)0)

للشركة  جديد  مسير  تعيين  تم   

السيدالوافي سعد ك سير وحيد ملدة 

اسسقالة  لقبول  تبعا  محدودة  غير 

املسير

بسوقيعات  تلتزم  الشركة  أن  ك ا 

املشتركة لكل من السيد سعد الوافي 

والسيد إس اعيل أقجني.

تحيين النظام األسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  ب كناس  السجارية 

سبس 9ر 1)0) تحت رقم 6ص9ص.

89 P
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CTV MAROC
SARL AU

راس الها : 100.000 درهم
تأسيس شركة

 (5 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم  بالرباط،   ،(0(1 يونيو 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات السالية :
اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

.CTV MAROC SARL AU
الع ارة   8 رقم   : االجس اعي  املقر 
0ص زنقة موالي اح د لوكيلي حسان 

الرباط.
ومعدات  املصاعد  بيع   : الهدف 

املصاعد، اصالح املصاعد.
ب بلغ  حدد   : الشركة  مال  رأس 
 1000 على  مقس ة  درهم   100.000
 100 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة، 

درهم، ي سلكها :
السيد ادبنحدو الحسين.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

ادبنحدو الحسين.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 
لل حك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

ص15150.
90 P

AISSAT NORD
SARL

راس الها : 100.000 درهم
تأسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  بس ارة   ،(0(1 1ص أغسطس 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالصفات السالية :
اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

.AISSAT NORD SARL
ع ارة   01 رقم   : االجس اعي  املقر 
1705 تجزئة أوالد زعير، عودة ت ارة.
أشغال  عقاري  مطور   : الهدف 

البناء وأشغال مسعددة.

ب بلغ  حدد   : الشركة  مال  رأس 
100.000 دصهم مقس ة على 1000 
 100 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة، 

درهم ي سلكها :
 500 بقي ة  الكنزي  ح يد  السيد 

الحصة.
السيد العربي عيسات بقي ة 500 

حصة.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

ح يد الكنزي.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 
لل حك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم 

1115ص1.
91 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
سجل تجاري عدد 78600 ب كناس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
السيد  أعطى   ،(0(1 9 سبس 9ر 
للبطاقة  الحامل  ديداي  ادريس 
املسجل   10(57D رقم  الوطنية 
عدد  ملكناس  السجاري  بالسجل 
لألصل  الحر  التسيير  حي   78600
املسسخدم  السجاري  لل حل  السجاري 
 (0 الكائن ب رقم  ك صلح ميكانيكي 
مكناس  البساتين  العراي�سي  تجزئة 
الحامل  العيشو�سي  مح د  للسيد 
 D16776ص رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  الصالحي  حسن  والسيد 
ملدة   D1ص099ص الوطنية  للبطاقة 
سنسين تبسدئ من فاتح سبس 9ر 1)0) 
وتنسهي في 1ص أغسطس ص)0) مقابل 

مبلغ شهري قدره 1500 درهم.
92 P

OURDIGHA CHAOUIA  
 ش.د.م.م

الطريق الرئيسية رقم ص1 كيلومتر 
1.5  خريبكة الدار البيضاء

  خريبكة
الغير  العام  املحضر  ب قس�سى 
أغسطس   19 بساريخ  العادي 
 OURDIGHA شركة  ب قر   (0(1
اتخذ  ش.د.م.م.   CHAOUIA

املساه ون  القرار السالي  :

في حوزة  كانت  التي  الحصص  بيع 
السيد   الي  حفظي  مح د  السيد 

الحاج مؤمن.
تعيين مسير جديد للشركة السيد 

الحاج مؤمن.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

تعديل  القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
6 سبس 9ر  بساريخ  االبسدائية لخريبكة 

1)0)، تحت رقم 5)1.
93 P

 STE CABAMA
S.A.R.L A.U 

  املقر االجس اعي : شارع موالي عبد 
هللا اقامة باب دكالة بلوك د1 طابق 

رقم ص شقة رقم 8 مراكش 
االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
  ،(0(1 ماي   (1 بساريخ  املنعقد 
صادقت شركة كاباما على السعديالت 

السالية : 
ذات  شركة  كاباما  شركة  حل 
الشريك  ذي  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بول  ماري  بنوا  السيد  تعيين 
الفرنسية  دومارس الحامل للجنسية 

ك صفي قانوني للشركة.
العنوان  في  السصفية  مقر  تحديد 
اقامة  هللا  عبد  موالي  :شارع  السالي 
باب دكالة بلوك د1 طابق رقم ص شقة 

رقم 8 مراكش.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  لل حك ة السجارية ب راكش 
بساريخ 16 يوليو 1)0)، و ذلك تحت 

رقم 6119)1.
94 P

  TB URBAN ARCHI  
الرأس ال اإلجس اعي : 100.000 

درهم 
املقر اإلجس اعي : الطابق االول 
مكسب رقم ص-91 تجزئة الزيسون، 

امرشيش، مراكش
بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�سى  
ت ت  ب راكش   ،(0(1 يونيو   11
االسا�سي  القانون  على  املصادقة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
الخصائص  الوحيد  الشريك  ذات 

السالية :

اوربان  ب  ت   : اإلجس اعي  اللقب 
ار�سي.

ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 
الشريك   ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
االول  الطابق   : اإلجس اعي  املقر 
الزيسون  تجزئة  91-ص  رقم  مكسب 

امرشيش  مراكش.    
هندسة   : اإلجس اعي  الهدف 

مع ارية.
 100.000  : اإلجس اعي  الرأس ال 
حـصة   1000 إلى  مـوزعـة  درهم 
درهم    100 فئـة  من  اجس اعية 
للشريك  بالكامل  مسندة  للواحدة 

الوحيد :
مغربي  بلخلفي،  توفيق  السيد 
الجنسية ولد بساريخ 0ص يوليو 1967   
ويح ل بطاقة السعريف الوطنية  رقم 

صص)19صE ب 1000 سهم.
من   الشركة   تسير   : التسيير 
طرف الشريك الوحيد السيد توفيق 
بلخلفي ملدة غير محدودة  بأك9ر عدد 

من الصالحيات. 
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   
ب راكش  السجارية  لل حك ة  الضبط 
1)0). تحت  11 يوليو  و ذلك بساريخ 

رقم اإليداع  ص609)1.
رقم بالسجل السجاري 117061.

95 P

  APARTMENT.F 
الرأس ال اإلجس اعي : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : شارع موالي عبد 
هللا اقامة باب دكالة بلوك د1 طابق 

رقم ص شقة رقم 8، مراكش
بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�سى  
ت ت  ب راكش   ،(0(1 يونيو   17
االسا�سي  القانون  على  املصادقة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
الخصائص  الوحيد   الشريك  ذات 

السالية :
اللقب اإلجس اعي : ‘’ابرت نت.ف’’.
ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 
الشريك   ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
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املقر اإلجس اعي : شارع موالي عبد 

بلوك د1 طابق  باب دكالة  اقامة  هللا 
رقم ص شقة رقم 8، مراكش.

السجارة   : اإلجس اعي  الهدف 

الصناعة  منسوجات  وتصدير 

السقليدية.

  10.000   : اإلجس اعي  الرأس ال 

حـصة   100 إلى  مـوزعـة  درهم 

درهم     100 فئـة   من  اجس اعية 

للشريك  بالكامل  مسندة  للواحدة 

الوحيد   :

امريكية  يتر،  اشلي  السيدة 

نوف 9ر   ( بساريخ  ولدت  الجنسية 

رقم  السفر  جواز  ويح ل    ،1988

8699)5679 ب  100 سهم.

من   الشركة  تسير    : التسيير 

السيد اشلي  الوحيد  الشريك   طرف 

بأك9ر عدد من  يتر ملدة غير محدودة 

الصالحيات. 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب راكش  السجارية  لل حك ة  الضبط 

تحت   ،(0(1 يوليو   11 بساريخ  وذلك 
رقم اإليداع  ص607)1.

رقم السجل السجاري : 5ص1170.

96 P

  BOUCHOUA RENT CAR  
 الرأس ال اإلجس اعي : 100.000 

درهم

املقر اإلجس اعي : تجزئة محاميد ص 
رقم 107 محل رقم 70، مراكش

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

ت ت  ب راكش   ،(0(1 مارس   (

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص السالية :

 BOUCHOUA : اللقب اإلجس اعي

.RENT CAR

ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 

الشريك   ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. 

املقر اإلجس اعي : تجزئة محاميد ص 
رقم 107 محل رقم 70 مراكش.   

 الهدف اإلجس اعي : 

كراء السيارات بدون سائق.

 100.000  : اإلجس اعي  الرأس ال 

حـصة   1000 إلى  مـوزعـة  درهم 

درهم    100 فئـة  من  اجس اعية 

للشريك  بالكامل  مسندة  للواحدة 

الوحيد   :

بوشوا،  الصادق  عبد  السيد 

 (( بساريخ  ولد  الجنسية  مغربي 

نوف 9ر 1)0) ويح ل بطاقة البطاقة 

الوطنية رقم صص688ص ب 1000سهم.

التسيير : تسير الشركة  من  طرف 

الشريك  الوحيد السيد عبد الصادق 

عدد  بأك9ر  محدودة  غير  ملدة  بوشوا 

من الصالحيات. 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب راكش  السجارية  لل حك ة  الضبط 

تحت   ،(0(1 يوليو   11 بساريخ  وذلك 
رقم اإليداع  6087)1.

رقم السجل السجاري 117019.

97 P

SOCIETE IMMOBILIER

 JIDDI
SARL

الرأس ال االجس اعي  : 5.600.000 

درهم

املقر االجس اعي : رقم 65 شارع 

املنصور الذهبي  مراكش

االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 

 ،(0(1 يوليو   19 بساريخ  املنعقد 

صادقت شركة ‘’اموبليي جيدي’’ على 

ما يلي : 
الشركة  مال  رأس  زيادة 

إلى  ليصل  درهم   600.000 من 

خالل  من  وذلك  درهم   5.600.000

من  درهم   5.000.000 مبلغ  دمج 

الرصيد  من  جديد  من  الترحيل 

الدائن. 

اجس اعية  حصة   50000 إنشاء 

جديدة بقي ة 100 درهم لكل حصة 

اجس اعية مقدار الزيادة في رأس املال 

أي 5.000.000 درهم.

السوزيع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

النحو  على  هو  للحصص  الجديد 

السالي :

 ((100 جيدي  مح د  السيد   

حصة اجس اعية.

 101(8 جيدي  معطي  السيد 

حصة اجس اعية.

جيدي  اللطيف  عدب  السيد 

100)) حصة اجس اعية.

)107 حصة  الجليل  عبد  السيد 

اجس اعية.

000)1 حصة اجس اعية.

قوانين منقحة

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لل حك ة السجارية ب راكش 

تحت  وذلك   (0(1 يوليو   15 بساريخ 
رقم 6101)1.

98 P

شركة سيالج باالص
SOCIETE SILLAGE PALACE

الرأس ال اإلجس اعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجس اعي : شارع باب الجديد 

فيال 9 سيدي مي ون مراكش

ب قس�سى العقد العرفي بساريخ 15 

يوليو 1)0) ب راكش ت ت املصادقة 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

السالية :

شركة   : اإلجس اعي  اللقب 

 SOCIETE SILLAGE باالص  سيالج 

.PALACE

ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املقر اإلجس اعي : شارع باب الجديد 

فيال 9 سيدي مي ون مراكش.

الهدف اإلجس اعي :

دار الضيافة.

 : اإلجس اعي  الرأس ال 

100.000.00 درهم موزعة إلى 1000 

 100.00 فئة  من  إجس اعية  حصة 

درهم للواحدة مسندة للشريكين على 

النحو السالي :

980 حصة  السازي  السيدة فوزية 

إجس اعية.

 (0 املسكون  السيداملصطفى 

حصة إجس اعية.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  املسكون  املصطفى  السيد 

محدودة بأك9ر عدد من الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب راكش  السجارية  لل حك ة  الضبط 

 (0(1 أغسطس   6 بساريخ  وذلك 

وتم   1(6665 اإليداع  رقم  تحت 

تقييدها بالسجل السجاري تحت رقم 

.117619

99 P

شركة ’’اس كوربورايت 

هوسبيتاليتي’’

 SOCIETE  AS CORPORATE

 HOSPITALITY

الرأس ال اإلجس اعي : 100.000,00 

درهم 

املقر االجس اعي : رقم -15 الطابق ص 

اقامة خالد – شارع الطابق 1 د م د  

)طريق تاركة( - مراكش  

I( ب وجب الج ع  العام االسسثنائي 

 (1 بساريخ  الشركة  ب قر  املنعقد 

‘’اس  شركة   صادقت  يونيو1)0)  

كوربورايت هوسبيساليتي’’ على ما يلي: 

تحويل املقر االجس اعي للشركة إلى 

العنوان الجديد : رقم -15 الطابق ص 

1 د م د   اقامة خالد – شارع الطابق 

)طريق تاركة( - مراكش.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   )II

الضبط  لل حك ة السجارية ب راكش 

تحت  وذلك  سبس 9ر1)0)    6 بساريخ 

رقم 7180)1 .

100 P
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شركة ’’عاش للمقاوالت 
واملشاريع’’

 SOCIETE AACH LIL
 MOUKAWALAT WA AL

 MACHARII
الرأس ال اإلجس اعي :   100.000,00  

درهم
املقر االجس اعي : رقم -15 الطابق ص 
اقامة خالد – شارع الطابق 1 د م د  

)طريق تاركة( - مراكش
I( ب وجب الج ع  العام االسسثنائي 
 05 بساريخ  الشركة   ب قر  املنعقد 
‘’عاش  شركة  صادقت  يوليو1)0) 
 : يلي  ما  واملشاريع’’على  لل قاوالت 
إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
العنوان الجديد : رقم -15 الطابق ص 
1 د م د   اقامة خالد – شارع الطابق 

)طريق تاركة( - مراكش
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   )II
الضبط  لل حك ة السجارية ب راكش 
تحت  وذلك  سبس 9ر1)0)    6 بساريخ 

رقم 7181)1 .
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شركة ’’عاش للمقاوالت  
واملشاريع’’

 SOCIETE AACH LIL
 MOUKAWALAT WA AL

 MACHARII
الرأس ال اإلجس اعي:   100.000,00  

درهم
املقر االجس اعي : رقم -15 الطابق ص 
اقامة خالد – شارع الطابق 1 د م د  

)طريق تاركة( - مراكش
االسسثنائي  العام  الج ع   ب وجب 
 05 بساريخ  الشركة   ب قر  املنعقد 
‘’عاش  شركة  صادقت  يوليو1)0) 
 : يلي  ما  واملشاريع’’على  لل قاوالت 
)االسم  السجارية  العالمة  اعس اد 
غير  العام  الج ع  تصادق  السجاري(: 
العادي على اعس اد العالمة السجارية 
)االسم السجاري( املشار إليها في ا يلي 
 »ARI BOUTIQUE HOTEL« باسم 
املؤس�سي  للغرض  وفًقا  للتشغيل 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   )II
الضبط  لل حك ة السجارية ب راكش 
تحت  وذلك  سبس 9ر1)0)    6 بساريخ 

رقم )718)1 .
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HDIDCONSULTANS
1، زنقة املعطي جزولي )زنقة فريول سبقا(، أنفا 

الدارالبيضاء

FONCIERE LVM
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
بلدارالبيضاء في 18 يونيو 1)0)، تم 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
م يزاتها  تك ن  محدودة  مسؤولية 

في ا يلي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
.FONCIERE LVM : التس ية

وتدبير  املشاركات  تولي   : الغرض 
القيم املنقولة.

مقر الشركة : الدارالبيضاء شارع 
املسيرة زنقة 6 أكسوبر رقم 6 الطابق 

الثالث الشقة ص 0100) أنفا.
املدة : 99 سنة.

 100.000.00  : الشركة  رأس ال 
درهم.

الشركاء : 
السيد اي ن علمي.

 والسيد كريم علمي.
فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 1ص ديس 9ر.
املدبرية :

 السيد اي ن علمي.
والسيد كريم علمي.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
للدارالبيضاء بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم 791866.
الضبط  بكسابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحك ة السجارية بالدارالبيضاء 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   7 بساريخ 

.515.101
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شركة سنطرال دانون
شركة مجهولة اإلسم

رأس مالها : 00.000).91 دره ا

مقرها اإلجس اعي : مسواجد بشارع 

مح د بن عبد هللا، برج كريسسال أ 

مارينا الطابق الثالث، الدارالبيضاء

سجلها السجاري يح ل رقم 6977)

 16 العام املنعقد يوم  قرر الج ع 

يونيو 1)0) ما يلي :

تعيين السيد بيرنار كاليا ك سصرف 

وذلك ملدة سنسين.

ملدة  مسسقلين  ك سصرفين  تعيين 

سنسين.

السيد ة عبير املسفر.

السيد أمين بلقزيز.

على إثر تعيين املسصرفين الجدد، 

أعضاء  على  العام  الج ع  صادق 

مجلس اإلدارة املسكون من :

السيدة ناتالي ألكيير.

السيد بيرنار كاليا.

في  DANONE SAم ثلة  شركة  

شخص السيدة لويز ريالز.

 COMPAGNIE GERVAIS شركة 

السيد  في شخص  م ثلة   DANONE

أوليفيي كالن.

السيدة عبير املسفر.

السيد أمين بلقزيز.

تم اإليداع القانوني لدى  املحك ة 

بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

عدد  تحت    (0(1 أغسطس  1ص 

.791067
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ATT FIDUCIAIRE

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL : 00.000.00ص DH

DECOLLER
تأسيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 رأس مال الشركة : 100.000.00 

درهم

R.C N°51161

ب قس�سى  عقد عرفي محرر بساريخ 
6) أغسطس 1)0) تم وضع القانون 
أعاله  املذكورة  للشركة  األسا�سي 
املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

 ما يلي :
.DECOLLER SARL : التس ية

الرقم   17 الحي   : اإلجس اعي  املقر 
6) حي الوحدة مكناس املغرب.

مال  رأس   : اإلجس اعي  رأس الها 
الشركة : 100.000.00 درهم.

الهدف :
صباغة املباني.

والصباغة  الع ومية  األشغال 
التزيينية.

كرمي  حسن  السيد   : املسيران 
للشركة  ك سيران  نع اني  ومصطفى 

ملدة غير محدودة.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
تسجل الشركة في السجل السجاري .

باملحك ة  القانوني:   اإليداع  تم 
السجارية ب كناس تحت الرقم ص88ص  
رقم    (0(1 أغسطس   (6 بساريخ 

السجل السجاري 51161.
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ATT FIDUCIAIRE
TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL
ETUDE DE PROJET

CONSTITUTION DE SOCIETE
CAPITAL : 00.000.00ص DH

 SOLBI
SARL AU

108 رياض الزيسون السجزئة أ 
مكناس

السجل السجاري رقم )5صصص
الج ع  محضر  ب قس�سى  
 SOLBI لشركة  اإلسسثنائي  العام 
بساريخ املنعقد  الع ومية   لألشغال 
الشركاء  قرر    (0(1 أغسطس   11   

ما يلي :
عبد  صلبي  السيد  حصص  بيع 
درهم   (50000 في  امل ثلة  العزيز 
فئة  من  حصة   (500 إلى  واملقس ة 
100 درهم للواحدة إلى السيد صلبي 

عبد املجيد.
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اسسقالة السيد صلبي عبد العزيز.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

 SOLBI SARL إلى   SOLBI SARL من 

.AU

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني:   اإليداع  تم 

سبس 9ر   9 بساريخ  ب كناس  السجارية 
1)0) تحت رقم 6ص10    رقم السجل 

السجاري 5)صصص.
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POUDRAL
S.A.R.L

تأسيس
العنوان : املحل السجاري رقم 00ص 

حي موالي اس اعيل سال

محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

واملسجلة   (0(1 ماي   7 بساريخ  بسال 

 (6 في  بالرباط  التسجيل  ب صلحة 

قرر   (0876 رقم  تحت   (0(1 ماي 

.POUDRAL املساه ون في شركة

.POUDRAL SARL : التس ية

الرأس ال : 100.000.00 درهم

املساه ون :

السيد زروالي مح د 500 حصة.

 170 إيناس  بناني  شيبة  السيدة 

حصة.

 160 كريم  بناني  شيبة  السيد   

حصة.

 170 عالية  بناني  شيبة  السيدة 

حصة.

الهدف :

الجلفنة،  الحراري،  الطالء 

تصفيح الكروم، النجارة املعدنية.

مقاول نجارة األملنيوم واملعدني.

تاجر املعدات والحديد.

املسيرون :

السيد زروالي مح د.

السيدة شيبة بناني إيناس .

كسابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 

الضبط في املحك ة اإلبسدائية ملدينة 

سال تحت رقم 56)7ص.
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 KLK INDUSTRY
ش.م.م ذات شريك وحيد 

 KLK« إعالن عن تأسيس شركة
INDUSTRY« ش.م.م ذات شريك 

وحيد 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،(019 أبريل   8 بساريخ  ب راكش 
لشركة   األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات  ش.م.م    »KLK INDUSTRY«

شريك وحيد على الشكل السالي:
القانوني:   الشركة وشكلها  تس ية 
»KLK INDUSTRY« ش.م.م  شركة  

ذات شريك وحيد.
 : للشركة  االجس اعي  الهدف 
وقطع  الصناعية  االالت  مبيعات 

الغيار.
 اسسيراد وتصدير.
 بيع االلومنيوم.

املقر االجس اعي للشركة : العزوزية 
01ص1 )1 الطابق الثاني شقة رقم 7 

مراكش.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم  ألف  مائة  مبلغ  في  الشركة 
إلى  مقس ة  درهم(    100.000,00(
1000 حصة اجس اعية من فئة مائة 
من   ، الواحدة  للحصة  درهم   )100(
قبل املساهم الوحيد وبشكل كامل.

-السيد زكرياء الخلوي1000حصة 
اجس اعية .

مج ــــــــــوع1000 حصة اجس اعية.
في  الشركة  مدة  :حددت  املدة 
تقييدها  تاريخ   من  ابسداء  سنة   99

بالسجل السجاري ب راكش.
تسيير الشركة :

 - تسير الشركة من طرف:
الخلوي ملدة غير  السيد زكرياء   -  

محدودة.
السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
  (019 ابريل   17 بساريخ   ب راكش، 

تحت عدد 5)1011.              
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شركة كليتي مار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات رأس ال : 100.000,00درهم

املقر االجس اعي : شقة رقم 101 – 
طابق 1 ع ارة النخيل 

مركز سيدي بيبي - بلدية سيدي بيبي
العام  الج ع  ملقسضيات  1-طبقا 
10سبس 9ر  في  املؤرخ  اإلسسثنائي 
1)0)، لشركة كليتي مار تم املصادقة 

على ما يلي:
امل لوكة  100حصة   -تفويت  
ما  أي  املصطفى  كرام  للسيد 
السيد  لفائدة  حصة   100 مج وعه 
أهروي الحسين و00ص حصة لفائدة 

السيد بوكربة سعيد.
صحيح  بشكل  الشركة  -تلتزم 
بوكربة  السيد  بين  املشترك  بالسوقيع 
مع  الحسين  أهروي  والسيد  سعيد 

الحق واخسيار م ثل مشارك أو ال. 
)الحصص   6 البنود  -تغيير 
االجس اعية( 7) الرأس ال االجس اعي(

من القانون األسا�سي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  )-تم 
بإنزكان  اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ  11 سبس 9ر 1)0)  تحت رقم 

. 1908
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير
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 STE. SALMA
D’ENVIRONNEMENT
إعالن عن حل مسبق لشركة

العرفي  العقد  ب قس�سى 
تم   (0(1 يونيو   15 بساريخ  املؤرخ 
 SALMA لشركة  املسبق  الحل 
وتس ية   D‘ENVIRONNEMENT

مح د صابر ك صفي للشركة.
تصفية  مقر  تعيين  تم  ك ا 
أبي  ال9راه ة  عامر  الشركة1تجزئة 

القنادل سال.
ولقد تم الوضع القانوني باملحك ة 
يوليو   1( بساريخ  بسال  اإلبسدائية 

1)0) تحت الرقم 7011ص.
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 STE. SALMA

D’ENVIRONNEMENT

تصفية
وتقرير  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس   5 في  املسجالن  املصفي 

شركة  تصفية  تم  بالرباط   (0(1

. SALMA D‘ENVIRONNEMENT

باملحك ة  القانوني  الوضع  تم 

سبس 9ر   6 بساريخ  بسال  اإلبسدائية 

1)0) تحت الرقم 01ص7ص.
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مكسب حناج بوعلي  

الخ9رة في املحاسبة وتدقيق الحسابات

1، زنقة طرابلس، الشقة رقم 1، الرباط

مقاولة موصدق بوشتة 

باخسصار مقاولة م  ب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 60.000.000.00   درهم

مقرها االجس اعي: 6، زنقة الفسسق 

حي الرياض الرباط

املنعقد  العام  الج ع  ب قس�سى 

بساريخ  8) يونيو1)0) تقرر ما يلي:

االهابة  على  املصادقة  -ت ت 

حوزة  في  هي  التي  الحصص  لج يع 

االخوات   لصالح  واألخ   واالم   االب 

السال ثة.

من  الشركة  رأس ال  -رفع 

إلى   درهم   5(.000.000,00

بإصدار          درهم   60.000.000,00

باكسساب  جديدة  حصة   80.000

درهم    8  000.000,00 وتسديد 

بإدماج احسياط األرباح.

-  الباقي بدون تغيير . 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -

بالرباط.  السجارية  املحك ة  ضبط 

عدد    تحت  سبس 9ر1)0)   6 بساريخ 

ص1)117.
للخالصة والسذكير   

التسيير
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بالجريدة  وقع  خطأ  اسسدارك 
الرس ية عدد 5680 بساريخ  0ص محرم 
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AKI BEN
SARL AU

.....................................................
..........................................................

بدال من : العنوان تجزئة سلي ة ص 
ع ارة العندليب 1) رقم 1 سال.

......................................................

............................................................
يقرأ : العنوان  98) شارع ع ر بن 
عبد العزيز محل رقم ) ش اعو سال.
.....................................................

..........................................................
) الباقي بدون تغيير (.

113 P

Z EMBALLAGE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و

0ص  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
أغسطس 1)0).

الهدف اإلجس اعي :
األشغال املخسلفة والبناء.

 100.000.00  : الشركة  رأس ال 
من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

للشريك على الشكل السالي :
 1000 زوهير  بنعاشر  السيد 

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

السجل السجاري.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .
املقر اإلجس اعي : رقم ص9) تجزئة 
الفسح  سكسور  هللا  عبد  سيدي 

لعيايدة سال.
التسيير : السيد بنعاشر زوهير.

السجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 
1105ص باملحك ة اإلبسدائية بسال.
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TRAITEUR DAR RAISSOULY
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و

العرفي العقد  تسجيل   تاريخ 

 1) أغسطس 1)0) بسال.

الهدف اإلجس اعي :

م ون الحفالت.

سناك املأكوالت السريعة.

 50.000.00  : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة إلى 500 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة للشريك 

الوحيد على الشكل السالي :

 500 الريسولي  اس اعيل  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .

 1 الشطر  07ص   : اإلجس اعي  املقر 

قطاع القدس لعيايدة سال.

اس اعيل  السيد   : التسيير 

الريسولي.
السجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

85ص1ص باملحك ة اإلبسدائية بسال.
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BISSAM TRAV
إعالن عن تأسيس شركة
الصفة القانونية : ش.م.م.

0ص  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

أغسطس 1)0).

الهدف اإلجس اعي :

األشغال املخسلفة والبناء.

 100.000.00  : الشركة  رأس ال 

من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

للشريك على الشكل السالي :

السيد املهدي بسام 500 حصة.

السيد سرنو املهدي 500 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .

95) شارع  رقم   : اإلجس اعي  املقر 

سيدي  شارع  الح را  دار   5 مح د 

حجاج شقة رقم 1 سال.

التسيير : 

السيد املهدي بسام.

السيد سرنو املهدي.

السجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

87ص1ص باملحك ة اإلبسدائية بسال.
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STE. SABAH MAHDIA

SARL

 N° (6 LOT OUALILI AINT

TAOUJDATE EL HAJEB

GSM : 06.61.0.91.6ص(

الحل املسبق للشركة
السجل السجاري رقم 1767)

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

بساريخ 16 يونيو 1)0) ب قر السصفية 

حيث قرر الشركاء ما يلي :

 SABAH للشركة  املسبق  الحل 

الكائن  الشركة  MAHDIA وكدا فرع 

بصيغة الغرفة مسجر رقم 1 ايت والل 

بطيط إقليم الحاجب وتعيين السيد 

عن  املسؤول  مح د  ادري�سي  جليلي 

السصفية.

برقم  السصفية  مقر  تحديد  تم 

تاوجضات  عين  وليلي  تجزئة   (6

الحاجب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  ب كناس  السجارية 

سبس 9ر1)0) تحت رقم اإليداع عدد 

6ص).

117 P  

 STE. CALLI SERVICE
MARJANE

SARL AU
 IMM. C 1(6 MAGASIN N° (

 TRANCHE B RIADE ZITOUNE
MEKNES

GSM : 07.61.81.(1.89
تصفية الشركة

السجل السجاري رقم 89)17
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
قرر  حيث   (0(1 يونيو   (1 بساريخ 

الشريك ما يلي :
املصادقة على ع لية السصفية

إنهاء ع لية السصفية.
إبراء ذمة السيد ع ر كلحيان. .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ ب كناس   السجارية 
 ص1 سبس 9ر 1)0) تحت رقم اإليداع 

8ص).
118 P

STE. DREAM TRAD
SARL

 C67.69 B MAGASIN ZITOUNE
TRANCHE 8 MEKNES
GSM : 06.61.16.7.6ص(

اإلشهار
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
 15 يوليو 1)0) ب كناس تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تس يز ب ا يلي: 
 DREAM  : اإلجس اعية  التس ية 

.TRAD
داخل  سواء   : الشركة  موضوع 
الخاص  لحسابها  خارجه  أو  املغرب 

أولحساب الغير هو :
األشغال املخسلفة.

السصدير واإلسسيراد.
املساجرة.

املقر اإلجس اعي : س.67.69 مسجر 
رقم 5 رياض الزيسون شطر 8 مكناس.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 100 

درهم للحصة.
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التسيير : يعين في مه ة السادة :
السيد صديقي عبد املجيد.

والسيد األنصاري عبد املجيد.
والسيد االنصاري عث ان.

باملحك ة  تم   القانوني  اإليداع 
968ص  رقم  تحت  ب كناس  السجارية 
 ( بساريخ   51(09 السجاري  السجل 

سبس 9ر 1)0).
119 P

 STE. ELECTRO OUM
RABIAA
SARL AU

 N°(16 OULJAT LAMRANI
TOUARGUA MEKNES
GSM : 06.66.18.68.00
إنهاء ع لية السصفية

السجل السجاري : 8879ص
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
قرر  حيث   (0(1 ماي   (5 بساريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
املصادقة على ع لية السصفية.

إنهاء ع لية السصفية.
إبراء ذمة السيد عزيز اسو .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بساريخ  ب كناس  السجارية 

1)0) تحت رقم اإليداع عدد 199.
120 P

 B.H BATIMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

وضع  تم   (0(1 سبس 9ر  ص  بساريخ 
السؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

امل يزات السالية :
B.H BATIMENT ذات   : التس ية 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف : 

املنشآت  أنواع  ج يع  بناء 
واملصانع  السكنية  وغير  السكنية 

وأرصفة الطيران.

الحدادة،  النجارة،  أشغال 

التزيين  الصباغة،  السكييف، 

أشغال  وج يع  السباكة  الداخلي، 

باملاء  والتزويد  الصحي  الصرف 

الصالح للشرب.

الرأس ال حدد في مبلغ 100.000. 

من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

موزعة  للواحدة  درهم   100.00 فئة 

كاآلتي :

 1000 ابريعش  ح اد  السيد 

حصة.

بن  اح د  : شارع  اإلجس اعي  املقر 
شقرون املسيرة ) رقم 8 الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير    : اإلدارة 

ح اد ابريعش ملدة غير محددة.

بكسابة  تم    : القانوني   اإليداع 

اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 (0(1 سبس 9ر   7 بساريخ  بالداخلة 

السجل   (0(1/1501 رقم  تحت 

السجاري 05ص19.

121P

DOULVI
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تم   (0(1 أغسطس  0ص  بساريخ 

ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 

الشريك  ذات  املحدودة  السؤولية 

الوحيد وذات امل يزات السالية :

ذات   DOULVI  : التس ية 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : 

تسويق ج يع أنواع املواد الغذائية 

والفواكه  الخضر  وأنواع  العامة 

واللحوم بالج لة والسقسيط.

لصالح  أو  لصالحه  البضائع  نقل 

الغير.

تصدير واسسيراد.

الرأس ال حدد في مبلغ 100.000. 

من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

موزعة  للواحدة  درهم   100.00 فئة 

كاآلتي :

السيد عبد الهادي اونيصر 1000 

حصة.
املقر اإلجس اعي : حي النهضة 1 رقم 

809) الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير    : اإلدارة 

عبد الهادي اونيصر ملدة غير محددة.

بكسابة  تم    : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالداخل  

 (0(1 سبس 9ر  ص  بساريخ  الذهب  واد 

السجل   (0(1/1181 رقم  تحت 

السجاري 81)19.

122 P

 STE. MK2 ENERGIE

TARFAYA
SARL AU

RC : 1969ص

تأسيس شركة
املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء 

بالخصائص  بشريك وحيد  املحدودة 

يناير   (9 بساريخ  بالعيون  تم  السالية 

.(0(1

 MK( ENERGIE  : التس ية 

.TARFAYA
النشاط : تجارة وصناعة الكرتون

أشغال البناء وخدمات مخسلفة.

 1(05 الرقم   : اإلجس اعي  املقر 

بلوك G الوفاق العيون.

تاريخ   من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
درهم   100000.00  : املال  رأس 

موزعة  حصة   1000 إلى  مقس ة 

كالسالي :

 1000 كركوب  مح ود  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد مح ود 

كركوب ك سير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية  باملحك ة  القانوني 

بالعيون بساريخ 9) يناير 1)0) تحت 
رقم 91)/1)0) .

123 P

STE. SIZAL TRANS
 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع  تم   (0(1 سبس 9ر   7 بساريخ 
املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

امل يزات السالية :
 STE. SIZAL TRANS  : التس ية 
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
الهدف : 

نقل البضائع كراء آالت النقل.
الخاص  للحساب  السلع  نقل 

والغير.
نقل وطني ودولي ملخسلف البضائع

النقل السياحي.
نقل البضائع.

نقل اللوجيستيكي.
والخدمات. عامة  أشغال 

 .100.000  : مبلغ  في  حدد  الرأس ال 
من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   100.00 فئة 

كاآلتي :
السيد الزهير ميلود 1000 حصة.
الوفاق  مدينة   : اإلجس اعي  املقر 

رقم 185 العيون.
السيد  طرف  من  تسير    : اإلدارة 

الزهير ميلود ملدة غير محددة.
بكسابة  تم    : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ 

8001ص.
124 P

STE SERVICES A DOMICILE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
اعالن مسعدد القرارات

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 0ص يونيو 1)0) تم :

عدي  أمين  مح د  السيد  تفويت 
 500 اجس اعية من أصل  ص حصص 
 IB الشركة  لفائدة  اجس اعية  حصة 
السيد  م ثلها   ،PARTICIPATIONS

ايالن ايشو بنهايم.
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ص  لخليفي  رضا  السيد  تفويت 
 500 أصل  من  اجس اعية  حصص 
 IB الشركة  لفائدة  اجس اعية  حصة 
السيد  م ثلها   PARTICIPATIONS

ايالن ايشو بنهايم.
 1 لخليفي  رضا  السيد  تفويت 
 500 أصل  من  اجس اعية  حصة 
حصة اجس اعية لفائدة السيدة نوال 

خياطي حسيني.
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 19 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 
أغسطس 1)0)، تحت رقم )ص95).
125 P

STE GUZEL BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم   ، بس ارة   (0(1 يونيو  فاتح 
القانون السأسي�سي  لشركة  محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
 GUZEL BUILDING **:.التس ية

. ** SARL AU
الهدف االجس اعي : مقاول أشغال 

البناء و الخرسانة سابقة اإلجهاد.
،شارع  االجس اعي:  املقر 

االبطال،رقم 1،أكدال الرباط .
مدة الشركة:  99 سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

  100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

اكسسبت و حررت كلها من طرف:
السيد الحسن الحسني ..... 1000 

حصة.
التسيير:  السيد  الحسن الحسني.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير  

إلى  1ص دجن9ر من كل سنة.
الضبط  بكسابة  اإليداع  تم 
باملحك ة السجارية بالرباط بساريخ ص1 

سبس 9ر 1)0)، تحت رقم9ص1516.
126 P

STE OYOM
شركة محدودة مسؤولية
راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : شقة رقم 1 ع ارة 
)1 اقامة سعيد سيكسور 9 زنقة 

الرومان حي الرياض الرباط
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 
على  االتفاق  تم   ،(0(1 يوليو   1(
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع 
امل يزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالية :
 OYOM  : االجس اعي  التس ية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
لها  الشركة   : االجس اعي  املوضوع 

موضوع.
)م9رمج،  املعلوميات  تكنولوجيا 

محلل مص م(.
 1 رقم  شقة   : االجس اعي  املقر 
 9 سيكسور  سعيد  اقامة   1( ع ارة 

زنقة الرومان حي الرياض الرباط.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة 

تاسيسها النهائي.
راس ال : 100.000 درهم مقس ة 
درهم   100 فئة  من  1000 حصة  الى 
للواحدة محررة كليا وموزعة كاالتي :

  DEVMOZ SOLUTIONS SARL
من أجل 198 حصة.

 BYMEA INVESTMENTS
 (51 أجل  من   HOLDING SARL

حصة.
OXO HOLDING SARL AU من 

أجل 51) حصة.
التسيير : تم تعيين ك سير للشركة 

ملدة غير محدودة : 
جنسية  من  عث ان،  وهبي  السيد 
أبريل  ص)  بساريخ  مزداد  مغربية، 
1985 بسازة، حامل للبطاقة السعريف 
قاطن   ،AD1181(0 رقم  الوطنية 
ثابت  زنقة  زاوية   1( بالدارالبيضاء، 
ابن قرة وموفق الدين الطابق 1 شقة 

16 حي املستشفيات.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط  
1)0)، تحت رقم  ص1 سبس 9ر  بساريخ 

61ص117.
للخالصة والبيان

127 P

STE HTTC
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد.
راس ال الشركة : 10.000.000 

درهم.
تغيير ادارة الشركة

املقر االجس اعي : )1 شارع ميشليفن 
شقة رقم 9 اكدال الرباط.

السجل السجاري رقم : 571)ص1.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
قرر   ،(0(1 أغسطس  0ص  في  املؤرخ 
السيد أي ن بونجوع الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :
تعيين مديرين جديدين :

بسعيين  بونجوع  أي ن  السيد  قام 
مشاركة  مديرة  ال9رهمي  ريم  السيدة 

للشركة.
بسعيين  بونجوع  أي ن  السيد  قام 
مشارك  مدير  مح د  فنيش  السيد 

للشركة.
تقبل   : االول  املدير  اسسقالة 
الج عية العامة غير العادية للشركة 
اسسقالة املدير السيد أي ن بونجوع.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 9ر   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 10ص117.
128 P

 STE AGRO FOOD RIF
INDUSTRIE

مقرها االجس اعي :  تجزئة الع ران 
رقم 185) سلوان الناظور

تاسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم   ،(0(1 1أغسطس  بساريخ 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية:
 AGRO FOOD : شركة  التس ية 

RIF INDUSTRIE ش.م.م.
الغرض االجس اعي : صناعة الزيت 

وانساج الزيسون.
الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجس اعي :  تجزئة الع ران 
رقم 185) سلوان الناظور.

راس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد نعنوع عبد الحفيظ.

 ... الحفيظ  عبد  نعنوع   : الشركاء 

1000 حصة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 1( بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

أغسطس 1)0)، تحت رقم 691ص.

129 P

 STE JANNAT HEALTHY

FOOD
مقرها االجس اعي : حي املطار شارع 
اريفيان اقامة الخطابي ) الناظور

تاسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ 19 أغسطس 1)0)، تم وضع 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية :

 STE JANNAT شركة   : التس ية 

HEALTHY FOOD ش.م.م.

مطعم   : االجس اعي  الغرض 

وخدمات مطعم مسنقلة.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجس اعي : حي املطار شارع 

اريفيان اقامة الخطابي ) الناظور.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

جنات ع ر.

 1000  ... ع ر  جنات   : الشركاء 

حصة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 (5 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

أغسطس 1)0)، تحت رقم 777ص.

130 P
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 STE INSTITUT
 MEDITERRANEEN DES
COMPETENCES PRIVE

مقرها االجس اعي : تجزئة االمل رقم 
57ص زايو الناظور
تاسيس شركة

بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ 18 أغسطس 1)0)، تم وضع 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 INSTITUT شركة    : التس ية 
 MEDITARANEEN DES

COMPETENCES PRIVE ش.م.م.
الغرض االجس اعي : السدريب املنهي 

الخاص.
الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجس اعي :  تجزئة االمل رقم 

57ص زايو الناظور.
درهم   10.000  : الشركة  راس ال 
 100 فئة  من  100 حصة  الى  مقسم 

درهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف  

نعنوع عبد الحفيظ.
 ... الحفيظ  عبد  نعنوع   : الشركاء 

100 حصة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 (1 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

أغسطس 1)0)، تحت رقم 760ص.
131 P

 STE EVENT&FOOD
 MARCHICA

ADRESSE : RAOUANI QT 
EL MATAR NADOR 

تاسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ 16 أغسطس 1)0)، تم وضع 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 STE EVENT& : شركة   التس ية 

FOOD MARCHICA ش.م.م.
مطعم   : االجس اعي  الغرض 

وخدمات مطعم مسنقلة.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجس اعي :  روان 1 حي املطار 

الناظور.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف  

يعقوب سعيد والسيد يعقوب اح د.

الشركاء : 

يعقوب سعيد ... صصص حصة.

يعقوب اح د .... 1صص حصة.

دي ير كافر طايير ... صصص حصة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 18 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

أغسطس 1)0)، تحت رقم ص)7ص.

132 P

STE ACOCE CARS
مقرها االجس اعي : تجزئة ازيرار حي 

اوالد مي ون  الناظور

تاسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم   ،(0(1 يوليو   19 بساريخ 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية :

 STE ACOCE شركة    : التس ية 

CARS ش.م.م.

كراء   : االجس اعي  الغرض 

السيارات بدون سائق.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجس اعي :  تجزئة ازيرار حي 

اوالد مي ون  الناظور.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف  

السيد بودو مح د امين.

 500  ... ح اد  بودو   : الشركاء 

حصة.

بودو مح د أمين .. 50) حصة.
بودو زكرياء .... 50) حصة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
بساريخ  بالناظور   االبسدائية 
رقم  تحت   ،(0(1 أغسطس   (5

778ص.
133 P

STE SAMAK ANWAL
مقرها االجس اعي : ميناء بني انصار 

الناظور
تاسيس شركة

ب قس�سى  محضر الج عية العامة 
السيد  وفاة  بعد  املنعقد  االسسثنائية 
أغسطس   (1 بساريخ  مح د  بوعنان 
الشركة  حصص  توزيع  تم   ،(0(1
حسب رسم االراثة ليصبح ك ا يلي :
حسون فسيحة ... 175 حصة.
بوعنان س ية .... 175 حصة.
بوعنان ايوب .... 550 حصة.
بوعنان اسامة ... 550 حصة.
بوعنان يوسف ... 550 حصة.

تعيين  على  الشركاء  صادق  ك ا 
والسيد  اسامة  بوعنان  السيد 
بوعنان ايوب والسيد بوعنان يوسف 

ك سيرين للشركة ملدة ص سنوات.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 (5 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

أغسطس 1)0)، تحت رقم 776ص.
134 P

STE MONDE CHANGE
مقرها االجس اعي : شارع الحسن 

الثاني رقم 95) الدريوش
ب قس�سى  محضر الج عية العامة 
 (0(1 يوليو   6 بساريخ  االسسثنائية 
 MONDE شركة  شركاء  صادق 
CHANGE، ش.م.م. على قرار تفويت 
اسامة  اعراب  للسيد  حصة   875
ليصبح  مح د  اعراب  حصة  و875 

راس ال الشركة مقس ا ك ا يلي :
اعراب علي ... 5)11 .... حصة.

اعراب عبد االاله .... 5)6 حصة.
اعراب اسامة .... 875 حصة.

اعراب مح د  .... 75ص) حصة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
يونيو   11 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

1)0)، تحت رقم )90ص.
135 P

STE ASUNNAH GYM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

مقرها االجس اعي : تجزئة الفرج رقم 
81 عاريض الناظور

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى  
صادق   (0(1 أغسطس   1( بساريخ 
الشريك الوحيد للشركة على توسيع 

نشاط الشركة ليصبح ك ا يلي :
الغير  لحساب  البضائع  نقل 
الشريك  صادق  ك ا  عقاري  ومنعش 
القانوني  تحيين  قرار  على  الوحيد 

االسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 18 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

أغسطس 1)0)، تحت رقم ))7ص.
136 P

 STE BUREAU HORIZONS
 COMPTA

SARL AU
TEL : 06.66.86.01.صص

 (6 في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ف9راير 0)0) بسال تم تاسيس شركة 

تح ل الخصائص السالية :
 STE ARCHMAYER  : التس ية 

.CORPORATION SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
استشارات   : االجس اعي  الهدف 
واالشغال  االستشارات  التسيير، 

املخسلفة.
راس ال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.
شارع   ،(1 رقم   : االجس اعي  املقر 
االمير سيدي مح د حي الرشاد الترية 

سال.
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املسير : يوسف النادي.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
يونيو  0ص  بساريخ  بسال  االبسدائية 
رقم  تحت  تجاري  سجل   ،(0(0

1109ص.
137 P

STE SOCIAL PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل السجاري رقم : ص87)15 
الرباط

ب قس�سى القانون االسا�سي املؤرخ 
بساريخ  )1 أبريل 1)0)، تقرر تاسيس 
 SOCIAL PLUS اسم  تح ا  شركة 
محدودة املسؤولية خاصيتها كالسالي :

.SOCIAL PLUS  SARL : التس ية
نشاطها  ت ارس  الشركة   : الهدف 

باملغرب وخارجه:
املجاالت  في  ولقآت  ندوات  تنظيم 
وتحرير  والترفيهية  والعل ية  الثقافية 
مواقع الويب واملحسوى ع9ر االنترنيت.
املجاالت  في  مسابقات  تنظيم 
الثقافية والعل ية والترفيهية وطباعة 

الكسب.
والدورات  الدورات  تنظيم 

السدريبية.
االتصاالت واالحداث.

مالية  معاملة  أي  اعم،  وبشكل 
أو تجارية تسعلق بشكل مباشر أو غير 
أو  أعاله،  املذكورة  باالشياء  مباشر 
من املحس ل أن تعزز تحقيق أنشطة 

الشركة وتطويرها.
الشركة  مقر   : االجس اعي  املقر 

حدد في العنوان السالي :
أكدال   1 رقم  االبطال  شارع   15

الرباط.
املدة القانونية : تاسست الشركة 
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 ملدة 

الساسيس النهائي لها.
راس ال   : االجس اعي  الراس ال 
الشركة حدد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 من  حصة   1000 الى  قس ت 
وي ثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :

السيد املهدي بنصري .... 50.000 
درهم.

 .... الشهيب  بن  الحسن  السيد 
50.000 درهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 
وتخصص كلها للشركة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
 1 برقم  القاطن  الشيهب  بن  الحسن 
ت ارة  البحر،  نسيم  اقامة  د،  ع ارة 
مزداد  الجنسية  مغربي  املغرب، 
بأصيلة،   (1/05/1991 بساريخح 
رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل 

.GK115691
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط تحت رقم ص87)15.
138 P

STE  2.0
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   (0(1 يونيو   (8

االسا�سي للشركة :
اصالح   : االجس اعي  املوضوع 

السيارات.
االسم : 0.) شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.
املقر االجس اعي : تجزئة فضل هللا 

مج وعة ص رقم )1 املح دية.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 
اجس اعية  حصة   1000 الى  مقس ة 
100 درهم للواحدة مسجلة ومحررة.
التسيير : السيد رضوان الع وري.
باملحك ة  القانوني  االيداع  وتم 
االبسدائية باملح دية ك ا تم تسجيل 
السجاري تحت رقم  بالسجل  الشركة 

.(85(9
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STE URBAN HAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة

االسسثنائي  العام  الج ع  اثر  على 
تقرر   ،(0(1 أغسطس   17  بساريخ 

ما يلي :

من  كريم  أديب  السيد  اسسقالة 
تسيير الشركة.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
أغسطس  ص)  يوم  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 116918.
140 P

مكسب مح د بوزبع

ت ارة

STE ETS BOUALI SAID
SARL AU

السجل السجاري رقم : 97ص6
تعديالت القوانين االساسية للشركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
الج ع  قرر   ،(0(1 يونيو   7 في 
 STE ETS لشركة  االسسثنائي  العام 
ش.ذ.م.م.ش.و،   BOUALI SAID
مقرها  درهم،   (00.000 راس الها 
السالم، ساحة  االجس اعي بسال، حي 
الوحدة، ع ارة رقم 8، شقة رقم 10 

ما يلي :
الوحيد  الشريك  وفاة  معاينة 

املرحوم سعيد بوعلي.
أيلولة حصص املرحوم للورثة.

ذات  شركة  الى  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدودة.

اغ اني  السعدية  السيدة  تعيين 
والسيد مح د كريم بو علي ك سيرين 

للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل السوقيع.

االساسية  القوانين  تحيين 
للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   6 بساريخ 

05ص7ص.
من أجل االسسخالص والبيان

141 P

STE ERGONOMA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تحرير  تم   ،(0(1 يوليو   (9 في 
ذات  لشركة  االساسية  القوانين 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

م يزاتها كالسالي :

 ERGONOMA  : التس ية 

ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد.

الهدف : للشركة االهداف السالية: 

ج يع  وتصدير  اسسيراد 

املعلوماتية  االجهزة  االتصاالت، 

واملكسبية أو االلكترونية.

اجهزة  غيار  وقطع  ملحقات  بيع 

الك بيوتر واالجهزة املكسبية.

االشغال العامة.

السجارة بشكل عام.

فال  شارع  أكدال  الرباط   : املقر 
ولد ع ير، رقم 18، شقة رقم 1.

راس ال : 100.000 درهم مقس ة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

السيد  طرف  من  مسددة  للواحدة 

أكرم الح ام.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

أكرم  السيد  طرف  من  محدودة 

الح ام.

السنة الحسابية : تبسدئ من يوم 

تقييد الشركة بالسجل السجاري.

الدخيرة  خصم  يعد   : االرباح 

لقرارا  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

الشريك الوحيد.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

0ص اغسطس  السجارة بالرباط بساريخ 

1)0)، تحت رقم 117061.

تقييد  تم   : السجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

السجارية  باملحك ة  السجاري 

01ص151  رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بساريخ 0ص أغسطس 1)0).
من أجل االسسخالص والبيان

142 P

STE GARDICO
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

 ،(0(1 يوليو   5 بساريخ  الرباط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 STE GARDICO SARL : التس ية

.AU

الهدف االجس اعي : الحراسة.
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راس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

عبد هللا منياري 1000 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  الساسيس 

السجل السجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : رقم 105 شقة رقم 8 تجزئة 

يوسرى وزرقة طريق مهدية  سال.

املسير : جالل اميس.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

صص)1ص.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

19 أغسطس  بساريخ  االبسدائية بسال 

1)0)، تحت رقم صص)1ص.

143 P

شركة كابيطاليا

مقرها : 5) شارع شجرة القدس قطاع 19، 

بلوك س حي الرياض الرباط

 STE ATELIER BRITEL

 D’ARCHITECTURE ET

D’URBANISME
تحرير  تم  عرفي،  عقد  ب قس�سى 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد لها الخاصيات السالية :

 ATELIER BRITEL  : التس ية 

 D’ARCHITECTURE ET

.D’URBANISME SARL AU

املوضوع : هندسة مع ارية.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

مح د  شارع   1 رقم   : املقر 

الخامس، ع ارة السعادة، شقة رقم 

101 مركز املدينة حسان الرباط.

مح د  السيد   : الوحيد  الشريك 

الحامل  حصة   100 ي لك  بريطل 

رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

.A775ص6ص

 10.000 في  محدد   : الرأس ال 
درهم.

مح د  السيد   : الوحيد  املسير 
السعريف  لبطاقة  الحامل  بريطل 

.A7الوطنية رقم 75ص6ص
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 9ر  ص1  يوم  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم صص1515.
144 P

شركة سانديكو
شركة مجهولة االسم

املقر: 9))1 املنطقة الصناعية حي 
الرح ة سكسور »د« واد ابي رقراق 

سال
السجل السجاري رقم : 1111

العام  الج ع  قرارات  ب وجب 
يوليو   8 بساريخ  املنعقد  العادي  غير 

1)0)،  تقرر ما يلي:
السيد  ملكية  في  سه ين  تفويت 
  Christiaan Roland SEURYNCK
الواحد،  للسهم  درهم   500 ب بلغ 
 Gauthier Philippe السيد   لفائدة 
قدره  اج الي  ب بلغ  دالك  SIAUو 

1000 درهم.
السيد  املسصرف،  اسسقالة  قبول 
 ،  Christiaan Roland SEURYNCK

مع اعطائه ابراء كامل وتام.
 Gauthier السيد،   تعيين 
جنسية     ،Philippe SIAU
)بلجيكا(  رونكس  في  ولد  بلجيكية، 
جديدا  مسصرفا   .1985/1(/(1 في 
السيد  املسسقيل  املسصرف  مكان 
  ،Christiaan Roland SEURYNCK
إلى نهاية الج ع العام السنوي  وذلك 
املالية  الحصيلة  على  يصادق  الذي 

املحصورة بساريخ  ))0)/)1/1ص 
بصفة  تعين  على  الساكيد 
العام  الج ع  نهاية  الى  مسصرفين 
على  يصادق  الذي  السنوي 
بساريخ   املحصورة  املالية  الحصيلة 

))0)/)1/1ص لكل من :
  ، TEX WEST  الشركة البلجيكية
يناير1995،  املوطنة ب   9 تأسست 

  feelbosstraat(  , KLUISBERGEN
 B&P بشركة  امل ثلة  )بلجيكا(   9690
بدورها  امل ثلة    CONSULTANTS

. Bernard SIAU بالسيد

حمي،  الرحيم  عبد  السيد 
مغربية،  جنسيسه  شركة،  مسصرف 
زنقة   1( ب  يقيم  بالرباط،  مزداد 
ص  الج يل  املنظر  تجزئة  ريسون  بني 

السوي�سي الرباط.
 Gauthier Philippe السيد 
جنسية  الشركة،  مسصرف   ،SIAU
بلجيكية، ولد في رونكس )بلجيكا(  في 

.1985/1(/(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  بسال،  االبسدائية، 
أغسطس 1)0)، تحت رقم 6ص)7ص.
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STE  DREAM PROJET
SARL AU

تحويل املقر االجس اعي للشركة
الج ع  من  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط  مسجل  العادي  غير  العام 
بساريخ 11 مارس 019)، قرر الشريك 
 DREAM PROJET لشركة  الوحيد 
محدودة  مسوؤلية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد ما يلي :
للشركة،  االجس اعي  املقر  تحويل 
من الرباط ص6 شارع ابن سينا اكدال 
الى الرباط 1 زنقة جبل تازكا الرقم 6 

اكدال.
السعديل للقانون االسا�سي.

مكسب  في  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  تسجيل 
رقم  تحت   ،(0(0 8أكسوبر  بساريخ 

.107191
146 P

STE WILMACO
شركة مساه ة

راس الها : 00.000ص.ص15 درهم
مقرها االجس اعي : 8 زنقة املعس د 

ابن عباد الصخور السوداء 
الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 110.959 
الدارالبيضاء

اسسقالة املدير العام
 تعيين مدير عام جديد

إن املجلس االداري املنعقد بساريخ 
16 يوليو 1)0) قد :

سجل اسسقالة السيد سيدي نزار 

العلمي من مهامه ك دير عام.

قرر تعيين السيد جيرارد مارتين تي 

 Mr. GERARD MAARTEN نويجل 

جديدا  عاما  مديرا    TE NUIJL

 ،1979/01/01 في  مزداد  للشركة، 

من جنسية هولندية والحامل لجواز 

.NT(B(RR09 السفر رقم

القانوني  بااليداع  القيام  تم   

للدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   7 بساريخ 

.791807
عن املسسخلص والبيانات

مجلس االدارة

147 P

 STE CHANG QING
SARL AU

راس الها : 100.000 درهم

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بساريخ  بسال  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   ،(0(1 سبس 9ر   7

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

الخصائص  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 STE  : االجس اعية  التس ية  

.CHANG QING

عامة،   تجارة   : االجس اعي  الهدف 

اسسيراد وتصدير.

شارع   (1 رقم   : االجس اعي  املقر 

االمير سيدي مح د حي الرشاد القرية 

سال.

املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجس اعي  الراس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  راس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

 1000  .... ماكزينجان  السيد 

حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير الى 1ص ديس 9ر من كل سنة.
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السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  وحيد  ك سير  ماكزينجان، 

على  وك وقع  محدودة،  غير  ملدة 

الوثائق البنكية.
السجاري  السجل  االيداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

بسال بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0)، تحت 
رقم 9ص11ص.

148 P

STE MEDORLUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 86 تجزئة 

الفردوس الشطر 5 عين العودة 

ت ارة

تاسيس شركة
بساريخ العرفي  عقد   ب قس�سى 

 7) أغسطس 1)0)، تم وضع قوانين 

الشركة ذات امل يزات السالية :

 MEDORLUX SARL  : التس ية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

بيع   : بايجاز  االجس اعي  الغرض 

وشراء العقاقير الصناعية.

االسسيراد وتصدير.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 

املالية  السجارية  الصناعية  الخدمات 

بطريقة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجس اعي وبج يع االهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.
تجزئة   86 رقم   : االجس اعي  املقر 

العودة  عين   5 الشطر  الفردوس 

ت ارة.

الراس ال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقس ة الى 1000 حصة قي ة 

كل واحدة 100 درهم موزعة كالسالي :

مح د اجباري ... 1000 حصة.

طرف  من  الشركة  تسير   : االدارة 

السيد مح د اجباري.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
1)0)، تحت رقم  ص1 سبس 9ر  بساريخ 

1167ص1.
149 P

 STE GIE AXA SERVICES
MAROC

مقرها االجس اعي : بناية )B أكسا 
تكنوبوليس القطب نقل الرباط 
سال، 11100 سال الجديدة 

تاسيس شركة
تاسيس  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
االقسصادي  النفع  ذات  مج وعة 

خصائصها كالسالي :
 STE GIE AXA  : التس ية 

.SERVICES MAROC
ذات  مج وعة   : القانوني  الشكل 

النفع االقسصادي.
هذه  من  والغرض   : املوضوع 
أعضائه  تزويد  هو  املج وعة 
املوارد  حيث  من  مشتركة،  بخدمات 
لتشغيلهم،  ضرورية  واملوظفين، 
التي  الع ليات  ج يع  عام  بشكل 
ال�سيء  تطور  أو  تعزز  أن  يحس ل 
بشكل  به  وتسصل  أعاله  املذكور 
مباشر أو غير مباشر، شريطة اال تغير 
املج وعة  طبيعية  الع ليات  هذه 

والغرض منه.
ليس  املج وعة  من  الغرض 
أن  والواقع  لنفسه،  ارباح  تحقيق 
أي  تحقيق  الى  التسعى  املج وعة 

غرض لسحقيق الربح.
أكسا   B( بناية   : االجس اعي  املقر 
تكنوبوليس القطب نقل الرباط سال، 

11100 سال الجديدة .
االعضاء : 

 AXA ASSISTANCE شركة 
شركة  وهي   MAROC SERVICES
محدودة املسؤولية لها مجلس ادارة، 
تحت  السجاري  السجل  في  مسجلة 

رقم 17119 بسال.
فرع  وهي   ،AVANSSUR فرع 
مسجل في السجل السجاري تحت رقم 

5ص8ص1 بسال.

فرع AXA France VIE فرع سجل 
رقم  تحت  بسال  السجاري  السجل  في 

ص85ص1.
 AXA FRANCE IARD فرع 
مسجل  فرع  وهي   ،SUCCURSALE
855ص1  رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

بسال.
 ERIC السيد   : عام  مسصرف 
وحامل   1967 مواليد   ،  BERGER

.A067878H سند االقامة رقم
يعين مسصرف عام ملدة ص سنوات.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

االبسدائية بسال.
من أجل املسسخرج واالشارة

150 P

SOCIETE ALTAV
SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : الرباط، 9)، 

شارع األدارسة، محل رقم )، حسان
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تكوين  تم   ،(0(1 يونيو   15 بساريخ 
قانون أسا�سي لشركة ذات املسؤولية 
خصائصها  وحيد  بشريك  املحدودة 

كالسالي :
ALTAV SARL AU : التس ية

وملحقات  منسجات   : الهدف 
املسسوردة  املعلومات  تكنولوجيا 

للسجار.
 ،(9 الرباط،   : االجس اعي  املقر 
شارع األدارسة، محل رقم )، حسان.
املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيل 

الشركة بالسجل السجاري.
 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
درهم مقسم إلى 50 حصة قي ة 100 
موزعة  درهم   (.000 واحدة  درهم 

كالسالي :
السيد اح د بنطاهر 50 حصة.

الشريك  تعيين  تم   : التسيير 
الوحيد.

الحامل  بنطاهر  اح د  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
للشركة  وحيد  ك سير   AE7686ص

وملدة غير محدودة. 
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
0)0) سجل تجاري  0) يوليو  بساريخ 

رقم 7)ص151.
مقسطف وبيان النشر : مقر الشركة

151 P

INFOLUM
SARL

بساريخ املؤرخ  العقد   ب وجب 
لشركة  الج ع  قرر   (0(1 سبس 9ر   (

ما يلي :
نقدا  الشركة  رأس ال  في  الزيادة 
إلى  درهم   500.000 من  ليصبح 

1.000.000 درهم.
 100 فئة  من  5000 حصة  بخلق 

درهم موزعة كالسالي :
 1(50 صحراوي  رشا  اآلنسة 

حصة من فئة 100 درهم.
50)1 حصة من  رشيد صحراوي 

فئة 100 درهم.
 1(50 خالص  حكي ة  السيدة 

حصة من فئة 100 درهم.
 1(50 ندى  صحراوي  اآلنسة 

حصة من فئة 100 درهم.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
بالرباط  السجارية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1  بساريخ 

ص1ص117.
152 P

THE COM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 Dhs
 Siège social : BAT 7, Avenue

,El Haouz et Rue Rhamna
 (ème étage, bureau 6
Takkeddoum - Rabat

RC N° 1ص795ص
ب قس�سى الج ع العام غير العادي 
تقرر  (0(1 يونيو   10 في   املنعقد 

ما يلي :
حل الشركة.

الجراري  زينب  السيدة  تعيين 
ك صفية للشركة.
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تحدد مقر تصفية  ملقر الشركة.

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

 (0(1 أغسطس   (1 في  السجارية 

بالرباط تحت رقم 116968.

153 P

YALLAXASH TRANSFERT
Société Anonyme

Capital : 00.000ص MAD

Siège social : 7, Rue Sebta

Résidence Rami Bureau N°8

CASABLANCA

RC CASABLANCA : (50971

الج ع  تداوالت  ب وجب 

)الشركة(  في  لل ساه ين  االسسثنائي 

تقرير تم   ،(0(1 يونيو   (8  بساريخ 

ما يلي :

من  واحدة  حصة  تفويت  قبول 

قبل السيد مصطفى علودي، لفائدة 

السيد سامي فلورون علودي.

من  واحدة  حصة  تفويت  قبول 

قبل السيد إمير للوش، لفائدة السيد 

إلياس يوسف للوش امل ثل من طرف 

وليه الشرعي السيد إمير للوش.
املوافقة على السيد سامي فلورون 

علوادي والسيد إلياس يوسف للوش 

كشريكين جدد للشركة.

الج ع  تداوالت  ب وجب 

)الشركة(  في  لل ساه ين  االسسثنائي 

تقرير تم   ،(0(1 يونيو   (8  بساريخ 

ما يلي :

تحويل الشركة إلى شركة مجهولة 

االسم ب جلس إداري.

ص  ملدة  األوائل  املسيرون  تعيين 

سنوات :

املزداد  علودي،  مصطفى  السيد 

بساريخ 1 أكسوبر 1967، املقيم ب 59 

شارع هنري جينو، مونتروج، 0)1)9 

رقم  السفر  لجواز  والحامل  فرنسا 

.17CK08(09

بساريخ  املزداد  للوش،  إمير  السيد 

9) أغسطس 1978، املقيم  في شارع 

لوار، J1Y0H8، كندا، والحامل لجواز 

السفر CY(1091ص1.

 MAROC NUMERIC FUND
الخاضعة  االسم،  مجهولة  شركة   II
رأس الها  املغربي،  للقانون 
املسجلة  دره ا،   10.000.000
الدار  ملدينة  السجاري  السجل  في 
التي  075ص11،  رقم  تحت  البيضاء 
البيضاء  بالدار  الرئي�سي  مقرها  يقع 
في  امل ثلة  تكنوبارك،  النواصر  طريق 

شخص السيدة دنيا أبو مهدي.
الحسابات  مراقب  أول  تعيين 
غاية  إلى  وذلك  سنة،  ملدة  للشركة، 
لل صادقة  العادية  العامة  الج عية 
املنتهية السنة  حسابات   على 

1ص ديس 9ر 1)0).
تم إعادة صياغة النظام األسا�سي 

للشركة.
اإلدارة  مجلس  تداوالت  ب وجب 
تقرير تم   ،(0(1 يونيو   (8  بساريخ 

ما يلي :
عام  مدير  رئيس  بصفة  تعيين 

للشركة، ملدة ثالثة )ص( سنوات :
املزداد  علودي،  مصطفى  السيد 
بساريخ 1 أكسوبر 1967، املقيم ب 59 
شارع هنري جينو، مونتروج، 0)1)9 
رقم  السفر  لجواز  والحامل  فرنسا 

.17CK08(09
لل حاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  بكسابة  أعاله،  إليها  املشار 
البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   7 بساريخ 

.791815
من أجل اإلشعار

154 P

ADN INVESTEMENT
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم   ،(0(1 أغسطس   9

الشركة على النحو السالي :
 ADN INVESTEMENT : التس ية

SARL AU
وبيع  شراء   : االجس اعي  الهدف 
أنواع  ج يع  وت ثيل  وتوزيع  وتسويق 
والبخور  العطور  ومنسجات  أصناف 
والنظافة  السج يل  ومسسحضرات 
والسجارة بشكل عام وكذلك البيع ع9ر 

اإلنترنت.

األر�سي  الطابق   : االجس اعي  املقر 

1) تجزئة نجم مجد العيايدة - سال.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجس اعي  املال  رأس 

حصة   1000 على  مقس ة  درهم 

100 درهم مسجلة  مقدار كل حصة 

من طرف :

السيد العسالي أيوب 1000 حصة 

اجس اعية.

العسالي  السيد  يعس9ر   : املسير 

أيوب مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسال يوم 9 سبس 9ر 1)0) 

السجاري  بالسجل  السقيد  رقم  تحت 

هو : 97ص1ص.

155 P

STE BAYTA TRANS 

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 

5 أغسطس 1)0) تم تأسيس شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات السالية :

STE BAYTA TRANS : التس ية

البضائع  نقل   : االجس اعي  الهدف 

لفائدة الغير.

املقر االجس اعي : حي الجديد طريق 

ايت بلقاسم بلوك 11 رقم )) تيفلت.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  الخضروني مسيرة  بعيسة 

ج يع الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت السجل السجاري رقم 997.
للنسخ والبيان

الوكيل

156 P

 STE ZAHRA NABIL
TRAVAUX
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 
تأسيس  تم   (0(1 أغسطس   11
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد لها املواصفات السالية :

 STE ZAHRA NABIL  : التس ية 
TRAVAUX

األشغال   : االجس اعي  الهدف 
املخسلفة أو البناء / السخطيط والبناء 

/ السصدير واالسسيراد.
 8 م  الرشاد  : حي  املقر االجس اعي 

رقم 8075 تيفلت.
الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
لبيض نبيل مسيرا للشركة مع ج يع 

الصالحيات.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت السجل السجاري رقم 995.
للنسخ والبيان

الوكيل

157 P

GREAT HOUSE LATI
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 
6 يوليو 1)0) تم تأسيس شركة ذات 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

السالية :
GREAT HOUSE LATI : التس ية
اسسغالل   : االجس اعي  الهدف 

مقهى.
املقر االجس اعي : حي الدالية إقامة 

جواهر 1 رقم 6)18 تيفلت.
الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 100.000 درهم.
تسيير الشركة : عين السيد بوديك 
ج يع  مع  للشركة  مسيرا  يوسف 

الصالحيات.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت السجل السجاري رقم ص99.
للنسخ والبيان

الوكيل

158 P
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 STE VOLLAILLES DE
BOULEMANE

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

برأس ال : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : الحي اإلداري

بوملان

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 ،(0(1 0ص أغسطس  ب يسور بساريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص السالية :

 STE VOLLAILLES DE : التس ية

BOULEMANE SARL AU

نشاط الشركة :

نقل البضائع لحساب الغير.

مغذي  فقاسة،  دواجن،  مزارع 

دواجن، منسج بيض.

مسحادت.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

تحتسب  سنة   99  : الشركة  مدة 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  ابسداء من 

السجاري.

مقر الشركة : الحي اإلداري بوملان.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

على  موزعة  حصة،  لكل  درهم   100

الشكل السالي :

السيد صناع ح زة 1000 حصة.

السيد صناع  تعيين  تم   : التسيير 

ح زة مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

السنة الحسابية : ابسداء من فاتح 

يناير إلى مسم ديس 9ر من كل سنة عدا 

تاريخ  من  تبسدئ  التي  األولى  السنة 

التسجيل في السجل السجاري وتنسهي 

مع مسم ديس 9ر 1)0).

إيداع ملف  تم   : القانوني  اإليداع 

لبوملان  االبسدائية  باملحك ة  الشركة 

06ص/1)0)   : رقم  تحت  ب يسور 

بساريخ ص سبس 9ر 1)0).
السوقيع
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STE LARE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

5) أغسطس 1)0)، تم تغيير بعض 

خصائص الشركة LARE كالسالي :

الركراكي  عزيز  السيد  اسسقالة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
ك سير  مهامه  من   D115560 رقم 

للشركة.

لحلو  خالد  مح د  السيد  تعيين 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم ))D11(5 مسير لشركة ملدة غير 

محدودة.

تحيين القانون األسا�سي لشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم ص9)117.
قصد النشر واإلعالن
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 AUTHENTIC TRADE
COMPANY

SARL
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 79، شارع ابن سينا 

الطابق الثاني شقة رقم 8 أكدال 

الرباط

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بعض  تغيير  تم   ،(0(1 يونيو  0ص 

على  ليصبح  الشركة  خصائص 

الشكل السالي :

 : االجس اعية  الحصص  تفويت 

فوت السيد مح د عزام والسيد فهد 

االجس اعية  حصصهم  ج يع  عزام 

للسيد أح د بوطابك.
درهم   100.000 الشركة  رأس ال 

موزعة كالسالي :

 1000 بوطابك  أح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

من  عزام  فهد  السيد  اسسقالة 

منصبه ك سير للشركة.

تعيين السيد أح د بوطابك مسير 

جديد للشركة ملدة غير محدودة.

من شركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد.

من  و11   7  ،6  ،1 الفصول  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  لل حك ة  السجاري 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ 

.8668
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DISAGRO
 SARL AU

رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي: 105، املنطقة 

الصناعية، حي الرح ة، سال

بساريخ  عرفيين  عقدين  ب قس�سى 

أغسطس   (0 و   (0(1 يونيو   (8

خصائص  بعض  تغيير  تم   ،(0(1

الشركة كالسالي :

تغيير االسم السجاري للشركة من 

 AFRICAINE TOP إلى   DISAGRO

.SERVICE

تغيير الهدف االسا�سي للشركة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

رقم  تحت   06/09/(0(1 بساريخ 

.(7(81
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PORTE DE TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

 Angle Avenue Abderrahim

 Bouabid Hay Linbiat

Rue Sidi Bouzid N° 61 Salé

 ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم   ،(0(1 أغسطس  1ص  في  املؤرخ 

تابع للشركة، شركة ذات  إنشاء فرع 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد خصائصها كاالتي :

دو  »بورت  شركة   : التس ية 
 SOCIETE PORTE DE طرونسفير«، 

.TRANSFERT
دال  ملسقى شارع   : الفرع  العنوان 
و زنقة واد امليل، رقم 9)8، محل 1، 

سال.
راجي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
رقم  الوطنية  لبطاقة  الحامل  السازي 
غير  ملدة  للشركة  مسير   BE598188

محدودة.
للشركة  القانوني  االيداع  تم 
لل حك ة  السجاري  بالسجل 
االبسدائية بسال بساريخ 1)0)/09/09 

تحت رقم 8)ص7ص.
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شركة اكري - أيور
AGRI-AYOUR
تأسيس شركة

في  منجز  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   (0(1 يوليو   (7 بساريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  قوانين  إنجاز 

محدودة م يزاتها كالسالي :
AGRI- أكري-أيور   : التس ية 

.AYOUR
إنساج  األشجار،  زراعة   : الهدف 

كل أشجار الفواكه.
املقر االجس اعي : ع ارة 0ص، شقة 
الوكيلي  اح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 
كل  قي ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

واحد منها 100 درهم.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

ادريس الظريف ملدة غير محدودة.
 %5 األرباح  من  يقسطع   : األرباح 

إلنشاء االحسياط القانوني.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
سبس 9ر   11 يوم  بالرباط  السجارية 
السجل   ،8818 رقم  تحت   ،(0(1

السجاري رقم 151611.
عن املسير

ائس انية غريس
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CACHAD MP CONSULTING
SARL

رأس الها : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : ع ارة لويزيان
))، زنقة يوسف ابن تاشفين
الطابق 5، املحل 51، حسان

الرباط
سجل تجاري رقم : 116197

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
بساريخ فاتح أبريل 1)0) :

العنوان  إلى  االجس اعي  املقر  نقل 
زنقة   ،(( لويزيان،  ع ارة   : السالي 
 ،5 الطابق  تاشفين،  ابن  يوسف 

املحل 51، حسان، الرباط.
خفض رأس ال الشركة ب ا قدره 
السخفيض  درهم عن طريق   10.000

الكلي للحصص التي تم إلغاؤها.
قدره  ب ا  الشركة  رأس ال  رفع 
مقس ة  نقدا،  درهم   100.000

كالسالي :
Charles-Hubert- السيد 
حصة   750 ب   Nicolas Maguin

بقي ة 100 درهم للحصة.
 Capucine Estelle السيدة 
 100 بقي ة  حصة   (50 ب   Bonnet

درهم للحصة.
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التسيير.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   (0(1 سبس 9ر   ( يوم  بالرباط 

رقم )11715.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.9.78).7.90ص

GSM : 06.61.(5.96.16

STE ROMONDOTO TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجس اعي : دوار اوالد بن سبع

غزاونة، سوق أربعاء
س.ت : 5صص7)

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
واملسجل   (0(1 5) أغسطس 
أغسطس   (6 بساريخ  أربعاء  بسوق 
األسا�سي القانون  وضع   ،(0(1

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة   
تم  ROMONDOTO TRANS حيث 

ما يلي :
تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :
 ROMONDOTO  : التس ية 

.TRANS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 
قس ة   1.000 إلى  مقس ة  درهم 
اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :
السيد دح ني عزيز : 500 حصة.

 500  : اس اء  الزريعة  السيد 
حصة.

ونقل  املسسخدمين  نقل   : الهدف 
البضائع.

بن  اوالد  دوار   : االجس اعي  املقر 
سبع، غزاونة، سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.
التسيير : عين السيد دح ني عزيز 
وحيد  مسير   GB((1898 بطاقسه 

للشركة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
أربعاء الغرب بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) 
الترتيبي  بالسجل   518 رقم  تحت 

و5صص7) بالسجل السحليلي.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.9.78).7.90ص

GSM : 06.61.(5.96.16

STE CHRIFNOV TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد

املقر االجس اعي : حي السالم 
مج وعة الهناء شارع عالل
بن عبد هللا رقم 6ص5 مكرر

سوق أربعاء
س.ت : ص5ص7)

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بسوق  واملسجل   (0(1 6) يوليو 
وضع  (0(1 يوليو   (8 بساريخ  أربعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون   
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
تم حيث   CHRIFNOV TRANS 

ما يلي :
تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :
.CHRIFNOV TRANS : التس ية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 
قس ة   1.000 إلى  مقس ة  درهم 
اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :

السيد املصطفى بنشريف : 1000 
حصة.

الهدف : نقل املسسخدمين.
السالم  حي   : االجس اعي  املقر 
عالل شارع  الهناء   مج وعة 
سوق  مكرر  6ص5  رقم  هللا  عبد  بن 

أربعاء.
املدة : 99 سنة.

خاليد  السيد  عين   : التسيير 
GB155116 مسير  بنشريف بطاقسه 

وحيد للشركة.
التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 
بكسابة الضبط  تم  السجاري  بالسجل 
أربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 
الغرب بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0) تحت 
وص5ص7)  الترتيبي  بالسجل  8ص5  رقم 

بالسجل السحليلي.
167 P

STE ZARRADLUXE TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد

املقر االجس اعي : دوار العنابسة اللة 
مي ونة سوق أربعاء

س.ت : 7صص7)
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
18 أغسطس 1)0) واملسجل بسوق 
 (0(1 أغسطس  ص)  بساريخ  أربعاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
تم حيث   ZARRADLUXE TRANS 

ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

 ZARRADLUXE  : التس ية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قس ة   1.000 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 1000  : خديجة  الزراد  السيدة 

حصة.

ونقل  املسسخدمين  نقل   : الهدف 

البضائع.

العنابسة  دوار   : االجس اعي  املقر 

اللة مي ونة سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

الزراد  السيدة  عينت   : التسيير 

مسيرة   GB(1109( بطاقتها  خديجة 

الوحيدة للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بكسابة الضبط  تم  السجاري  بالسجل 

أربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 

1)0) تحت  7 سبس 9ر  بساريخ  الغرب 
و7صص7)  الترتيبي  بالسجل   519 رقم 

بالسجل السحليلي.
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STE MOBILSA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

املقر االجس اعي : شارع مح د 

الخامس رقم 7 سوق أربعاء

س.ت : 5)ص7)

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

واملسجل   (0(1 )1 أغسطس 

أغسطس  ص1  بساريخ  أربعاء  بسوق 

األسا�سي  القانون  وضع   (0(1

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

تم حيث   MOBILSA واحد   بشريك 

ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19108

.MOBILSA TRANS : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قس ة   1.000 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 1000  : الغروش  السيدة خديجة 

حصة.

الهدف : أشغال مخسلفة.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

الخامس رقم 7 سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

خديجة  السيدة  عينت   : التسيير 

7060ص)BK مسيرة  الغروش بطاقتها 

الوحيدة للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بكسابة الضبط  تم  السجاري  بالسجل 

أربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 

 (0(1 أغسطس  1ص  بساريخ  الغرب 

الترتيبي  بالسجل   508 رقم  تحت 

و5)ص7) بالسجل السحليلي.
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STE HAMOUD TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

املقر االجس اعي : دوار اوالد مو�سى 

الرمل سيدي مح د لح ر

سوق أربعاء

س.ت : 7صص7)

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
0ص أغسطس 1)0) واملسجل بسوق 

 (0(1 أغسطس  1ص  بساريخ  أربعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم حيث   HAMOUD TRANS 

ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

.HAMOUD TRANS : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 
قس ة   1.000 إلى  مقس ة  درهم 
اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :

السيد ح ود عبد السالم : 1000 
حصة.

ونقل  البضائع  نقل   : الهدف 
املسسخدمين.

املقر االجس اعي : دوار اوالد مو�سى 
سوق  لح ر  مح د  سيدي  الرمل 

أربعاء.
املدة : 99 سنة.

ح ود السيد  عينت   :  التسيير 
 GB180901 بطاقسه  السالم  عبد 

مسير الوحيد للشركة.
التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 
بكسابة الضبط  تم  السجاري  بالسجل 
أربعاء  بسوق  االبسدائية  باملحك ة 
1)0) تحت  7 سبس 9ر  بساريخ  الغرب 
و9صص7)  الترتيبي  بالسجل   5(0 رقم 

بالسجل السحليلي.
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ALMADRABAS DEL NORTE
ANSA

شركة مساه ة
رأس الها : 19.500.000 درهم

الكائن مقرها بالعرائش، منطقة 
امليناء

السجل السجاري رقم 7)6
تحويل الشركة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
العادية  غير  العامة  الج عية 
 ،(0(1 يونيو   (1 بساريخ  املنعقدة 
قد  اإلدارة،  مجلس  من  باقتراح 

قررت :
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.
إنهاء مهام أعضاء مجلس  معاينة 
اإلدارة، مهام املدير العام ومهام نائبه.
تقرر اعس اد نظام أسا�سي جديد.
وعليت  نورية  السيدة  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
 - باملضيق  والقاطنة  أ11595) 
املج ع السياحي كابيال والسيد حسن 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  البوزيدي 
باملضيق،  والقاطن  د9901ص  رقم 
بصفته ا  كابيال  السياحي  املج ع 

مدبرين للشركة ملدة غير محددة.

البقالي،  مح د  السيد  تعيين 
أ  ك  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
ماربيا  بإسبانيا،  والقاطن   11(95

ك دير تقني وكيل.
حسابات  مراقب  مهام  تأكيد 

الشركة.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (0(1 أغسطس   1 بساريخ  بالعرائش 

تحت رقم 1)0)/6))1.
عن املسسخلص والبيانات
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GRAFCO

SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES

 50000MEKNES

PRUNEAU GOURMET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي : رقم )

ايت علي أبو هو ايت لحسن إيوسف
ج اعة لقصير عين توجدات

51100 الحاجب
رقم السقييد في السجل

السجاري ص11)5
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
ت ت   (0(1 أغسطس  ص  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسني  يحيى  السيد  تفويت 
0صص حصة اجس اعية من أصل 100 
الكريم  عبد  السيد  لفائدة  حصة 

ل9ريكي بساريخ ص أغسطس 1)0).
تفويت السيد مح د أمين معوني 
170 حصة اجس اعية من أصل 100 
الكريم  عبد  السيد  لفائدة  حصة 

ل9ريكي بساريخ ص أغسطس 1)0).
تفويت السيد مح د أمين معوني 
170 حصة اجس اعية من أصل 100 
الحسني  زكرياء  السيد  لفائدة  حصة 

بساريخ ص أغسطس 1)0).
تعيين مسير جديد للشركة.

للشركة  جديد  مسير  تعيين  تم 
ك سير  ل9ريكي  الكريم  عبد  السيد 
لقبول  تبعا  محدودة  غير  ملدة  وحيد 
زكرياء  السيد  املسير  اسسقالة 

الحسني.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 سبس 9ر  بساريخ  السجارية ب كناس 

1)0) تحت رقم 1101.
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SPARKTECH
حل الشركة

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

حل  تم   (0(1 أغسطس  ص)  بساريخ 

ذات  شركة   SPARKTECH الشركة 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

عادل  املودن  السيد  تعيين  تم  وقد 

ك سؤول عن حل الشركة املذكورة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

في  السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 (0(1 سبس 9ر  ص1  بساريخ  الرباط 
السجل  رقم  )8ص117  رقم  تحت 

السجاري 9ص1189.
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FAYOLAB
حل الشركة

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

حل  تم   (0(1 أغسطس  ص)  بساريخ 

ذات  شركة   FAYOLAB الشركة 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

الفسح  مروان  السيد  تعيين  تم  وقد 

ك سؤول عن حل الشركة املذكورة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

في  السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 (0(1 سبس 9ر  فاتح  بساريخ  الرباط 
السجل  رقم   1171(( رقم  تحت 

السجاري 6609ص1.
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SERVIR PLUS SOLUTION
SARL AU

السصفية النهائية للشركة
بساريخ اسسثنائي  قرار   ب قس�سى 

الشريك  قرر   ،(0(1 يونيو  ص) 

الوحيد ما يلي :

انتهاء تصفية الشركة.

إنهاء مهام القائم بالسصفية.
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تحفظ  وبدون  تام  إبراء  منح 
لل صفي طول مدة السصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   11 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 95ص117.
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مكسب األسساذ اح د ه ام العفير
موثق بسال

طريق القنيطرة، إقامة السعادة ص
شقة رقم )، حي لغرابلية، سال 11000

الهاتف : )5.ص7.88.5ص.05
الفاكس : ص).7.88.00ص.05

BEBECK PROMOTION شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ب قس�سى عقد توثيقي حرر ب كسب 
بساريخ العفير  ه ام  اح د   األسساذ 
إنشاء  تم   ،(0(1 يونيو  و5)   (1
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة، م يزاتها كالسالي :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.
 BEBECK  : التس ية 

PROMOTION ش.ذ.م.م.
وبناء  العقاري  اإلنعاش   : الغرض 

وبيع ج يع أنواع العقارات.
الغرابلية  سال   : االجس اعي  املقر 

إقامة السعادة ) مسجر رقم 1.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
رأس الها : حدد في 100.000 درهم 
1.000 حصة اجس اعية من فئة  من 
اكسساب  تم  حصة.  لكل  درهم   100
توزيعها  وتم  بأك لها،  الحصص  هذه 

بين الشركاء على الشكل السالي :
 6700  : ح ودة  زكرياء  السيد 

حصة.
00صص   : ح ودة  الياس  السيد 

حصة.
 : االجس اعية  الحصص  مج وع 

10000 حصة.
زكرياء  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  ك سير  ح ودة 
الشركة  يلزم  والذي  محدودة 

بإمضائه.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
لسال  االبسدائية  لل حك ة  السجاري 
تقييد  وتم   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 
لل حك ة  السجاري  بالسجل  الشركة 
االبسدائية لسال تحت رقم ص8ص1ص من 

السجل السحليلي.
مقسطف وبيان

األسساذ اح د ه ام العفير
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KAIBRA
S.A.R.L d’Associé Unique

تعــديــالت قانونيـة
االسسثنائي  العـام  الج ع  إثر  على 
ذات  شـركة   KAIBRA لشـركـة 
املسـؤوليـة املحـدودة ب سـاهـم واحـد، 
درهم   100.000 رأس ـالها  البـالغ 
بـرقـم  االجس ـاعــي  مقرها  والكـائن 
مكـة  شـارع  سعيـد  ح ـو  ع ـارة   1

العيـون، تقـرر مايلـي :
ابـراهيـم  السيد  وفاة  تسجيـل 
فـي  نقل مج ـوع حصصه  و  القيسـي 

الشـركـة إلى الورثـة الشرعييـن ؛
القـانـونـي للشـركـة  تحـويـل الشكـل 
املحـدودة  املسـؤوليـة  ذات  مـن شـركة 
ذات  شـركة  الـى  واحـد  ب سـاهـم 

املسـؤوليـة املحـدودة.
كسـابة  لدى  القـانوني  اإليـداع  تــم 
الضـبط باملحـك ة االبسدائيـة بالعيون 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   11 بسـاريخ 

.(0(1/(891
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 INSTITUT DE FORMATION
 AVEROS PARAMEDICAL

PRIVE
IFAPP S.a.r.l d’A.u

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ب ساهم واحد

بساريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،(0(1 مارس   (5

الشركة ذات امل يزات السالية :
 INSTITUT DE  : التس ية 
 FORMATION AVEROS
 PARAMEDICAL PRIVE - IFAPP

S.a.r.l d’A.u

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.

املوضوع : السكوين املنهي الخاص.

السكوين املسس ر.

شراء  تصدير،  اسسيراد،  توزيع، 

املنسجات  ج يع  وتسليم  نقل  وبيع، 

الطبية  والشبه  الصيدالنية  الشبه 

والشبه  الطبية  األجهزة  وج يع 

الطبية وج يع األجهزة الجراحية.

واسسخدام  حيازة  الحصول، 

والعالمات  االختراع  براءات  ج يع 

ونقلها  والع ليات  السجارية 

التراخيص  ج يع  في  ومساه تها 

لفائدة الشركة.
املقر الرئي�سي : حي املسسقبل، رقم 

80/75، العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

فئة 100 درهم وي لكها بالكامل زهيرة 

الزعري.

زهيرة  الطرف  من  تسيير   : اإلدارة 

الزعري.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (0(1 أبريل  فاتح  بساريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   (0(1/1005

رقم  السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

5957ص.
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عقد تسيير
املوقع  العرفي  العقد  ب قس�سى 

 (0(1 أغسطس   19 بساريخ  بسيزنيت 

سبس 9ر   10 بساريخ  بسيزنيت  واملسجل 

حر  تسيير  عقد  إبرام  تم   (0(1

بالخصائص السالية :

هللا  عبد  السيد   : املكري  اسم 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ب هال، 

املسجل   JE110815 رقم  الوطنية 

رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

ب هال،  الحسن  والسيد  790ص) 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  املسجل   JE107959 رقم 

السجاري تحت رقم 788ص).

السيد   : املسير   - املكتري  اسم 

لبطاقة  الحامل  ب هال،  مح د 

.J1(((90 السعريف الوطنية رقم

بسيزنيت  الكائن  السجاري  األصل 
رقم ص1 تجزئة أسكا ص طريق أكادير، 

واملكون من فندق.

مدة الكراء : تبدأ من فاتح سبس 9ر 

قابلة   (0(1 سبس 9ر  فاتح  إلى   (0(1

للسجديد.
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شركة بيودري النكير
ش.م.م

 SOCIETE BOYAUDERIE

N’GUYER SARL

الرأس ال االجس اعي : 1.000.000 

درهم

املقر االجس اعي : رقم 78) الربع 

الصناعي سيدي غانم مراكش

االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 

بساريخ الشركة  ب قر   املنعقد 

شركة  صادقت   (0(0 يناير   15

الس9رع  على  ش.م.م  النكير«  »بيودري 

باألسهم أدناه :

قبل  من  سهم   10000 ب  الس9رع 

البنسه  النكير  الرزاق  عبد  السيد 

اآلنسة سامية النكير.

قبل  من  سهم   10000 ب  الس9رع 

البنسه  النكير  الرزاق  عبد  السيد 

اآلنسة مريم النكير.

قبل  من  سهم   10000 ب  الس9رع 

البنسه  النكير  الرزاق  عبد  السيد 

اآلنسة ندى النكير.

قبل  من  سهم   10000 ب  الس9رع 

البنسه  النكير  الرزاق  عبد  السيد 

اآلنسة ياس ين النكير.

أصبح السوزيع الجديد لرأس املال 

ك ا يلي :

 10000 النكير  سامية  اآلنسة 

سهم.

اآلنسة ريم النكير 10000 سهم.

 اآلنسة ندى النكير 10000 سهم.

 10000 النكير  ياس ين  اآلنسة 

سهم.
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مج وع ما يعادل 10.000 سهم.
القانون األسا�سي امللقح.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
ب راكش  السجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت  وذلك   (0(0 مارس   11 بساريخ 

رقم )05ص11.
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BLKAZ شركة
SARL

ش.م.م للشريك الوحيد
طارق  زنقة   5 رقم   : الشركة  مقر 

بن زياد حي الرشاد القرية سال
السجل السجاري رقم 7)79)

االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
 (0(1 يونيو   (6 بساريخ  املنعقد 
السعديالت  على  الشركة  صادقت 

السالية :
 BLKAZ لشركة  النهائي  الفسخ 

SARL ش.م.م للشريك الوحيد.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  لل حك ة  الضبط 
تحت  وذلك   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

رقم )1ص7ص.
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AMBYTEC MAROC
امبيتيك ماروك

شركة محدودة املسؤولية
مقرها االجس اعي : تجزئة باشكو

59، الطابق الثاني، رقم 5
الدار البيضاء

رأس الها : 100.000 درهم
السجل السجاري : الدار البيضاء

رقم 975)0ص
تغيير مسير

الج ع  قرارات  محضر  ب قس�سى 
العام االسسثنائي املحرر ب قر الشركة 
بالدار البيضاء بساريخ ) مارس 1)0) 

تقرر ما يلي :
سانشيز  لويس  السيد  إقالة 
فارونا  دييجو  موريلو،  بيبوري 
إسكاميز  مانويل  وخوسيه  فيدالجو 
 LUIS SANCHEZ-POBRE أباد 
 MURILLO, DIEGO VARONA
 FIDALGO, JOSE MANUEL
مهامهم  من   ESCAMEZ ABAD

ك سيري للشركة.

فياللبا  أنطونيو  السيد  تعيين 
 ANTONIO VILLALBA مارتن 
غير  ملدة  للشركة  ك سير   MARTIN

محدودة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 
 (0(1 سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 597)79.
للخالصة والبيان

املسير
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 STE CIVILE IMMOBILIERE
BARKA

Société civile
Au capital de : 100.000 dhs

 Siège social : Résidence Shemsi
 (65 Bd Zerktouni 9ème étage

N°9(, CASABLANCA
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى   -  1
بالدار  موثق  كنون  رشيد  األسساذ 
 ،(0(1 يونيو   7 بساريخ  البيضاء 
العقارية  املدنية  الشركة  شركاء  قرر 
املس اة BARKA باإلج اع على ما يلي :

الزيادة في الرأس ال من 100.000 
وذلك  درهم   (.000.000 إلى  درهم 
 100 190.000 حصة من فئة  بخلق 

درهم للواحد موزعة ك ا يلي :
الواعري  الرزاق  عبد  السيد 

10150 حصة ؛
السيدة حبيبة فنان 950 حصة ؛

 (850 الواعري  اإلله  عبد  السيد 
حصة ؛

 1900 الواعري  ياسين  السيد 
حصة ؛

السيد مح د الواعري 950 حصة ؛
 950 الواعري  اس اعيل  السيد 

حصة.
إلى  الشركة  موضوع  توسيع 
اإلنعاش العقاري شراء وبيع األرا�سي 
وكل ما يرتبط باملوضوع أو من شأنه 

تن يسه.
 BATIR إلى  الشركة  إسم  تغيير 
املسؤولية  ذات  شركة   INVEST

املحدودة.

شارع  إلى  االجس اعي  املقر  تحويل 

 ،B ع ارة  املعراج  إقامة  خريبكة، 

الطابق الخامس، رقم 19 بالدار البيضاء.

من شركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ذات  شركة  إلى  عقارية  مدنية 

املسؤولية املحدودة.

تغيير القانون األسا�سي في صيغسه 

الجديدة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : التسيير 

محدودة السادة :

اإلله  عبد  الواعري،  الرزاق  عبد 

الواعري، ياسين الواعري.

) - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

7 أغسطس 1)0) تحت رقم ))7919 

ومسجل بالسجل السجاري تحت رقم 

.515185
من أجل امللخص واإلشارة

التسيير : عبد اإلله الواعري
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STE REDAZI-LUB 
 SARL

حي القايد ادريس رقم 18 حي السيري، 

خنيفرة

غير  اجس اع  محضر  ب قس�سى 

تم   (0(1 سبس 9ر   ( بساريخ  عادي 

اتخاذ القرار السالي :

القرار 1 :

البضائع  نقل  نشاط  إضافة 

لحساب الغير ؛

تشطيب على نشاط نقل البضائع.  

القرار ) :

تعيين السيدة سكينة كال اوحالو 

نقل  نشاط  على  القانونية  املسيرة 

البضائع لحساب الغير.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية   باملحك ة 

6 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/8)ص 

السجل السجاري رقم ص09ص.
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STE ZAYANE CARREAUX  
  SARL 

زنقة 7) رقم 17 حي املسجد 
الجديد، خنيفرة     

غير  اجس اع  محضر  ب قس�سى 
1)0) تم  ص) أغسطس  عادي بساريخ 

اتخاذ القرار السالي :
القرار 1 :

حصص  من  حصة   500 تفويت 
السيدة موالتي السعداني بقي ة مائة 
السيد  لفائدة  للحصة  درهم   )100(
راس ال  يصبح  لكي  سعيد.  ل9رك�سي 

الشركة موزع كاالتي :
السيد ل9رك�سي سعيد 500 حصة ؛

 500 البوعزاوي  صالح  السيد 
حصة.

القرار ) :
اسسقالة السيدة موالتي السعداني 
وتعيين  للشركة  ك سيرة  منصبها  من 
والسيد صالح  سعيد  ل9رك�سي  السيد 
البوعزاوي مسيران للشركة و دلك ملدة 

غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 
بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية   باملحك ة 
6 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/9)ص 

السجل السجاري رقم 119ص.
185 P

N2E ARCHITECTURE 
ش.م.م
 مهندسة

الشقة رقم 8ص اقامة برج بني مالل 
شارع مح د الخامس وشارع الجيش 

امللكي، بني مالل
نص السأسيس

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم    (0(1 يونيو   7
ذات مسؤولية محدودة  باملواصفات 

السالية :   
 N(E شركة   : التس ية 

.ARCHITECTURE
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
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8ص  رقم  الشقة   : االجس اعي  املقر 
اقامة برج بني مالل شارع مح د الخامس 

وشارع الجيش امللكي، بني مالل.
الغرض: مهندسة.                                                                           
الرأس ال : حدد في 100.000 درهم 
على  موزعة  حصة   1000 إلى  موزع 

الشكل السالي :
نهى العلوي املداغري 1000 حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
وذلك  املداغري  العلوي  نهى  السيدة 

ملدة غير محددة.       
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 
بساريخ  مالل  ببني  االبسدائية   باملحك ة 
ص1 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/8ص9 

السجل السجاري رقم 11867.
186 P

      FOOD HUB  
ش.م.م

مأكوالت خفيفة
زنقة احد رقم 01، خنيفرة

نص السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم   (0(1 أغسطس   (7
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :     
 .FOOD HUB التس ية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

املقر االجس اعي : زنقة احد رقم 1، 
خنيفرة.

الغرض : مأكوالت خفيفة.
الرأس ال : حدد في 100.000 درهم 
على  موزعة  حصة   1000 إلى  موزع 

الشكل السالي : 
 1000 هدي  بن  القدوس  عبد 

حصة.           
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
القدوس بن هدي وذلك  السيد عبد 

ملدة غير محددة.       
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 
بساريخ  بخنيفرة  االبسدائية   باملحك ة 
6 سبس 9ر 1)0)  تحت رقم 1)0)/7)ص 

السجل السجاري رقم 1000.
187 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار، ع ارة 5، شقة 6، املحيط، الرباط

VALOR-M INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : )KM طريق 
الرباط 050)1، الصخيرات

رقم السجل السجاري : 0897)1
حل الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 VALOR-M لشركة  االسسثنائي 
مسؤولية  ذات  شركة   INDUSTRIE
 KM( االجس اعي  مقرها  محدودة، 
الصخيرات   1(050 الرباط  طريق 
تحت  السجاري  السجل  في  واملسجلة 

رقم 0897)1 تقرر ما يلي :
حل الشركة ؛

ع ان  فوزي  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة ؛

 KM(  : في  السصفية  مقر  تعيين 
طريق الرباط 050)1، الصخيرات.

وقد تم اإليداع القانوني في املحك ة 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 59ص117.
للنشر واإلعالن

188 P

مكسب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 6ص1 شارع القاهرة، الطابق األول، شقة 

رقم )، كومطراف 1، ت ارة

الهاتف : 18 )1 61 7ص05

الفاكس : 61 17 61 7ص05

 AKALLAL PROMOTION
IMMOBILIERE

SARL AU
إعالن عن تصفية الشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
 AKALLAL 1 يوليو 1)0) قررت شركة(
 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL AU على ما يلي :
 AKALLAL لشركة  تصفية 
 PROMOTION IMMOBILIERE
SARL AU وتعيين السيد كريم أقالل 
السصفية  وعنوان  للشركة  ك صفي 
هو رقم )5 باطريس مل با، شقة 15، 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكسابة  األول  القانوني 
بساريخ  بالرباط  السجارية   باملحك ة 
9 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 17ص117.
189 P

ARCHIVEX
SA

شركة املساه ة
رأس الها : 10.000.000 درهم

زنقة معدن، حي سيدي ال9رنو�سي، 
الدار البيضاء

املقيدة بالسجل السجاري بالدار البيضاء 
تحت رقم 171ص8

في  املنعقد  العام   الج ع   قام 
16 يونيو 1)0)، ب ا يلي :

املسصرفين  اسسقالة  معاينة 
 ROFAPA SA ، SICOREP : الساليين 
ح زة  وسيدي  أكيالر  مانويل   SA
الكساني، بحيث أن هذا األخير يسسقل 
مجلس  كرئيس  وكالسه  من  كذلك 

اإلدارة.
تعيين بصفة مسصرفين جدد ملدة 

6 سنوات :
السيد اس اعيل سانكر أوزلفا�سي، 
بسيريفالي  والساكن  الجنسية  تركيب 
ماح. كريب سوك رقم )1/ص1 1775ص 

إي راني، أسطبول، تركيا ؛
تركي  كولباحس،  أوكان  السيد 
ماح.  بسيريفالي  والساكن  الجنسية، 
1775ص  )1/ص1  رقم  سوك  كريب 

إي راني، أسطبول ؛
روماني  ميحاي،  فيليكس  السيد 
مون.تورنو  والساكن  الجنسية، 
ستريت  من  تيلياور  جود  ماكوريل 
شي يي بل. اكومبليكس س. أط.1 ش 

15 رومانيا ؛
السيد سطان أوندريسن، فرن�سي 
جون  زنقة   ،5( والساكن  الجنسية، 

بيير تامبو باريس 11، فرنسا.
في  املنعقد  اإلدارة  مجلس  قام 
سانكر  السيد  بسعيين  اليوم  نفس 
مجلس  رئيس  بصفة  أوزلفا�سي 
مانويل  السيد  وتجديد  اإلدارة، 
أكيالر، اإلسباني الجنسية، والساكن 
بدوار أوالد يحي، ت صلوحت في مهامه 

ك دير عام لنفس املدة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
بكسابة  االجس اعات  هذه  ملحضري 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 (0(1 أغسطس  ص)  في  البيضاء 
تحت رقم 790196 وتم إنجاز تعديل 

السجل السجاري في نفس اليوم.
عن إعالن، امل ثل القانوني

190 P

 ATLAS ON SHORE FUND
SAS

شركة األسهم املبسطة
رأس الها : 500.000 درهم

 مقر الشركة : شارع الزرقطوني، 
رقم 19)، إقامة ال9ردعي، الطابق 
األول، شقة رقم 1، الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء رقم 17517ص

ت.م.ل : 9ص0018050500000
يونيو  0ص  في  مؤرخ  قرار  ب وجب 
وهو  العام  الج ع  قرر   ،(0(0
57ص  الفصل  مقسضيات  وفق  يبت 
في  املؤرخ   17.95 القانون   من 
0ص أغسطس 1996، بأنه لم يقع حل 
رؤوس  أن  رغم  األوان،  قبل  الشركة 
األموال الخاصة تقل عن ربع رأس ال 

الشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني ملحاضر 
ب حك ة  الضبط  بكسابة  الج ع  هذا 
 (0(1 ) أغسطس  في  البيضاء  الدار 

تحت رقم 788615.
عن إعالن، الرئيس

191 P

 TANGER MED CIMENTS
SA

شركة املساه ة
رأس الها : 00.000ص.6 درهم

إقامة نسرين، الشقة رقم )1، 
ساحة األمم
90000 طنجة

س.ت طنجة رقم 5ص57)
ت.م.ل : 0)50000)7)ص0015

العام العادي املجس ع  قام الج ع 
يونيو   15 بساريخ  عادية  غير  بكيفية 
املسصرفين وكالتي  بسحديد   ،(0(1
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وأليكسندر  أل9ريشت  بول  السيدين   
بيك ملدة تجري إلى غاية الج ع العام 
حسابات  في  سيبت  الذي  العادي 

السنة املالية ص)0).
عينت  ذلك،  عن  وفضال 
لنفس  بالنسبة  ثالثة  ك سصرفة 
 La Société de l’Industrie املدة 
 Matériaux Primaire Hogding
ساحة   1( الشقة  نسرين،  إقامة 
بالسجل  املقيدة  طنجة،  األمم، 
 (16(9 رقم  تحت  بطنجة  السجاري 
والتي ستبصبح م ثلة من قبل السيد 

إنزو سطوفنير.
وعليه، قام مجلس اإلدارة املجس ع 
كرئيس  بسعيين   (0(1 يونيو   15 في 
مدير عام السيد بول أل9ريشت لنفس 

املدة.
لهذه  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  العقود 
 (0(1 يوليو   (8 في  بطنجة  السجارية 
تعديل  وتم   (11817 رقم  تحت 

السجل السجاري في نفس اليوم.
عن إعالن، 

امل ثل القانوني

192 P

CAD INGENIERIE
SARL

تغييرات مخسلفة
على إثر مداوالت الج عية العامة 
االسسثنائية املنعقدة بساريخ )) أبريل 
 CAD شركة  مساه و  قرر   ،(0(1
السغييرات   INGENIERIE SARL

السالية :
تغيير املقر املنهي : من الشركة التي 
سبق تأسيسها في 0ص ع ارة 8، شارع 
إلى  حسان  الوكيلي،  اح د  موالي 
العنوان الجديد في 19 زنقة واد بهت، 

شقة 8، أكدال، الرباط.
: تقرر زيادة رأس  املال  زيادة رأس 
املال من 10.000 درهم إلى 00.000ص 

درهم.
إضافة مسيرين جديدين للشركة 
وبهذا  األول،  املسير  إلى  باإلضافة 
تصبح الشركة مسيرة من طرف ثالث 

مسيرين.

بساريخ  املزداد  موحسا،   عادل 
للبطاقة  حامل  ص198،  يوليو   (
ب  القاطن   J87869ص رقم  الوطنية 
شارع بدر )7، حي املوظفين، بأكادير.
عبد املجيد العسري املزداد بساريخ 
للبطاقة  الحامل  ص198،  ماي   15
الوطنية رقم )FA10186 القاطن ب 

حي املنزه، رقم ص77 ح.ي.م الرباط.
بساريخ  املزداد  الكنزي،   ع ر 
ص198، الحامل للبطاقة  5) ديس 9ر 
ب  القاطن   EE5(((7 رقم  الوطنية 
5ص  حي األندلس، تجزئة كري ة، رقم 

امرشيش، مراكش.
تغيير القوانين األساسية للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 117105.
193 P

 RIAD ANNAKHIL 
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
8) ماي 1)0) واملسجل في )1 يوليو 
1)0) بالرباط تأسست الشركة ذات 

الخصائص السالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
 RIAD ANNAKHIL  : االسم 
DEVELOPPEMENT ذات املسؤولية 

املحدودة.
الهدف االجس اعي : تقديم خدمات.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقس ة 
موزعة  للحصة  درهم   100  بقي ة 

ك ا يلي :
السيد صدقي نبيل صصص حصة ؛

صصص  سعد  لواتي  علمي  السيد 
حصة ؛

السيدة نهاموشة سناء 1صص حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

0ص  ع ارة   : االجس اعي   املقر 
الوكيلي،  اح د  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان، الرباط.
التسيير : السيد علمي لواتي سعد.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.151117
194 P

MARMESO  
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
يقدر ب : 10.000 درهم

مقرها : رقم ص ع ارة 0ص بروجيكت، 
 الحسن الثاني، الحي املح دي، 

الدار البيضاء       
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
007) تم تأسيس الشركة  ص سبس 9ر 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد، رأس الها 10.000 درهم.
 مقرها االجس اعي : رقم ص ع ارة 0ص 
بروجيكت، الحسن الثاني، الحي املح دي، 

الدار البيضاء.
التس ية : مارميزو ش.م.م.
الهدف : األشغال املخسلفة.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس.

 : للشركة  االجس اعي  الرأس ال 
10.000 درهم مقس ة إلى 100 درهم 

لكل حصة.
السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسيير 
للشركة  ك سير  مل ان  الرحيم  عبد 

ملدة غير محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 

5)118 بساريخ ص سبس 9ر 007).
195 P

BUENA AGRICULTURE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 15 زنقة سبو، مركز 
املعامالت »الشوب«، مكسب رقم )، 

الطابق الخامس، القنيطرة
السجل السجاري رقم 18705
 تفويت حصص اجس اعية

وتحويل املقر االجس اعي
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 BUENA لشركة  العادي  الغير 
شركة   AGRICULTURE SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد، تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت 1000 حصة 
أح د  السيد  ملك  في  اجس اعية 
شنتيبو، لفائدة السيد مح د أوبيه، 
للبطاقة  الحامل  مغربية،  الجنسية 
الوطنية رقم GB61(10 الذي أصبح 
بالشركة  الحصص  ج يع  ي لك 

املذكورة.
أح د  السيد  املسير  اسسقالة 
شنتيبو من مهام تسيير الشركة وتعيين 
السيد مح د أوبيه مسير وحيد لشركة 
 BUENA AGRICULTURE SARL AU

وتخويله ج يع الصالحيات.
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
من العنوان القديم : 15، زنقة سبو، 
مكسب  »الشوب«  املعامالت   مركز 
رقم )، الطابق الخامس، القنيطرة.

بحي  مسجر   : الجديد  العنوان  إلى 
 ،1708 الرقم   ،(8 الزنقة  الرح ة، 

القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة تحت رقم 00ص86 

بساريخ 19 يوليو 1)0).
195P مكرر

      STE EBMAT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 00.000) درهم
املقر االجس اعي : شارع االسسقالل، 
ع ارة 5) شقة رقم )، القنيطرة
السجل السجاري رقم : ص171ص 

القنيطرة
تفويت حصص اجس اعية

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 EBMAT SARL الغير العادي لشركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :
 1999 باع  مح د  شرنوبي  السيد 

حصة ؛
باعت  نادية  حداوي  السيدة 

حصة واحدة ؛
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 1000 أح د  نيت  الحسن  السيد 
حصة ؛

السيد حسن فانو 1000 حصة.
شرنوبي  السيد  اسسقالة  قبول 
الشركة  تسيير  مهام  من  مح د 
أح د  نيت  الحسن  السيد  وتعيين 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ ص1 سبس 9ر 

1)0)  تحت رقم 75)88.
196 P

PHYTO FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 115 زاوية موالي 
عبد العزيز وموالي عبد الحفيظ، 
ع ارة أسامة ص، مكسب رقم 5، 

القنيطرة
رقم السجل السجاري : 57)61

اجس اع  محضر  ألحكام  وفقا 
الذي  االسسثنائي  العامة  الج عية 
عقد بساريخ 17 أغسطس 1)0) على 

الساعة العاشرة، تقرر ما يلي :
نقل املقر الرئي�سي.

النظام  على  مترابطة  تعديالت 
األسا�سي للشركة.

سلطة بالنسبة لإلجراءات الشكلية.           
قلم  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
القنيطرة  في  االبسدائية  املحك ة 
رقم  تحت    (0(1 سبس 9ر   7 بساريخ 

.88(05
197 P

ZAGADI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : زاوية زنقة مح د 
الديوري ومح د عبدو، إقامة 

كاميليا، مكسب 1)، الطابق الثاني، 
القنيطرة
حل الشركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة   

بشريك واحد ذات املواصفات السالية :

 ZAGADI TRANS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
زنقة  زاوية   : االجس اعي  املقر 

مح د الديوري ومح د عبدو، إقامة 

الثاني،  الطابق   ،(1 مكسب  كاميليا، 

القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

األشخاص.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم مقسم 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1000 إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم   100

مكستبة، وموزعة على الشركاء :

السيد عبد الناجي العزيزي 1000 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الناجي العزيزي.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 55))6 بساريخ 9 سبس 9ر 1)0).

198 P

ADOBY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : زاوية زنقة مح د 

الديوري ومح د عبدو، إقامة 

كاميليا، مكسب 1)، الطابق الثاني، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد ذات املواصفات السالية :

.ADOBY SARL AU : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

زنقة  زاوية   : االجس اعي  املقر 

مح د الديوري ومح د عبدو، إقامة 

الثاني،  الطابق   ،(1 مكسب  كاميليا، 

القنيطرة.

 FERAILLEUR  : الشركة  موضوع 

 VENDEUR DE VIEUX OBJETS EN

.FER
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم مقسم 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1000 إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم   100

مكستبة، وموزعة على الشركاء :

السيد خالد اضوبي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

خالد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

اضوبي.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 7)616 بساريخ 19 يوليو 1)0).

199 P

MARAI PRODUCTS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : زاوية زنقة مصطفى 

الرافعي وزنقة طنجة، إقامة بالزور 

11، مكسب 11 مكسب رقم 7، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد ذات املواصفات السالية :

 MARAI PRODUCTS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
زنقة  زاوية   : االجس اعي  املقر 

طنجة،  وزنقة  الرافعي  مصطفى 

مكسب   11 مكسب   ،11 بالزور  إقامة 
رقم 7، القنيطرة.

االسسيراد   : الشركة  موضوع 

والسصدير.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم مقسم 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1000 إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم   100

مكستبة، وموزعة على الشركاء :

السيدة سارة الصغير 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة سارة  إلى  أسند   : التسيير 

الصغير.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 99))6 بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0).

200 P

RENOMAISON
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة )17، شقة 
رقم 10، الطابق الثاني GHص9، 

إقامة الكولف، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات السالية :

 RENOMAISON  : التس ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،17( ع ارة   : االجس اعي  املقر 

شقة رقم 10، الطابق الثاني GHص9، 

إقامة الكولف، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املخسلفة  األشغال  في   املقاولة 

أو البناء ؛

السجارة العامة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم مقسم 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1000 إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم   100

مكستبة، وموزعة على الشركاء :

السيدة فوزية شقاف 500 حصة ؛

 500 Mr VANDEVELDE KEVIN

حصة.
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املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيدة فوزية 

 Mr VANDEVELDE شقاف والسيد 

.KEVIN
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 95))6 بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0).

201 P

ISLANOUR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

 املقر االجس اعي : 17 زنقة ع ر 

ابن العاص، إقامة إس اعيل، 

مكسب رقم 1، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد ذات املواصفات السالية :

 ISLANOUR TRANS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
ع ر  زنقة   17  : االجس اعي   املقر 

ابن العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 
رقم 1، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

األشخاص.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم مقسم 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1000 إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم   100

مكستبة، وموزعة على الشركاء :

السيد انوار مليح 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

انوار  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

مليح.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم ص5956.

202 P

شركة صوروبراك
ش.م.م

تحويل الحصص االجس اعية
على إثر وفاة مساه ين

الغير  العام  الج ع  إثر  على   -  1
 (0(1 يونيو   (9 في  املنعقد  العادي 
»صوروبراك« ش.م.م  شركة  لشركاء 
ومقرها  دره ا   (.000.000 رأس الها 
سيدي  الصناعي  الحي  االجس اعي 
 ،801 زنقة   ،A9ص قطعة  ابراهيم، 
املساه ة  بوفاة  السبليغ  تم  فاس. قد 
إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيدة 
مح د  السيد  واملساهم  فاط ة 
تحويل  على  واملصادقة  قاسمي 
تم  وبالسالي  الورثة،  إلى  حصصه ا 
تغيير الفصل 7 من قانون الشركة.

وعليه فإن رأس ال الشركة يسوزع 
بين املساه ين كالسالي :

155ص  عائشة  مجاهد  السيدة 
حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
لحسن 910) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
ح يد 707) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
عبد الرحيم 707) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
رشيد 707) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
عبد الحكيم 707) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيدة 
أمينة ص7ص1 حصة ؛

السيد عبد الرح ن قاسيمي )6ص 
حصة ؛

السيد يسير قاسيمي )6ص حصة ؛
السيد ع ر قاسيمي )6ص حصة ؛
مساوي  الزهراء  فاط ة  السيدة 

590 حصة ؛
السيدة بنسودة كر�سي لطيفة 58 

حصة ؛
املج وع 0.000) حصة.

) - لقد تم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية بفاس 
الشركة  ملف   (0(1 سبس 9ر   7  في 

رقم 1)/1008.
للخالصة والبيان

املسير : االدري�سي الرو�سي إي�سي ح يد

203 P

شركة معصرة الزيت اإلدريسية
ش.م.م

تحويل الحصص االجس اعية
على إثر وفاة مساه ين

الغير  العام  الج ع  إثر  على   -  1
 (0(1 يونيو   (9 في  املنعقد  العادي 
الزيت  »معصرة  شركة  لشركاء 
رأس الها  ش.م.م  اإلدريسية« 
080.000.) دره ا ومقرها االجس اعي 
الدكارات،  البيضاء  الدار  زنقة   (1
املساه ة  بوفاة  السبليغ  تم  فاس. قد 
إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيدة 
مح د  السيد  واملساهم  فاط ة 
تحويل  على  واملصادقة  قاسمي 
تم  وبالسالي  الورثة،  إلى  حصصه ا 
تغيير الفصل 7 من قانون الشركة.

وعليه فإن رأس ال الشركة يسوزع 
بين املساه ين كالسالي :

81)ص  عائشة  مجاهد  السيدة 
حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
لحسن 6)0ص حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
ح يد 815) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
عبد الرحيم 815) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
رشيد 815) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيد 
عبد الحكيم 815) حصة ؛

إي�سي  الرو�سي  االدري�سي  السيدة 
أمينة 8)11 حصة ؛

السيد عبد الرح ن قاسيمي 77ص 
حصة ؛

السيد يسير قاسيمي 77ص حصة ؛
السيد ع ر قاسيمي 77ص حصة ؛
مساوي  الزهراء  فاط ة  السيدة 

611 حصة ؛
السيدة بنسودة كر�سي لطيفة 60 

حصة ؛
املج وع 0.800) حصة.

) - لقد تم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية بفاس 
الشركة  ملف   (0(1 سبس 9ر   7  في 

رقم 1)/1009.
للخالصة والبيان

املسير : االدري�سي الرو�سي إي�سي ح يد

204 P

 فسخ عقد التسيير الحر لألصل 

التجاري املسمى سما كيش
  ملخص

SAMA KECH

الكائن بالطابق السفلي، رقم 8، 

تجزئة A، أسكجور، سوكوما، 

مراكش

واملسجل بالسجل السجاري السحليلي 

 باملحك ة السجارية ب راكش 

تحت رقم 7)0)8

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   (019 أبريل   5 يوم  ب راكش 

االتفاق على فسخ عقد التسيير الحر 

بالطابق  الكائن  السجاري  لألصل 

أسكجور،   A تجزئة   8 رقم  السفلي 

عن  عبارة  وهو  مراكش  سوكوما، 

كيش  س ا  اسم  تح ل  مقهى 

السحليلي  السجاري  بالسجل  واملسجل 

تحت  ملراكش  السجارية  باملحك ة 
بساريخ  ب راكش  وامل9رم   8(0(7 رقم 

الكناني  السيد  بين   (017 يونيو  ص1 

خالد رقم السجل السجاري 101161 

املحك ة السجارية ملراكش ك سير حر 

من جهة والشركة املس اة س ا كيش 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

السحليلي  السجاري  بالسجل  مسجلة 

باملحك ة السجارية ملراكش تحت رقم 

7)0)8 من جهة أخرى بصفتها مالكة 

لألصل السجاري.

205 P

 LES DOMES DE 

MARRAKECH
SARL EN LIQUIDATION
رأس الها : 100.000 درهم

مقر السصفية : 151 سيدي مي ون، 

درب سيدي امبارك، مراكش املدينة

ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ بساريخ 

شركة  شركاء  قرر   (016 سبس 9ر   6

»ليدوم دو مراكش« ش.م.م ما يلي :

قراءة تقرير املصفي ؛

وت9رئة  املصفي  حسابات  قبول 

ذمسه ك صفي ؛
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اإلعالن عن نهاية ع لية السصفية.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بساريخ  ب راكش  السجارية   باملحك ة 

ص يناير 017) تحت رقم 81817.

206 P

      KOPTAN  
SARL

DISSOLUTION

االسسثنائي  العام  للج ع  طبقا 

للشركة  االجس اعي  باملقر  تم  الذي 

 KOPTAN SARL محدودة املسؤولية

قرر شركاؤها ما يلي :

انحالل الشركة.

تعيين املصفي اح د مهدي العلج، 

الساكن ب نوجون سير مارن، فرنسا 

ب  الساكن  لكحل  فيصل  واملصفي 

ص11 شارع مح د الخامس، شقة 1)، 

القنيطرة.

مقر السصفية حدد بالعنوان السالي 

: نوجون سير مارن، فرنسا وص11 شارع 

مح د الخامس، شقة 1)، القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر   15 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0)  تحت رقم 117151.

207 P

SOUTH GREEN ENERGY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : شارع العركوب، 
رقم 01-1)77 الداخلة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

 ،(0(1 أغسطس   1 بساريخ  بالرباط 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة وذلك تحت 

املعطيات السالية :

 SOUTH GREEN  : التس ية 

.ENERGY SARL

الهدف : هدف الشركة هو :

الكهرباء  وتوزيع  وتسويق  إنساج 

والطاقة  )الرياح  املسجددة  والطاقات 

والطاقة  والهيدروليكية(  الش سية 

الحيوية ؛

إدارة شبكات توزيع ونقل الكهرباء 

واملسوسط  املنخفض  الجهد  ذات 

والعالي ؛

الطاقة  توزيع  شبكات  تص يم 

وبنائها وتشغيلها وصيانتها ؛

وحدات  وتركيب  وبناء  هندسة 

وإنساج  للطاقة  املشترك  السوليد 

الطاقة املسجددة ؛

وال  الهندسية،  واملشورة  الدراسة 

سي ا الطاقة وج يع أع ال املشاريع 

املسعلقة بقطاع الطاقة ؛

ودراسة  وتنفيذ  وإدارة  مراقبة 

البنية  أع ال  ج يع  ومسابعة 

املدنية  بالهندسة  املسعلقة  السحسية 

وتنسيق  ومراقبة  والهيدروليكا 

املشاريع املسعلقة بأغراض الشركة ؛

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر 

والتي  أعاله  املبنية  الغايات  بإحدى 

تن ية  على  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

املقر االجس اعي : شارع العركوب، 
رقم 01-1)77، الداخلة.

100.000 درهم موزع   : رأس املال 

حصة  كل  قي ة  حصة   1000 على 

على  ووزعت  كلها  حررت  درهم   100

الشكل اآلتي :

10ص  حمي  علي  مح د  السيد 

حصة ؛

ح اموش  مهدي  مح د  السيد 

0صص حصة ؛

السيد مروان بضعة 0صص حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

السيد  من  كل  عين   : التسيير 

مح د علي حمي والسيد مح د مهدي 

بضعة  مروان  والسيد  ح اموش 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 1ص ديس 9ر. إن أول سنة اجس اعية 

سوف تنسهي يوم 1ص ديس 9ر 1)0).
االحسياطي  لسكوين   %5  : األرباح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بواد  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 (0(1 أغسطس   (5 بساريخ  الذهب 
تحت رقم 1/1118)0) )رقم السجل 

السجاري 1))19).
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير

208 P

TELO DIGITAL
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 Siège social : N°11 Rue

 Anissone, Bloc G, Secteur ((,
Hay Ryad, Rabat

تفويت حصص للشركة
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قرر شركاء  بالرباط   (0(1 يونيو  0ص 
GCOM CONSULTINGص  شركة 

SARL ما يلي :
)التي  GCOM SARLص  الشركة 
مح د  قندو�سي  السيد  ي ثلها 
ج يع  بسفويت  تقوم  عصام( 
شركة  في  ت سلكها  التي  األسهم 
GCOM CONSULTING SARLص 
املعسادة  الض انات  ب وجب  ونقلها 
الجدد  لهم  املسنازل  إلى  والقانونية 

أدناه على النحو السالي :
عصام  مح د  قندو�سي  السيد 

الذي يقبل 100 سهم ؛
يقبل  الذي  مح د  بوكري  السيد 

100 سهم ؛
السيد الشيخاوي نور الدين الذي 

يقبل 100 سهم ؛
السيد أزداد أنس الذي يقبل 100 

سهم.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  مساهم  من 

مسؤولية محدودة.

تغيير اسم الشركة من GCOMص 
 TELO إلى   CONSULTING SARL

.DIGITAL SARL
للشركة  الرئي�سي  النشاط  زيادة 

والذي يش ل أيضا :
وصيانة  وتنفيذ  وإنساج  تص يم 
إدارة  وبرامج  الرق نة  حلول 

تكنولوجيا املعلومات.
والهندسة  والسدريب  االستشارات 
اآللية  واإلدارة  الرق نة  لحلول 

بواسطة برامج الك بيوتر.
مح د  قندو�سي  السيد  اسسقالة 
وتعيين  التسيير،  مه ة  من  عصام 
السيد بوكري مح د مسير جديد ملدة 

غير محدودة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ ص1 أغسطس 

1)0) تحت رقم )ص1168.
209 P

STE RABAT WEEK
SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
إنشاء شركة ذات  تم   (0(1 يوليو   6
واحد  شريك  من  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص السالية :
 STE RABAT WEEK  : التس ية 

.SARL AU
درهم   100.000  : املال  رأس 
مقس ة على 1000 حصة بقي ة 100 

درهم للحصة.
ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
 ،( رقم  شقة   56 ع ارة  الروداني، 

املحيط، الرباط.
هدف املؤسسة : تنظيم الحفالت 

واملناسبات.
الشريك الوحيد واملسير للشركة : 

مروان عبد الناوي.
 151565 رقم  السجاري  السجل 

باملحك ة السجارية بالرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 75ص117.
210 P
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شركة الرباط ركال
ش.م.م

رأس الها : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : 09) قطاع ) 

رياض والد مطاع، ت ارة
سجل تجاري رقم 1)11)1

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
العام  الج ع  انعقد   (0(1 يونيو   ((

غير عادي حيث قرر ما يلي :
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.
تحديد مقر السصفية : 09) قطاع 

) رياض والد مطاع، ت ارة.
تعيين السيد نزيه ك ال والسيدة 
مسؤوالن  براهيم  سيدي  آيت  مليكة 

عن السصفية.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
لدى كسابة الضبط باملحك ة السجارية 
 (0(1 سبس 9ر  فاتح  بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 8181.
211 P

IMMOINVEST
SARL

تأسيس شركة
ط9رق  وزنقة  بنزرت  زنقة  زاوية   1
الخامس  الطابق   (( رقم  مكسب 

ساحة بثري حسان - الرباط.
مسجل  عرفي  عقد  ب وجب 
أغسطس   (5 بساريخ  الرباط  ب دينة 
السيدان  طرف  من  واملوقع   (0(1
الغ اري  ويونس  سلي ان  بوزياني 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ب واصفات السالية :
IMMOINVEST SARL : التس ية
ذات  شركة   : القانوني  اإلطار 

املسؤولية املحدودة.
اإلنعاش   : االجس اعي  الهدف 
ما  وكل  املخسلفة  واألشغال  العقاري 

يسعلق ببند الهدف االجس اعي.
زنقة  زاوية   1  : االجس اعي  املقر 
 (( رقم  مكسب  ط9رق  وزنقة  بنزرت 
 الطابق الخامس ساحة بثري حسان -

الرباط.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم  ألف  مائسين  ب بلغ  الشركة 

حصة  ألفين  على  موزعة   (00.000

من فئة مائة درهم.

 : الشركاء  بين  رأس ال  تقسيم   -
رأس ال موزع ك ا يلي :

السيد بوزياني سلي ان مائة ألف 

فئة  من  حصة   1000 ت ثل  درهم 

100 درهم.

ألف  مائة  يونس  الغ اري  السيد 

فئة  من  حصة   1000 ت ثل  درهم 

100 درهم.

املدة : حددت في 99 سنة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة   -

يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

بين  مشترك   : والسوقيع  التسيير 

خارج  من  رشيدة  أزكري  السيدة 

شركاء والسيد الغ اري يونس شريك 

لفترة غير محدودة.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

ملدينة الرباط تحت عدد 9)87 بساريخ 

ص1 سبس 9ر 1)0) سجل تجاري عدد 

.151511

212P

STE 2LA3 PROMOTION
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

)1/08/0)0) باملح دية تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بالخصوصيات  الوحيد  الشريك 

السالية :

 Promoteur  : املوضوع 

immobilier

السجارية  الع ليات  كل  وع وما 

غير  أو  املنقولة  واملالية،  والصناعية 

بصفة  يسعلق  ما  وج يع  املنقولة 

بالنشاط  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

اللوازم  اسسيراد  خصوصا  املزاول 

املسسخلصة إلنجاز هذا النشا.

 (LAص PROMOTION : التس ية

.SARL AU

 11Bd mokhtar : املقر االجس اعي
 soussi hassaania extension el

.alia - Mohammedia
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 
100 درهم  1000 حصة  إلى  مقس ة 
الشركاء  على  مقس ة  حصة  لكل 

كالسالي :
السيد : LAIDI AOUJI تساهم ب 

100.000 درهم.
 LAIDI AOUJI السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

نهاية ديس 9ر.
القانوني  لإلحسياط   5%  : األرباح 

والباقي يقسم على الحصص.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية املح دية تحت رقم 1710 
بساريخ 1/08/11)0) والقيد بالسجل 

السجاري رقم ص866).
لإلداع والنشر

اإلدارة

213

CAFE ELKETTANI
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط   (0(1 سبس 9ر  فاتح  بساريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :
 CAFE ELKETTANI  : التس ية 

.SARL
الهدف : مقهى - مطعم - الوجبات 
السريعة - بيع ج يع أنواع النقانق.

ص رقم  : سكسور  السجاري  العنوان 
1801 مرس الخير ت ارة.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 
في 100.000 درهم مقس ة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 
للسيد  حصة   100 كالسالي  مقس ة 
املهدي الكساني و 900 حصة للسيدة 

زينب فاضيل.
زينب  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
غير  ملدة  الشركة  مسيرة  فاضيل 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
السجاري  السجل  في  السقييد  تم 
بس ارة تحت رقم 1171ص1 بساريخ ص1 

سبس 9ر 1)0).
214 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

HAWA GHARB - TRANS
ش.ذ.م.م. 

املقر االجس اعي : دوار اوالد الرياحي 
الزاوية، قيادة قرية بن عودة، سوق 

أربعاء الغرب
 HAWA تبعا لعقد تأسيس شركة
تقرر  ش.ذ.م.م   GHARB - TRANS
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة، م يزاتها هي كالسالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة.
 HAWA GHARB -  : التس ية 

.TRANS
: نقل املوظفين  الرئي�سي  املوضوع 

لحساب الغير.
اوالد  دوار   : االجس اعي  املقر 
بن  قرية  قيادة  الزاوية،  الرياحي 

عودة، سوق أربعاء الغرب.
املدة : 99 سنة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم،   10.000 مبلغ  في  الشركة 
مقس ة إلى 100 حصة اجس اعية من 

فئة 100 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :
الرياحي  اوالد  دوار  مح د،  بودة 
الزاوية، قيادة قرية بن عودة، سوق 

أربعاء الغرب : 50 حصة.
الرياحي  اوالد  دوار  رشيد،  بودة 
الزاوية، قيادة قرية بن عودة، سوق 

أربعاء الغرب : 50 حصة.

املج وع : 100 حصة.
رشيد،  بودة  السيد   : اإلدارة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB-59179 رقم
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لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الشركة 
سبس 9ر   9 بساريخ  الغرب،  أربعاء 

1)0)، تحت رقم 7ص1/1)0).
215 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

GHARB SALAMA - TRANS
ش.ذ.م.م. 

املقر االجس اعي : دوار اوالد قاسم، 
بني مالك، سوق أربعاء الغرب

 GHARB تبعا لعقد تأسيس شركة
ش.ذ.م.م   SALAMA - TRANS
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تقرر 

املحدودة، م يزاتها هي كالسالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة.
 GHARB SALAMA -  : التس ية 

.TRANS
: نقل املوظفين  الرئي�سي  املوضوع 

لحساب الغير.
املقر االجس اعي : دوار اوالد قاسم، 

بني مالك، سوق أربعاء الغرب.
املدة : 99 سنة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم،   10.000 مبلغ  في  الشركة 
مقس ة إلى 100 حصة اجس اعية من 

فئة 100 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :
بوسلهام رشيدة، دوار السالطنة، 
أربعاء  سوق  لح ر،  مح د  سيدي 

الغرب : 50 حصة.
 ،61 رقم  مصطفى،  ح وميرة 
شارع الشهيد الحسين بن علي، سوق 

أربعاء الغرب : 50 حصة.

املج وع : 100 حصة.
اإلدارة : عين مسيرين للشركة :

رشيدة،  بوسلهام  السيدة   -  1
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GB-((87(0 رقم
مصطفى،  ح وميرة  والسيد   -  (
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB-1رقم )799ص

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الشركة 
سبس 9ر   9 بساريخ  الغرب،  أربعاء 

1)0)، تحت رقم 8ص1/1)0).
216 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

ZARRAB & FILS
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر االجس اعي : رقم 1)، زنقة 
املسيرة الخضراء، مشرع بلقصيري

الج ع  محضر  ب قس�سى 
بشركة  للشركاء  االسسثنائي  العام 
ش.ذ.م.م،   »ZARRAB & FILS«
بلقصيري  ب شرع  املنعقد 
 ،(0(1 أغسطس   ( بساريخ 
الحصص  بيع  لعقود  وتبعا 
تقرر سبقسه،  التي   االجس اعية 

ما يلي :
1 - باع السيد ع ار مورجان 586 
السيدة  لفائدة  اجس اعية،  حصة 

زراب فاط ة الزهراء.
) - اسسقالة املسير القديم السيد 

ع ار مورجان.
ص - إعادة صياغة النظام األسا�سي 

للشركة.
العادي  القرار  محضر  ب قس�سى 
 ZARRAB« للشريك الوحيد في شركة
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   »& FILS
بلقصيري  ب شرع  املنعقد  الوحيد 
تقرر  ،(0(1 أغسطس   (  بساريخ 

ما يلي :
في  جديدة  مسيرة  تعيين   -  1
فاط ة  زراب  السيدة  شخص 
السعريف  لبطاقة  الحاملة  الزهراء، 
مع   ،GN-5055ص رقم  الوطنية 
والسوقيع  الصالحيات  ج يع  إعطائها 

االداري واملصرفي.
لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحضر باملحك ة االبسدائية بسيدي 
قاسم بساريخ ) سبس 9ر 1)0)، تحت 
السجل  ب لف  صص1/1)0)  رقم 

السجاري رقم 1)17).
217 P

STE EN-NAJI LIMOUSINE
SARL

ش.م.م شريك وحيد
رأس الها 100.000 درهم

رقم 15 زنقة أبي رقراق مي الل 
ميدلت

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
سبس 9ر   7 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
لشركة  الوحيد  شريك  قرر   (0(1
 STE EN-NAJI LIMOUSINE«
SARL« ش.م.م شريك وحيد ما يلي :

الرح ان  عبد  السيد  تعيين   -  1
الناجي ك سير للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   8 بساريخ  ب يدلت  االبسدائية 
 (18/(0(1 رقم  تحت   (0(1

بالسجل السجاري رقم 719).
ملخص قصد النشر

إمضاء : املسير

218 P

STE GREEN HM
SARL
ش.م.م

رأس الها 100.000 درهم
تجزئة ملوية شارع بئر انزران بومية 

ميدلت
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 16 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
شركة  شركاء  قرر   (0(1 أغسطس 
ش.م.م   »STE GREEN HM SARL«

ما يلي :
1 - تفويت  500 حصة اجس اعية 
دريس  عاشور  بن  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد علبو ج ال.
) - توسيع نشاط الشركة بإضافة 

أشغال زراعية.
االسسثنائية  العام  الج ع  قرر 
النظام  7 من  و   6 و   ( الفصل  تغيير 

األسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   8 بساريخ  ب يدلت  االبسدائية 
 (19/(0(1 رقم  تحت   (0(1

بالسجل السجاري رقم 611).
ملخص قصد النشر

إمضاء : املسير

219 P

TWEET INFO
حل الشركة

العام  الج ع  ب قس�سى  تم 

يوليو   8 يوم  املنعقد  االسسثنائي 

: (019

حل الشركة باالج اع.

نادية  بدران  السيدة  تعيين 

ك صفية لشركة.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بخريبكة  االبسدائية 

 (0(1 يوليو   8 بساريخ  1)0)/18ص 

السجل السجاري رقم 81)1.

220 P

HARROUB DE NEGOCE
SARL

تصفية الشركة
العام  الج ع  ب قس�سى  تم 

ماي   (8 يوم  املنعقد  االسسثنائي 

1)0) ما يلي :

االتفاق على بيان السصفية.

تصفية الشركة باالج اع.

تعيين الشركة وت9رئة ذمة املصفي.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

تحت  صالح  بن  بالفقيه  االبسدائية 
يوليو   9 بساريخ   (00/(0(1 رقم 

1)0) السجل السجاري رقم ص58.
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TWEET INFO
SARL

تصفية الشركة
العام  الج ع  ب قس�سى  تم 

االسسثنائي املنعقد يوم 7 يناير 0)0) 

ما يلي :

االتفاق على بيان السصفية.

تصفية الشركة باالج اع.

تعيين الشركة وت9رئة ذمة املصفي.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بخريبكة  االبسدائية 

 (0(1 يوليو   8 بساريخ  1)0)/50ص 

السجل السجاري رقم 81)1.
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MODERN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
بساريخ 5 يوليو 1)0) تقرر ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
لفروكي  تجزئة  كري ة  حي   11 من 
تابريكت سال إلى امللك املسمى يوسف 
رقم 18 القس ة رقم ) زنقة عبير حي 

كري ة سال.
وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
االبسدائية بسال يوم ) سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم 8191).
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STE ESPACE ASMAI
يوم  املنعقد  اإلدارة  قرار  إثر  على 
 ESPACE« لشركة   (0(1 يوليو   (0
ASMAI«، رأس الها 100.000 درهم، 

تقرر ما يلي :
باع السيد االص عي أيوب : 1000 
حصة لفائدة السيد االص عي حسن.

تغيير حصص الشركة : 
االص عي حسن : 1000 حصة.

من  أيوب  االص عي  اسسقالة 
تسيير الشركة.

حسن  االص عي  السيد  تعيين 
ك سير للشركة ملدة غير محدودة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 19 أغسطس 1)0) تحت رقم 

7186ص.
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 ADVISORY AND BUSINESS
GROUP

SARL
رقم السجل السجاري 0655)1

5 شارع عقبة رقم ) أكدال الرباط
تصفية الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 (0(1 يوليو  ص)  في  واملؤرخ  للشركة 

قرر الشركاء ما يلي :
تصفية الشركة.

السيد  لل صفي  إبراء  إعطاء 

عزيزي فؤاد بإت ام امله ة.

تم اإليداع القانوني ب قر املحك ة 

سبس 9ر   11 يوم  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 117115.
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برو كو تيك منارة
ش.م.م بشريك وحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي زنقة حسن بن مبارك إقامة 

الخطابية ع ارة ب الطابق األول رقم 

ص مراكش

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   (0(0 نوف 9ر   (6 يوم  ب راكش 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

منارة«  تيك  كو  »برو  اسم  تح ل 

 PRO CO وحيد  بشريك  ش.م.م 

.TECH MENARA SARL AU

السقني  الفحص   : الغرض 

للسيارات.

املقر الرئي�سي : شارع عبد الكريم 

الخطابي زنقة حسن بن مبارك إقامة 

الخطابية ع ارة ب الطابق األول رقم 

ص مراكش.

تدوم  الشركة  مدة  إن   : املدة 

تسجيلها  يوم  من  ابسداء  سنة   99

وقع  إذا  عدا  ما  السجاري  السجل  في 

حسب  ت ديدها  أو  مسبقا  فسخها 
القانون  في  عليه  منصوص  هو  ما 

السأسي�سي.

الرأس ال االجس اعي : إن رأس ال 

مقسم  درهم   100.000 هو  الشركة 

إلى 1000 حصة مبلغ كل حصة 100 

الوحيد  الشريك  باسم  كلها  درهم 

السيدة املرسلي سهام.

سنة  تبسدئ   : الشركة  سنة 

1ص  في  وتنسهي  يناير  فاتح  في  الشركة 

ديس 9ر من كل سنة.

الشركة  ستسير   : الشركة  إدارة 

السيدة  الوحيد  الشريك  طرف  من 

املرسلي سهام ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
السجارية ب راكش بساريخ 1) ديس 9ر 

0)0) تحت رقم 118696.
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�سي بي تي تيرمينال
ش.م.م بشريك وحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 
درهم

مقرها االجس اعي : عند ماجور 
كونساي رقم ص9/)9 تجزئة النقل 
الحضري شقة 1  الطابق األول 
شارع عالل الفا�سي مراكش

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   (0(0 ديس 9ر   1 يوم  ب راكش 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
تي  بي  »�سي  اسم  تح ل  وحيد 
 CVT تيرمينال« ش.م.م بشريك وحيد

.TERMINAL SARL AU
السقني  الفحص   : الغرض 

للسيارات.
ماجور  عند   : الرئي�سي  املقر 
النقل  تجزئة  ص9/)9  رقم  كونساي 
الحضري شقة 1  الطابق األول شارع 

عالل الفا�سي مراكش.
تدوم  الشركة  مدة  إن   : املدة 
تسجيلها  يوم  من  ابسداء  سنة   99
وقع  إذا  عدا  ما  السجاري  السجل  في 
حسب  ت ديدها  أو  مسبقا  فسخها 
القانون  في  عليه  منصوص  هو  ما 

السأسي�سي.
الرأس ال االجس اعي : إن رأس ال 
مقسم  درهم   100.000 هو  الشركة 
إلى 1000 حصة مبلغ كل حصة 100 
الوحيد  الشريك  باسم  كلها  درهم 

السيد مربح س ير.
سنة  تبسدئ   : الشركة  سنة 
1ص  في  وتنسهي  يناير  فاتح  في  الشركة 

ديس 9ر من كل سنة.
إدارة الشركة : ستسير الشركة من 
مربح  السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

س ير وذلك ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
السجارية ب راكش بساريخ 5) ديس 9ر 

0)0) تحت رقم 7)1189.
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SFCR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(019 يونيو   18
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد باملواصفات السالية :
.»SFCR SARL AU« : التس ية

الطابق   717 رقم   : السجاري  املقر 
األول حي السالم بوزنيقة.

عن  إرشادات   : السجاري  الهدف 
الصفقات الع ومية.

املالية  اإلدارة  على  السدريب 
والتسويق واالتصال السجاري.

االستشارات والدعم للشركات.
املساعدة في توظيف املواهب.

رأس  توزيع  إعادة  في  املساعدة 
املال البشري.

تدريب املوظفين.
منعش عقاري.

السصدير واالسسيراد.
 100.000 في  محدد   : الرأس ال 
ك ا  حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

يلي :
السيد سعي لحلوة : 1000 حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد سعيد لحلوة.
املحك ة   : القانوني  اإليداع 
سجل  سلي ان،  بابن  االبسدائية 

تجاري رقم ص580.
228 P

BEUGIN MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر الرئي�سي : الطريق الثانوي )1) 
كلم 10 )طريق الجرف األصفر( 
بلدية موالي عبد هللا الجديدة

IF : 57501(0
RC : (717

زيادة رأس املال
تعديل املقابلة في النظام األسا�سي
صالحيات اإلجراءات القانونية

غير  العامة  الج عية  اتخذت 
 (019 ديس 9ر   17 في  العادية 

القرارات السالية :
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ب بلغ  املال  رأس  زيادة 
من  ليرتفع  درهم  5.000.000ص 
000.000.ص1 درهم إلى 18.000.000 
درهم بسأسيس 50.000ص سهم جديد 
السائلة  الديون  عن  بالسعويض 

واملسسحقة الدفع.
الجديدة  األسهم  في  االكسساب  تم 
 REMA TIP TOP شركة   : قبل  من 
50.000ص  أق�سى  بحد   AFRIQUE

سهم.
تعديل مطابق لل ادتين 6 و 7 من 

النظام األسا�سي.
القانونية،  السعديالت  هذه  بعد 
تحديث  العامة  الج عية  قررت 

النظام األسا�سي.
الع ومية  الج عية  تفوض 
أو  نسخة  لحامل  الصالحيات  ج يع 
إلنجاز  القانون  هذا  من  مسسخرج 
ج يع اإلجراءات القانونية املنصوص 

عليها في القانون.
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MOULINS D’ISLY
SARL

رأس الها 000.000.)1 درهم
مقرها االجس اعي : وجدة، طريق تازة 
تجزئة السالم، صندوق ال9ريد )0ص 

السجل السجاري رقم 01ص10
الزيادة والسخفيض في رأس ال 

الشركة
االسسثنائي  العام  الج ع   -  1
 (0(1 أغسطس   ( بساريخ  املنعقد 
 »MOULINS D’ISLY SARL« لشركة
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
بوجدة،  االجس اعي  مقرها  والكائن 
صندوق  السالم،  تجزئة  تازة  طريق 

ال9ريد )0ص، قد قرر : 
من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 
000.000.)1 درهم إلى 17.900.000 
 59.000 بإصدار  وذلك  درهم 
درهم   100 قي ة  من  جديدة  حصة 
وسددت  اكسسبت  الواحدة  للحصة 
ديون  مع  ب عادلتها  وذلك  بكاملها 
الشركاء.  حوزة  في  ومسسحقة  جارية 
الحصة الجديدة املنشأة قس ت على 
املساه ين سحن الحصص القدي ة.

الشركة  رأس ال  من  السخفيض 
إلى  درهم   17.900.000 من 
إلغاء   طريق  عن  درهم   1(.000.000
100 درهم  قي ة  59.000 حصة من 
المسصاص  وذلك  الواحدة  للحصة 
امللغير  الحصة  املتراك ة.  الحسائر 
حسب  املساه ين  على  قس ت 

الحصص القديم.
الشركة  رأس ال  أصبح  ذلك  إثر 
إلى  مقس ا  درهم   1(.000.000
100 درهم  0.000)1 حصة من فئة 

للحصة الواحدة.
القانوني ب صلحة  - تم اإليداع   (
كسابة الضبط لدى املحك ة السجارية 
بوجدة السجل السجاري رقم 01ص10 

بساريخ ) سبس 9ر 1)0).
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STE SHEFASHION
ش.ذ.م.م.

طنجة، إقامة قواسم قطعة رابعة 
بلوك 10 طابق أر�سي رقم 70
رأس ال 100.000 درهم

السجل السجاري رقم 71011
تفويت الحصص االجس اعية

بساريخ  خاص  سند  ب وجب   -  1
 6 بساريخ  ومسجل   (0(1 1 سبس 9ر 
االيداع  رقم  وتحت   (0(1 سبس 9ر 
شركاء  يقرر   (0(100715687019
ما  اليوم  نفس  في  املذكورة  الشركة 

يلي :
 500 ملكية  نقل  على  املوافقة 
 HOME الشركة  أسهم  من  سه ا 
 OWNERS ASSOCIATION
لصالح   MANAGEMENT
الحصص  مراد،  الحسوني  السيد 
داخل  عليها  تسوفر  التي  االجس اعية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املس اة »SHEFASHION« ش.ذ.م.م 
ذات رأس ال 100.000 درهم ومقرها 
قواسم  إقامة  بطنجة،  االجس اعي 
أر�سي  طابق   10 بلوك  رابعة  قطعة 
أن  قرروا  املساه ون   ،70 رقم 
سبس 9ر   1 اليوم  من  اعسبارا  الشركة 

.(0(1

 HOME« شركة  من  االنسحاب 
 OWNERS ASSOCIATION

.»MANAGEMENT
الجاري  اليوم  حتى  مسسوفى 

القانون األسا�سي للشركة.
القانون  من   7 و   6 املواد  تعديل 

األسا�سي.
تم  القانوني  اإليداع  إن   -  (
باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى  إنجازه 
السجارية بطنجة يوم 9 سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم اإليداع 7)150).
مسسخرج مطابق لألصل

التسيير
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APR MAROC SERVICE
SARL AU
تأسيس

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
ص1 يوليو 1)0) بالرباط والتي تح ل 

الخصائص السالية :
أع ال  ج يع   : االجس اعي  الهدف 
البناء   - الصيانة  أع ال   - السنظيف 
بج يع أنواعه - مراقبة ورصد ج يع 
مشاريع السن ية - بناء وصيانة الطرق 
أو  العامة  واملستشفيات  والشوارع 

الخاصة أشغال الهندسة املدنية.
شراء  بيع  تأجير،  املباني،  تقسيم 
الغير  أو  املباشرة  السجهيزات  وتبادل 

مباشرة لج يع املباني.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل السالي :
 1.000  : الخلفي  نزهة  السيدة 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   51  : االجس اعي  املقر 
تنسيفت شقة رقم 1 أكدال الرباط.

: من طرف السيدة نزهة  التسيير 
الخلفي.

السجاري   بالسجل  السقييد  رقم 
باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

.151019
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 INNOVATIVE CREATION
3D

SARL
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم  بس ارة   (0(1 سبس 9ر   7
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
تحت  وذلك  محدودة  مسؤولية 

املعطيات السالية :
 INNOVATIVE«  : التس ية 

.»CREATION صD SARL
املغرب  داخل   : الشركة  غرض 

وخارج املغرب.
ج يع أنواع الطباعة.

الطباعة الثالثية األبعاد.
الحي   7  - ص6  التسنية   : املقر 

الصناعي، ت ارة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابسداء  سنة 

السجل السجاري.
ب بلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 ب  حصة 

مكستبة ومحررة وموزعة كالسالي :
 850 السجل ا�سي  مهدي  السيد 

حصة.
علوي  طالبي  إدريس  السيد 

150حصة.
املج وع : 1000 حصة.

للشركة  مشترك  تسيير   : التسيير 
من طرف :

السجل ا�سي  مهدي  السيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

A691515 ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الشركة  لنظام  القانوني 
بساريخ وذلك  بس ارة   االبسدائية 
اإليداع  رقم   (0(1 سبس 9ر  ص1   

D611ص
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

تحت رقم ص116ص1.
مقسطف قصد اإلشهار
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CAFE HBABOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 0.000) درهم
املقر االجس اعي : رقم 8ص1 املنار ص 

تجزئة الشرف مراكش
تحويل املقر االجس اعي - تعديل 

الفصل 1 من القوانين
الج عية  محضر  ب وجب   -  1
في  الساريخ  ثابت  االسسثنائية  العامة 
املقر  تحويل  تقرر   (0(0 نوف 9ر  ص) 
8ص1  رقم   : من  للشركة  االجس اعي 
إلى  مراكش  الشرف  تجزئة  ص  املنار 

العنوان السالي :
بوع ر  سيدي   19  : رقم  الكزى 

مراكش املدينة.
الفصل  تعديل  تم  لذلك  ونتيجة 

الرابع من قوانين الشركة ك ا يلي :
الفصل 1 الجديد

للشركة  االجس اعي  املقر  حدد 
سيدي   19  : رقم  الكزى  ب راكش، 

بوع ر مراكش املدينة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
ب راكش  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 أبريل   5 بساريخ 

.1175
عن النسخة والنص
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 SOCIETE POLYCLINIQUE
LA KOUTOUBIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 500.000.ص1 درهم

املقر االجس اعي : إقامة الكسبية زنقة 
باريس الحي الشسوي مراكش جليز

الج عية  محضر  ب وجب   -  1
في  للشركاء  االسسثنائية  العامة 
في  الساريخ  ثابت  املذكورة  الشركة 
26،27 و 0ص نوف 9ر 0)0) تم ما يلي :
تبعا لسفويت بعض الشركاء لج يع 
حصصهم االجس اعية فإن الحصص 
االجس اعية املكونة لرأس ال الشركة 
 100 فئة  من  حصة  5.000ص1  أي 
أصبحت  الواحدة  للحصة  درهم 
مقس ة بين الشركاء الباقين كالسالي :
 : الوهاب  عبد  معين  السيد 

8ص1009 حصة.

1ص170   : املعطي  جدي  السيد 
حصة.

1ص170   : ر�سى  معين  السيد 
حصة.

املج وع : 5000ص1 حصة.
عبد  معين  السيد  تعيين  تأكيد 
وحيد  ك سير  منصبه  في  الوهاب 
للشركة لفترة غير محدودة مع منحه 
اخسصاصات واسعة طبقا ملقسضيات 

القوانين األساسية للشركة.
تحرير قوانين جديدة للشركة

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
ب راكش  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 يناير   8 بساريخ 

ص5ص119.
عن النسخة والنص
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ديوان األسساذ مح د بلخيري

موثق

)1 شارع الدرفوفي طابق 1 شقة رقم 6 وجدة

الهاتف : 1.70).6.68ص.05

الفاكس : 9).1ص.6.70ص.05

مجموعة واصطي للمعامالت
املنجز  السوثيقي  العقد  ب قس�سى 
بلخيري  مح د  األسساذ  طرف  من 
ديس 9ر  فاتح  بساريخ  بوجدة  موثق 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،(0(0
خصائصها  املحدودة  املسؤولية 

كالسالي : 
واصطي  مج وعة   : التس ية 

لل عامالت.
البناء  أشغال  ج يع   : الهدف 

والسجهيز.
شارع  وجدة   : االجس اعي  املقر 
مالزم بلحسين ملك مكساب النجاح.

املدة : 99 سنة.
رأس املال : حدد رأس ال الشركة 
إلى  مقس ة  درهم   100.000 في 
 100 بقي ة  اجس اعية  حصة   100
على  وموزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء ك ا يلي :
واصطي مح د : 10ص حصة.
واصطي ج ال : 0صص حصة.
واصطي يوسف : 0صص حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
واصطي  و  مح د  واصطي  السادة 

يوسف.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بوجدة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم 18) بساريخ 11 يناير 1)0).

للخالصة والنشر

236 P

ديوان األسساذ مح د بلخيري

موثق

)1 شارع الدرفوفي طابق 1 شقة رقم 6 وجدة

الهاتف : 1.70).6.68ص.05

الفاكس : 9).1ص.6.70ص.05

CHEZ BEN
ش.م.م

األسساذ  تلقاه  عقد  ب قس�سى   -  1
بساريخ  بوجدة  موثق  بلخيري  مح د 
008)، منه وهبت السيدة  11 يونيو 
بلعو�سي   : للسيدات  سعدية  كزاز 
وبلعو�سي  سعاد  بلعو�سي  اي ان، 
من  لها  امل لوكة  حصة  ص1)  كري ة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
االجس اعي  مقرها  بين«  »�سي  املس اة 
بالسعيدية زاوية شارع الحسن الثاني 

وشارع عالل بن عبد هللا.
نفس  تلقاه  عقد  ب قس�سى   -  (
املوثق بساريخ 5) يوليو 008)، وهبت 
للسيدات  سعدية  كزاز  السيدة 
ثرية  بلعو�سي  حنان،  بلعو�سي   :
امل لوكة  ص1) حصة  أمينة  وبلعو�سي 

لها من الشركة املذكورة أعاله.
نفس  تلقاه  عقد  ب قس�سى   - ص 
املوثق بساريخ ص) مارس 010)، وهبت 
السيدة كزاز سعدية للسيد بلعو�سي 
من  لها  امل لوكة  حصة   71 ياسين 

الشركة املذكورة أعاله.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ب9ركان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  وتحت   (016 ف9راير   (6 بساريخ 

.65
للخالصة والنشر

ذ. بلخيري مح د

237 P

ائس انية ماغسا ش.م.م

)1، زنقة املوحدين شقة 1 حسان الرباط

BA FOOD
SARL

تبعا للج ع العام االسسثنائي الذي 
 BA FOOD SARL انعقد ب قر شركة
الشركاء  قرر   (0(1 ماي  1ص   بساريخ 

ما يلي :

حل نشاط الشركة.
عطواني  مح د  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.
لحل  االجس اعي  املقر  تعيين 
الشركة : زنقة السالحم تجزئة الوفاق 

رقم 16)1 ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم 6)1171 

بساريخ 11 سبس 9ر 1)0).
237 P

 WHITE SPOT
DISTRIBUTION

 SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى   : أوال 
تم   ،(0(1 يونيو   11 بساريخ  سال  في 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي :
 WHITE SPOT  : التس ية 

.DISTRIBUTION
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
اسسيراد   : هي  الشركة  من  الغاية 

بيع ألواح التزلج وملحقاتها.
الثاني،  الطابق  ص89،   : املقر  
شارع املخسار السو�سي، قطاع 8، حي 

السالم، سال.
سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعسبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 10.000  : االجس اعي  املال  رأس 

درهم املوزع ك ا يلي :
 10.000  : لشهب  نسيم  السيد 

درهم  - 100 درهم.
من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
غير  ملدة  لشهب  نسيم  السيد  طرف 

محدودة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص ديس 9ر.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
رقم  تحت  بسال  االبسدائية  باملحك ة 

7119ص.
238 P
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AC SEW MAROC
تحويل املقر االجس اعي

املؤرخ  املحضر  ب قس�سى   -  1
 AC« ب كناس 19 أبريل 1)0) لشركة
لشريك  ش.م.م   »SEW MAROC
درهم،   75.000 رأس الها  وحيد 
زنقة   15 ب كناس،  مقرها  الكائن 
بالسجل  واملسجلة  السعادة  الرازي 
السجاري ب كناس تحت رقم 1601ص.
وافق الج ع العام غير العادي على 
املقر االجس اعي من مكناس،  تحويل 
إلى طنجة،  السعادة  الرازي  زنقة   15
الطابق  كزناية  الصناعي  حي  57ص 
األر�سي، إثر ذلك، غير الفصل 1 من 

قانون السأسيس.
تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 
يوم  ب كناس  السجارية  املحك ة 

6 يوليو 1)0) تحت رقم ص)).
لإلشارة والنشر

املسير

239 P

ERGO - INDUSTRIES
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1
1)0)، قد تم  7) يوليو  بالرباط يوم 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تح ل الخصائص السالية :
 ERGO - INDUSTRIES : التس ية

ش.م.م شريك وحيد.
درهم   10.000  : الشركة  رس ال 
 100 بث ن  حصة   100 على  مقسم 
كلها  تكستب  الواحدة  للحصة  درهم 

وتحرر كليا عند االكسساب.
0ص شقة  : ع ارة  املقر االجس اعي 
حسان  لوكيلي  اح د  موالي  زنقة   8

الرباط.
تصنيع   : االجس اعي  الهدف 
ذات  واألنشطة  الجاهزة  املالبس 
واملراقبة  واملساعدة  السداول  الصلة 

نيابة عن الع الء.
كل  في  أشكالها  بج يع  السجارة 
السصدير  وسوق  املحلية  السوق  من 
والس سرة  والنقل  والسجارة 
وج يع  والسصدير  واالسسيراد 
أو  مباشر  بشكل  املسعلقة  الع ليات 

غير مباشر لغرض الشركة.

في  األجنبية  للشركات  املساعدة 

تصنيع منسجاتها في املغرب.

أي  من  الع ليات  ج يع  وع وما، 

القانونية  أو  االقسصادية  سواء  نوع 

لها  السجارية،  أو  املدنية  أو  املالية  أو 

بهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة 

ذو  أو  م اثل  هدف  أي  أو  الشركة 

الصلة أو مك ل.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : التسيير 

 Alberto السيد  من  كل  محدودة 

القاطن   OLIVEIRA NOGEIRA

ص5 شقة  باملغرب، سيتي الوفا ع ارة 
لبطاقة  والحامل  املح دية  ص  رقم 

.D001696A اإلقامة رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  (

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

 1 يوم  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

يوليو 017) تحت رقم 79596.
السجاري  السجل  في  االندراج   - ص 
السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت   :

بالرباط تحت رقم 151105.
لإلشارة والنشر

املسير

240 P

EA EXPO
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

1)0)/15/07 تم تكوين نظام أسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد  خصائصها كالسالي:

»EA EXPO«  : التس ية

الهدف : ت ارس الشركة األهداف 

السالية: 

الجديدة  السيارات  اسسيراد 

واملسسع لة

االسسيراد و السصدير

اإلسعاف معدات   اسسيراد 

 و العساد.   
: زنقة بورنيا رقم  املقر االجس اعي 

1  على الي ين الطابق  1 املكسب رقم 

األول حي الرياض الرباط.

ألف   عشرة  االجس اعي  املال  رأس 
مائة  إلى  مقسم   )10.000( درهم 
مائة  واحدة  كل  قي ة  حصة   )100(

درهم )100).
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
السعريف  بطاقة  الطريف  اللطيف 
الوطنية رقم BL(0171 ك سير وحيد  

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كسابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

السجل السجاري ص15159
241 P

MIMI CATRING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

رأس الها السجاري : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : شارع الحسن 

الثاني، إقامة ياس ينة ع ارة B شقة 
15 ت ارة

السجل السجاري بس ارة تحت رقم 
1(69(1

ب قس�سى محضر للشريك الوحيد 
شركة   »MIMI CATRING« لشركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
يوليو   (6 بساريخ  املنعقد  وحيد، 

1)0) تقرر ما يلي :
تصفية ودية للشركة.

نفسها  الوحيدة  الشريكة  تعيين 
ك صفية للشركة.

بشارع  السصفية  مقر  تحديد 
الحسن الثاني، إقامة ياس ينة ع ارة 

B شقة 15 ت ارة.
هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الوثائق 
تحت   (0(1 7 سبس 9ر  بساريخ  بس ارة 

رقم )611.
242 P

STE RABAT XL
SARL AU

فسخ للشركة
ب قس�سى محضر القرار االسسثنائي 

1)0) للشركة  8 يوليو  بس ارة بساريخ 

تقرر ما يلي :

يوليو   8 ابسداء من  الشركة  فسخ 
الشاوي  نوفل  السيد  1)0)، وتعيين 

مقر  تعين  ك ا  للشركة،  مصفي 

 : للشركة  االجس اعي  باملقر  السصفية 

تجزئة الوفاق ع ارة 61ص) شقة رقم 

) إقامة النور - ت ارة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   11 بساريخ 

.117107

243 P

STE ENSOL
SARL

في مسجل  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تم  قد  بالرباط   (0(1 سبس 9ر   (  

وضع القانون األسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص السالية :

STE ENSOL SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

وتصنيع  بيع   : االجس اعي  الهدف 

الطاقة  واآلالت  األجهزة  ج يع 

الش سية.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة مقس ة 

ك ا يلي :

السيدة نهى ش اعو الفهري : 150 

حصة.

 : الفهري  ش اعو  دنيا  السيدة 

150 حصة.

 : عزمي  اإلدري�سي  هدى  السيدة 

100 حصة.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

حي  99ص  ع ارة   : االجس اعي  املقر 

اش اعو شقة 1 سال.

ش اعو  نهى  السيدة   : التسيير 

الفهري.
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بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

ص110ص.
244 P

 STE LOCATION DE
VOITURES SALAMA

إعالن
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ما  تقرر  بالرباط فقد   (0(1 يوليو   9

يلي :
تفويت 500 حصة لكل من السيد 
زهير  والسيد  الص د  عبد  املغراوي 
 . فوالني  ح زة  السيد  لصالح  اسرار 
وبه تم تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
دات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.
عبد  املغراوي  السيد  إسسقالة 
فوالني  ح زة  السيد  وتعيين  الص د 

مسيرا جديدا.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبسدائية بسال يوم 9 سبس 9ر 1)0) 

تحت عدد 1)8 .
245 P

STE. TSH
شهادة وفاة الشريك

تعيين مسير
تحيين النظام األس�سي للشركة

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
 (0(1 أغسطس  ص)  بساريخ  املنعقد 
محدودة  شركة   TSH لشركة 
درهم   100.000 رأس الها  املسؤولية 
 98 الدارالبيضاء  اإلجس اعي  ومقرها 
تم  املعاريف،  النخاي  ابراهيم  زنقة 

اتخاد القرارات اآلتية :
السيدة  الشريكة  وفاة  شهادة 

بنعدي زوليخة.
توزيع جديد لرأس املال .

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 
األسا�سي للشركة.

اسسقالة املسير السيد بنعدي عبد 
القادر.

تعيين مسير جديد السيد بنعدي 
رشيد.

النظام  من   16 املادة  تعديل 
األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
السغييرات  من  العديد  إجراء  بعد 
الج ع  قرر  األسا�سي،  النظام  على 
العام تحيين النظام األسا�سي للشركة  
السغييرات  ج يع  دمج  خالل  من 
النظام  مواد  على  إجراؤها  تم  التي 

األسا�سي.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
 10 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

سبس 9ر 1)0) تحت رقم 15))79.
246 P

STE. MARS INDUSTRIES
شهادة وفاة املدير

تعيين مسيرون جدد.
تحيين النظام األسا�سي للشركة

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
 (0(1 أغسطس   (1 بساريخ  املنعقد 
 MARS INDUSTRIES للشركة 
رأس الها  املسؤولية  محدودة  شركة 
اإلجس اعي  ومقرها  درهم   1000.000
ادريس  شارع  15ص  الدارالبيضاء 
اتخاد  تم  رشيد،  موالي  الحارثي 

القرارات اآلتية :
أوراغ  السيد  املدير  وفاة  شهادة 

مح د.
توزيع جديد لرأس املال .

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 
األسا�سي للشركة.

تعيين مسيرين جدد:
 السيد أوراغ عبد الص د.
 والسيدة شواتي س ية.

تحيين القانون األساسيي للشركة.
السغييرات  من  العديد  إجراء  بعد 
اإلجس اع  قرر  األسا�سي،  النظام  على 
من  للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
تم  التي  السغييرات  ج يع  دمج  خالل 
إجراؤها على مواد النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
ص1  بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

سبس 9ر 1)0) تحت رقم ص15)79.
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(8 RUE 10 V.N SIDI KACEM

STE. TRANS SIWIF LAYET
S.R.L A.U

 إعالن عن السصفية النهائية للشركة
لشركة  العام  الج ع   إثر  على 
 STE. TRANS SIWIF LAYET S.R.L
ذات مسؤولية محدودة،  A.U شركة 
حي   18 رقم  هللا  فضل  بلوك  مقرها 
 8 بساريخ  قاسم  سيدي  السالوي 
ماي1)0)، تم اإلتفاق على ما يلي :

 STE. لشركة  املبكرة  السصفية 
.TRANS SIWIF LAYET S.R.L A.U

ميرا  ابراهيم  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  قاسم  بسيدي  اإلبسدائية 
عدد  تحت   (0(1 أغسطس   (5

.(6791/1((
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(8 RUE 10 V.N SIDI KACEM

 STE. KRAFESS GHARB
SANITAIRE

SARL AU
 إعالن عن تأسيس شركة

رقم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
0ص  بساريخ  1ص0ص10005071)0) 
شركة  تأسيس  تم   (0(1 أغسطس 
شركة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

فردية، خصائصها كالسالي :
 KRAFESS  : السجاري  اإلسم 

.GHARB SANITAIRE SARL AU
الشكل القانوني : ش. د.م.م.ش.ف.
املقر : حي الجديد ج اعة وقيادة 

الخنيشات.
الهدف الرئي�سي : 

بيع األدوات والعقاقير.
يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
رأس املال : 0000) درهم مقس ة 
درهم   100 فئة  من  حصة   (00 إلى 

لفائدة املالك الوحيد للشركة.
التسيير : السيد منير الكرافس.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بسيدي 
قاسم بساريخ 10 سبس 9ر 1)0) تحت 
رقم  السجاري  السجل   (1( عدد 

.(8919
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FIDUCIAIRE CHIHAB
N°(8 RUE 10 V.N SIDI KACEM

STE. TRAVELMON
SARL AU

 إعالن عن تأسيس شركة
رقم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 (( بساريخ  1ص0صص1000186)0) 
شركة  تأسيس  تم   (0(1 أغسطس 
شركة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

فردية، خصائصها كالسالي :
 TRAVELMON  : السجاري  اإلسم 

.SARL AU
الشكل القانوني : ش. د.م.م.ش.ف.
املقر : حي السالوي رقم 18 بلوك 

فضل هللا سيدي قاسم.
الهدف الرئي�سي :

 نقل البضائع غير املصحوبة.
اإلسسيراد والسصدير.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس.

درهم   100000  : املال  رأس 
مقس ة إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيير : السيد منير زاهر.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بسيدي 
تحت   (0(1 سبس 9ر  ص  بساريخ  قاسم 
رقم  السجاري  السجل  5ص)  عدد 

.(8911
250 P

STE. LOGICHRIF
SARL AU
السأسيس

العرفي  العقد  شروط  حسب 
بساريخ 1 أغسطس 1)0)، تم تأسيس 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 
وذلك  وحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب امل يزات السالية :
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 STE. LOGICHRIF  : التس ية 
.SARL AU

محدوة  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية لشريك وحيد.

املجاعرة  تجزئة   : املقر اإلجس اعي 
قطاع 1 الطابق 1 جرف امللحة.

الغرض والغاية.
نقل البضائع.

اإلسسيراد والسصدير.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.

 100.000  : الخاص  املال  رأس 
حصة   1000 على  مقس ة  درهم 
لكل  درهم   100 فئة  من  إجس اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.
الحامل  اشريف  عقراش  السيد 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GN1019(5 1000 حصة.
من  ابسداء   : اإلجس اعية  السنة 
كل  من  1صديس 9ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
السيد عقراش اشريف   : املديرية 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
عدد GN1019(5 ملدة غير محدودة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبسدائية بلقصيري بساريخ 8 سبس 9ر 

1)0) رقم السجل السجاري 699.
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 STE. TRANSPORT LAARIBI
MOUHCIN

SARL AU
السأسيس

العرفي  العقد  شروط  حسب 
تم   ،(0(1 أغسطس  1ص  بساريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  تأسيس 
وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

وذلك حسب امل يزات السالية :
 STE. TRANSPORT  : التس ية 

. LAARIBI MOUHCIN SARL AU
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك وحيد.
املرني�سي  تجزئة   : اإلجس اعي  املقر 

قطاع 1 رقم 16 جرف امللحة.

الغرض والغاية.

نقل األشخاص.

نقل البضائع.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

 100.000  : الخاص  املال  رأس 

حصة   1000 على  مقس ة  درهم 

لكل  درهم   100 فئة  من  إجس اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحامل  العربي  نورالدين  السيد 

عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

)5صGA91 1000 حصة.

من  ابسداء   : اإلجس اعية  السنة 

كل  من  1صديس 9ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

العربي  نورالدين  السيد   : املديرية 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

عدد )5صGA91 ملدة غير محدودة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية بلقصيري بساريخ 8 سبس 9ر 

1)0) رقم السجل السجاري 701.
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STE MATRADEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس مالها : 100.000.00 درهم

67 شارع سيدي قاسم حي األمل 

طريق صفرو فاس

قفل تصفية الشركة
وإبراء ذمة املصفي

بناءا على قرار الج ع العام الغير 

العادي املنعقد بفاس بساريخ 0) ماي 

 MATRADEF شركة  شركاء   (0(1 

ما يلي :

إبراء ذمة املصفي.

فقل تصفية الشركة.

كسابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 يوليو   8 بساريخ 

1)0)/ص6صص.
ب ثابة مقسطف وبيان
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EXPERT AMBULANCE
شركة ذات مسؤوليةمحدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
 16 يونيو 1)0) واملسجل في )1 يوليو 
1)0) بالرباط تأسست الشركة ذات 

الخصائص السالية:
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
 EXPERT AMBULANCE اإلسم : 

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجس اعي : 

النقل الطبي الوطني والدولي.
رأس ال الشركة : 100000 درهم 
إجس اعية  حصة   1000 إلى  مقس ة 
بقي ة 100 درهم للحصة موزعة ك ا 

يلي :
السيد ازندور هشام 50) حصة.
السيد حي ر الشرقي 50) حصة.
حاتم  مح د  االس اعيلي  السيد 

50) حصة.
 (50 ك ال  فكري  ورياغي  السيد 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1صديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
0ص شقة  : ع ارة  املقر اإلجس اعي 
الوكيلي حسان  اح د  موالي  زنقة   8

الرباط.
التسيير : 

السيد حي ر الشرقي.
السيد ورياغي فكري ك ال.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.151167
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CAMEDIX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
فاتح  في  واملسجل   (0(1 يونيو   16  
تأسست  بالرباط   (0(1 يوليو 

الشركة ذات الخصائص السالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

ذات  شركة   CAMEDIX  : اإلسم 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجس اعي :

األجهزة  وتجارة  وتصدير  اسسيراد 

الطبية.

رأس ال الشركة : 100000 درهم 

إجس اعية  1000 حصة   إلى  مقس ة 

بقي ة 100 درهم للحصة موزعة ك ا 

يلي :

السيد ازندور هشام 1000 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1صديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

0ص شقة  : ع ارة  املقر اإلجس اعي 

الوكيلي حسان  اح د  موالي  زنقة   8

الرباط.

التسيير : السيد ازندور هشام.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

757ص15.

255 P

 SOCIETE MALAK

 D’ELEVAGE ET

 GRAISSEMENT DES VEAUX

SMEGV
SARL AU

لتربية  مالك  شركة   : التس ية 

)شركة  للفالحة  العجول  وتس ين 

ب سير  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد(.

الهدف اإلجس اعي : 

تربية وتس ين العجول.

 وأشغال الفالحة.

رأس ال الشركة : 100000 درهم 

مقس ة إلى 1000حصة من فئة 100 

درهم موزعة بين الشركاء على الشكل 

السالي :

السيد مح د معيط 1000 حصة.
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من  ابسداء  سنة   99  : ساملدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1صديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 1 شقة  األبطال  شارع   15  : املقر 

أكدال الرباط.

 املسير : السيد مح د معيط.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.151(19
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 BON LUX
بون لوكس

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000 درهم

110، شارع بوركوني، الطابق الثالث 

شقة 9، الدارالبيضاء

السجل السجاري ص18071

حل مسبق للشركة
العام  الج ع  ملداوالت  طبقا 

في  بالدارالبيضاء  املؤرخ  اإلسسثنائي 

1)0)، قرر الشريكان ما  فاتح يونيو 

يلي :

من  ابسداء  للشركة  مسبق  حل 

حالة  في  ووضعها   (0(1 يونيو  فاتح 

السصفية.

تعيين السيد اللبارطارق، الحامل 

 B11857( رقم  الوطنية  للبطاقة 

البحرية،  امل رات  بإقامة  الساكن 

عين   10 شقة   1 طابق  إ،  ع ارة 

ب هام  للقيام  الدارالبيضاء  الذئاب 

تصفية الشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان السالي 110، شارع بوركوني، 

الطابق الثالث شقة 9، الدارالبيضاء.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس   ( بساريخ  بالدارالبيضاء 

1)0) تحت رقم 0ص7887.
من أجل السلخيص واإلشهار

املصفي
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 STE. ICARE SAFETY

CONSULTING
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 (0(1 فاتح سبس 9ر  بساريخ  بالبيضاء 

باملواصفات  شركة  تأسيس  تم 

السالية:

 11 شارع   75  : اإلجس اعي  املقر 

 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدارالبيضاء .

الهدف اإلجس اعي : 

مكسب الدراسات واألبحاث.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأس ال : 100.000.00 درهم.

الحصص :

 السيد أح د الفراري 900 حصة.

السيد أمين الفراري 100 حصة.

أمين   السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الفراري 
للشركة  مسيرا   BK61715ص رقم 

ملددة غير محدودة.

من  تبسدئ   : اإلجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ص ديبس 9ر . 

املدة  :التي تم تحديدها في 99سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  القانوني 

سبس 9ر   15 بساريخ  بالدارالبيضاء 

والسجل   79(7(7 رقم  تحت   (0(1

السجاري رقم ص)5159.
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 ADVANCED AGRICULTURE

AND SERVICES MOROCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها اإلجس اعي : 7 زنقة اح د 

السوكي الطابق الثاني الرقم 10 

الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 (0(1 أغسطس    (6 في  بالبيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :
 ADVANCED  : التس ية 
 AGRICULTURE AND SERVICES

.MOROCO
الهدف :

السصدير  الشراء،  البيع، 
النشر،  الس ثيل،  واإلسسيراد، 

اإليداع، السجارة.
املواد  ج يع  في  عامة  بصفة 
الفالحية وتربية األبقار وإنساج اللحوم 
الع ليات  وعامة  واألعالف  الح راء 
السجارية السياحية الصناعية املالية 
املسعلقة  العقارية  وغير  العقارية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألنشطة املشار إليها أعاله.
اح د  زنقة   7  : اإلجس اعي  املقر 
 10 الرقم  الثاني  الطابق  السوكي 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة  ابسداء من تأسيس 

الشركة.
الرأس ال : 100.000 دهم مقسم 
إلى 1.000 حصة من فئة 100درهم.

من  تبسدئ   : اإلجس اعية  السنة 
فاتح يناير إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.
ب قس�سى الفصل 15 من القانون 
السيد  تعين  تم  للشركة  األسا�سي 
عبد  مرغاني  والسيد  بدر  مرغاني 
غير  ملدة  للشركة  ك سيرين  السالم 

محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  السجاري  بالسجل 
بالدارالبيضاء بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

تحت عدد 791960 و71)515 .
بيان مخسصر
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LA MAISON LJ
رأس الها : 100.000 درهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

مقرها اإلجس اعي : 6) شارع مرس 
السلطان الطابق األول رقم ) 

الدارالبيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 (0(1 أغسطس    (1 في  بالبيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :
.LA MAISON LJ : التس ية

الهدف :
اسسغالل  شراء،تسيير،  إنشاء، 
السدليك  السج يل،  مراكز  ج يع 
والرشاقة. البدنية  الصيانة 
السياحية  السجارية  وعامةالع ليات 
وغير  العقارية  املالية  الصناعية 
مباشرة  بصفة  املسعلقة   العقارية 
أو غير مباشرة باألنشطة املشار إليها 

أعاله.
مرس  6) شارع   : اإلجس اعي  املقر 
 ( رقم  األول  الطابق  السلطان 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة  ابسداء من تأسيس 

الشركة.
الرأس ال : 100.000 درهم مقسم 
إلى 1.000 حصة من فئة 100درهم.

السنة اإلجس اعية : تبسدأ من فاتح 
يناير إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.

ب قس�سى الفصل 15 من القانون 
السيدة  تعين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة  للشركة  ك سيرة  لطيفة  جاعة 

غير محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  السجاري  بالسجل 
بالدارالبيضاء بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

تحت عدد 791959 و69)515 .
بيان مخسصر

260 P

 CAFE AL JAID
 S.A.R.L 

تفويت حصص
القرارات  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي  العام  للج ع  االسسثنائية 
أغسطس1)0)  ص1  بساريخ  للشركة 

تم إقرار مايلي :
ع رو  السيد  حصة  جل  تفويت 
 100 بقي ة  حصة(  )0صص  الح زاوي 
شركة        في  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد  الى   CAFE AL JAID  S.A.R.L

طارق الركيك.
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من  من  و7   6 املادتين  تحيين 
النظام األسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني بكسابة الظبط 
بساريخ      بس ارة  االبسدائية  باملحك ة 

15 سبس 9ر 1)0)  تحت رقم 6166.
261 P

FTDF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوالد مطاع زنقة سهل ملوية قطاع 1 
رقم 611 الطابق األول ت ارة 10160 

املغرب
رقم السقييد في السجل السجاري 

1061ص1
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليو   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية  املحدودة.
عن  مسبوعة  الشركة  تس ية   

.FTDF اإلقسضاء ب خسصر تس يها
غرض الشركة بإيجاز :
استشارات في اإلدارة.

اوالد   : اإلجس اعي  املقر  عنوان 
1 رقم  مطاع زنقة سهل ملوية قطاع 
 10160 ت ارة  األول  الطابق   611

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.
الشركة  رأس ال  مبلغ 
كالسالي:  مقسم  درهم   100.000.00
السيد دفيد جاك غاي فياكري 500 
للحصة.  درهم   100 بقي ة  حصة 
السيد فرانسوا بيير ايفون تيزي 500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فياكري  غاي  جاك  دفيد  السيد 
عنوانه ع ارة الف حي الحراسة زنقة 
أكدال   1 شقة  شقرون  بن  حسن 

الرباط.
تيزي  ايفون  بيير  فرانسوا  السيد 
شقة  توبقال  جبل  زنقة   (9 عنوانه 

ص1 إقامة ق ر 1 أكدال الرباط.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة :
فياكري  غاي  جاك  دفيد  السيد 

عنوانه ع ارة الف حي الحراسة زنقة 

أكدال   1 شقة  شقرون  بن  حسن 

الرباط.
تيزي  ايفون  بيير  فرانسوا  السيد 

شقة  توبقال  جبل  زنقة   (9 عنوانه 

ص1 إقامة ق ر 1 أكدال الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

0ص  بساريخ  بس ارة  اإلبسدائية 

أغسطس1)0).

262 P

PACO-AGRO
SARL AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

 (0(1 يوليو   16 بساريخ  بنسلي ان 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد :

ذات  شركة  باكو-أكرو   : التس ية 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اإلجس اعي :

اإلسسغالل الفالحي.

بيع وشراء األرا�سي الفالحية.
 100.000.00  : الشركة  رأس ال 

من  حصة   1.000 إلى  مقس ة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة .

 1.000 البدراوي  عزيز  السيد 

حصة.

من  الصالحيات  كامل  تخول 

عزيز  للسيد  األسا�سي  القانون 

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.

املدة : 99 سنة ابسداء من تأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  نهائي 

السجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديس 9ر  فاتح  إلى 

تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

 ( رقم  املكسب   1 رقم  فيال   : املقر 

لبغيال، الزيايدة، بنسلي ان.

املسير : السيد عزيز البدراوي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  قسم  ببنسلي ان  اإلبسدائية 

 (0(1 أغسطس  0ص  بساريخ  السجاري 

تحت عدد 166 .

263 P

KENZI CONSEIL
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها : 100000.00 درهم

عنونها : سانية ح اني زنقة شيراز 
رقم ص سيدي مو�سى سال

العادي  العام  الج ع  ب قس�سى 

KENZI CONSEIL اإلسسثنائي لشركة

يوليو   (0 بساريخ  بسال،  املنعقد 
1)0)، تم تعيين مسير جديد تخول 

له مج وعة من الصالحيات.

املسير الجديد :

الحامل  ساجد،  مح د  السيد 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

املح دي  بحي  الساكن   T(97(9

بلوك ) الرقم 17 بنسلي ان.

الصالحيات املخولة له : 

القانوني  امل ثل  السيد  يعين 

السيد البشراوي عبد الكريم، السيد 

سنوات  سبع  ملدة  مح د،  ساجد 

على  للسوقيع  مقامه  ليقوم   ،)07(

يقوم  وأن  اإلدارية  املستندات  ج يع 

مقامه في كل ما تحساجه الشركة من 

توقيعات وذلك طبقا للفصل 15 من 

القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني   اإليداع  تم 

بسال  اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 19 أغسطس 1)0) تحت عدد 

.711
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 STE. INVEST AND GROW
S.A.R.L

رأس الها : 100.000.00 درهم

اإلسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

 (5 بساريخ  واملنعقد  للشركة، 

أغسطس 1)0) السغييرات السالية :

إحسان  السيدة  عينت   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدة  ك سيرة  كرباز، 

غير محدودة.
اسسقالة  على  العام  الج ع  وافق 

السيد سعيد اإلدري�سي.
باملحك ة  القانوني   اإليداع  وتم 
اإلبسدائية بالرباط بساريخ ص1 سبس 9ر 

1)0) تحت عدد ص7ص117.
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 RAWABI MINING
COMPAGNY

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
5) نوف ن9ر 1)0)، تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
امل يزات  لها  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :
 RAWABI MINING  : التس ية 

.COMPAGNY SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه.
إسسغالل املناجم.

شارع  صص1   : اإلجس اعي  املقر 
السابع  الطابق  الخامس  مح د 

الشقة 8) الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

راس املال : 100.000.00 درهم.
: السيدالسامدي شهاب   : الشركاء 

1000 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد السامدي 
شهاب ك سير وحيد للشركة ملدة غير 
األبناك  مع  الشركة  تسعامل  محدودة 
املصرفية  املعامالت  من  غيرها  أو 
السامدي  للسيد  مسسقل  بإمضاء 

شهاب ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
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باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجارية 

9ص1515.
266 P

SHOP ALL
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  بالبيضاء،   (0(1 ديس 9ر   11
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
امل يزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

السالية :
.SHOP ALL SARL AU : التس ية
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه.
السجارة.

املنسجات  وتصدير  اسسيراد 
السج يل  ومسسحضرات  الغذائية 
املنزلية  واملفروشات  املنزلية  واألجهزة 

والسجارة اإللكترونية.
عبد  زنقة   61  : اإلجس اعي  املقر 
 ( شقة  األول  الطابق  املديوني  هللا 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

راس املال : 100.000.00 درهم.
مريم  ازريعي  السيدة   : الشركاء 

500 حصة.
 500 الرزاق  عبد  فصالي  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيدة ازريعي 
الرزاق  عبد  فصالي  والسيد  مريم 
غير محدودة  ملدة  للشركة  ك سيرين 
أو غيرها  األبناك  الشركة مع  تسعامل 
بإمضاء  املصرفية  املؤسسات  من 
مع   مريم   ازريعي  للسيدة  مشترك 
غير  ملدة  الرزاق  عبد  فصالي  السيد 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجارية 

سجل تجاري 1)1817.
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HOUSAL CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم  بالبيضاء،   (0(1 نوف ن9ر   7

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد لها 

امل يزات السالية :

 HOUSAL  : التس ية 

.CONSULTING  SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه.

التسويق ع9ر الهاتف.

تكنولوجيا  ونظم  واإلستشارات 

املعلومات وال9رمجيات.

املقر اإلجس اعي : مج وعة السقدم 

سيدي  الثاني  الطابق   17-( ج.ش 

ال9رنو�سي الدارالبيضاء.

 املدة : 99 سنة.
رأس املال : 10.000.00 درهم.

مروان  سليم  السيد   : الشركاء 

زكري 100 حصة.

سليم  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  ك سير  زكري  مروان 

الشركة  تسعامل  ك ا  محدودة  غير 

املؤسسات  من  غيرها  أو  األبناك  مع 

للسيد  مسسقل  بإمضاء  املصرفية 

سليم مروان زكري  ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.

خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 

الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجارية 

سجل تجاري 118667.
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 LA SEPTIEME DE
 COMMERCE ET DE

SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  تم وضع   ،(0(1 أكسوبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها امل يزات السالية :
 LA SEPTIEME DE  : التس ية 
  COMMERCE ET DE SERVICES

.SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه.
واملعدات  املنسجات  في  السجارة 

الطبية وحوض الس ك.
مقاول البناء والتركيب.

مج وعة   1(  : اإلجس اعي  املقر 
الطابق األول الشقة  ص9ري بوج عة 

6 الدارالبيضاء.
 املدة : 99 سنة.

رأس املال : 10.000.00 درهم.
الشركاء : 

السيد مح د الجابري 00) حصة 
إجس اعية.

السيد مح د الديوان 00) حصة 
إجس اعية.

السيدين   تعيين  تم   : التسيير 
الديوان  ومح د  الجابري  مح د 
غير محدودة  ملدة  للشركة  ك سيرين 
أو غيرها  األبناك  الشركة مع  تسعامل 
غير  ملدة  املصرفية  املعامالت  من 
للسيدين  مسسقل  بإمضاء  محدودة 

مح د الجابري ومح د الديوان  .
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجارية 

سجل تجاري 117515.
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 YOUNESS ENTREPRISES

MOROCCO
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   ،(0(1 يناير   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

امل يزات  لها  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 YOUNESS  : التس ية 

  ENTREPRISES MOROCCO

.SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه.

املنسجات  وتصدير  اسسيراد 

واملنسجات  واآلآلت  الصناعية 

الزراعية الغذائية.

شارع  صص1   : اإلجس اعي  املقر 

السابع  الطابق  الخامس  مح د 

الشقة 8) الدارالبيضاء.

 املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000.00 درهم.

الشركاء : 

 1000 يونس  الشيب  السيد 

حصة.

تعيين  تم   : واإلمضاء  التسيير 

وحيد  ك سير  يونس  الشيب  السيد  

ك ا  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

غيرها  و  األبناك  مع  الشركة  تسعامل 

بإمضاء  املصرفية  املؤسسات  من 

ملدة  يونس  الشيب  للسيد  مسسقل 

غير محدودة  .

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.

خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 

الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.151917

 270 P
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JAD ’AIR
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
016)، تم وضع القانون  16 سبس 9ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
امل يزات  لها  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :
.JAD’AIR  SARL AU : التس ية

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 
املغرب وخارجه.

السدفئة  والتهوية  الهواء  تكييف 
السباكة والس9ريد الصناعي.

موالي  حي   : اإلجس اعي  املقر 
الشق   عين   ( رقم   87 زنقة  عبد هللا 

الدارالبيضاء.
 املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000.00 درهم.
الشركاء : 

السيد خطابي عادل 1000 حصة.
تعيين  تم   : واإلمضاء  التسيير 
وحيد  ك سير  عادل  خطابي  السيد  
ك ا  محدودة  غير  ملدة  للشركة 
غيرها  و  األبناك  مع  الشركة  تسعامل 
بإمضاء  املصرفية  املؤسسات  من 
مسسقل للسيد خطابي عادل ملدة غير 

محدودة  .
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.15(7(7
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AFRIQUE ESPOIR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  تم وضع   ،(0(1 نوف 9ر   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
امل يزات  لها  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

  AFRIQUE ESPOIR  : التس ية 
.SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 
املغرب وخارجه.

تنظيم حلقات السدريب، والسدريب 
املر�سى  وتوجيه  واسسقبال  املسس ر، 

في املغرب.
مج وعة   1(  : اإلجس اعي  املقر 
الطابق األول الشقة  ص9ري بوج عة 

6 الدارالبيضاء.
 املدة : 99 سنة.

رأس املال : 10.000.00 درهم.
الشركاء : 

السيد دياكيت ماكان 500 حصة 
إجس اعية.

سيلفيست  ليك  كييت  السيد 
500 حصة إجس اعية.

التسيير : تم تعيين السيد  دياكيت 
ماكان والسيد كييت ليك سيلفيست 
غير محدودة  ملدة  للشركة  ك سيرين 
أو غيرها  األبناك  الشركة مع  تسعامل 
غير  ملدة  املصرفية  املعامالت  من 
من  لكل  مسسقل  بإمضاء  محدودة 
السيد  أو  ماكان   دياكيت  السيد 

كييت ليك سيلفيست .
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
السقييد  رقم  بالدارالبيضاء  السجارية 

بالسجل السجاري 119697.
272 P

OIL & STEEL MOROCCO 
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم  بالبيضاء،   (0(1 ف9راير   7
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها امل يزات السالية :

 OIL & STEEL  : التس ية 

.MOROCCO  SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه.

وإصالح  وتج يع  وصيانة  تجارة 

وسائل الرفع واملناولة.

مج وعة   1(  : اإلجس اعي  املقر 

الطابق األول الشقة  ص9ري بوج عة 

6 الدارالبيضاء.

 املدة : 99 سنة.
رأس املال : 100.000.00 درهم.

الشركاء : 

السيد لفقيه مح د 1000 حصة.

السيد   تعيين  تم   : التسيير 

وحيد  ك سير  الناصري  العامري 

وتسعامل  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

من  غيرها  أو  األبناك  مع  الشركة 

بإمضاء مسسقل  املعامالت املصرفية 

غير  ملدة  الناصري  العامري  للسيد 

ال  التي  لألث نة  بالنسبة  محدودة 

وبإمضاء  درهم   10.000 تسعدى 

السيد لفقيه مح د بالنسبة لألث نة 

غير  ملدة  درهم   10.000 تسعدى  التي 

محدودة .

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.

خ سة  إزالة  بعد  األرباح:  توزيع 

الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لإلحسياط 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجارية 

.156177
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PLANTA COSMETIQUE
SARL AU

بساريخ حرر  عرفي  عقد   ب قس�سى 

 ) مارس 1)0) بالبيضاء تقرر ما يلي :

شارع   87 إلى  الشركة  مقر  تغيير 

ال9رنو�سي  سيدي  الرومي  صهيب 

الدارالبيضاء.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (0(1 أبريل   ( بساريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 101ص77.
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 AL MAALI HOLDING
MAROC

SARL
بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
1)0) بالبيضاء تقرر ما  )) ديس 9ر 

يلي :
هولدينك  جيت  الشركة  قامت 
حصة   8(0 بسفويت  ش.م.م 
السيد  إلى  ت لكها  التي  إجس اعية 

السامدي شهاب.
السامدي  السيد  أن  على  السأكيد 
غير  ملدة  للشركة  مسير  شهاب 

محدودة.
تسعامل الشركة مع ج يع  األبناك 
واملؤسسات املصرفية بإمضاء السيد 

السامدي شهاب ملدة غير محدودة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بساريخ 11 يناير 0)0) 

تحت رقم )689)7.
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 SFIFA ARTISANIA
SARL AU

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تقرر بالبيضاء   (0(1 ديس 9ر   17 

 ما يلي :
بسفويت  لحلو  يونس  السيد  قام 
500 حصة إجس اعية التي ي لكها في 
الشركة لفائدة السيد مح د ميارا.

لسصبح  القانوني  الشكل  تحويل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
من  لحلو  يونس  السيد  إسسقالة 
أن  على  السأكيد  مع  الشركة   تسيير 
السيد مح د ميارا مسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
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تسعامل الشركة مع ج يع  األبناك 
واملؤسسات املصرفية بإمضاء للسيد 

مح د ميارا ملدة غير محدودة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (0(1 يناير   8 بساريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 0)ص6)7.
276 P

FGM GLASS
 SARL AU

بساريخ  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تقرر بالبيضاء   (019 ديس 9ر   15 

 ما يلي :
الرفع من رأس ال الشركة ليصبح 

1.000.000.00 درهم.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بساريخ 11 يناير 0)0) 

تحت رقم 6809)7.
277 P

 PYCOOL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد

رأس الها : 100.000.00 درهم
مقرها اإلجس اعي : الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم زنقة 806
رقم السجل السجاري رقم 59567 

املدينة فاس
للج عية  عرفي  محضر  على  بناءا 
في8  املؤرخة  اإلسسثنائية  الع ومية 
 PYCOOL لشركة   (0(1 يوليو 
SARL AU ش.م.م.ش.و ذات رأس ال 
الشريك  قررت  درهم،   100.000.00

الوحيد ما يلي :
حصة  1صص  بيع  على  املصادقة 
للحصة  درهم   100.00 بقي ة 
الع راني  حسن  السيد  بين  الواحدة 
كريم  مح د  السيد  لصالح  جوطي، 

فراج.

حصة  صصص  بيع  على  املصادقة   
للحصة  درهم   100.00 بقي ة 
حالوي،  عدنان  السيد  بين  الواحدة 

لصالح السيد مح د كريم فراج.
أي  القانوني  الشكل  تعديل 
مسؤولية  ذات  شركة  استبدال 
مسؤولية  ذات  بشركة  محدودة 

محدودة شريك وحيد.
تعديل توقيع الشركة.

املحك ة  في   : القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   15 بساريخ  بفاس  السجارية 

1)0) تحت الرقم 6ص68.
السسخراج وذكر

املسير

278 P

YES SIRE SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجس اعي : مركز سيدي عبد 
رزاق تيفلت املدينة تيفلت

للج عية  عرفي  محضر  على  بناءا 
في املؤرخة  اإلسسثنائية   الع ومية 

 YES SIRE 6 أغسطس 1)0) لشركة 
ذات  ش.م.م   SERVICES SARL AU
قرر  درهم،   100.000.00 رأس ال 

الشركاء ما يلي :
النشاط  تغيير  على  املوافقة 
األنشطة  إلى  للشركة  اإلجس اعي 

السالية :
تجارة الوقود.

بيع الزيوت والشحوم الصناعية، 
تسويق  وقود  محطة  تشغيل 
والغاز  )النفط  البترولية  املنسجات 

والبنزين والغاز(.
صيانة وإصالح املركبات.

خدمات الطعام.
دكان الجزار.

اسسيراد املنسجات الغذائية.
املنظ ات  ج يع  ودعم  تنشيط 
ج يع  ب ناسبة  الخدمات  وإدارة 
إطار  في  العامة  أو  الخاصة  األحداث 
وحفالت  الطعام  تقديم  خدمة 
وج يع  واملؤت رات  اإلسسقبال 

اإلجس اعات األخرى.

تنظيم األحداث العامة والخاصة.
تقديم ج يع أنواع الط اطم.
تحضير الوجبات املطبوخة.

في  والسجزئة  الج لة  تجارة 
والسبغ  والصحف  الغذائية  املنسجات 

وما إلى ذلك.
بيع ج يع منسجات البقالة.

وأي  بقالة  مسجر  أي  تشغيل 
لغرض  صلة  وذات  إضافية  أنشطة 

الشركة.
الشارع  من  اإلجس اعي  املقر  نقل 
مهدي بن بركة تجزئة س ية تجزئة 5 
سوي�سي الرباط إلى مركز سيدي عبد 

رزاق تيفلت.
املحك ة  في   : القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   15 بساريخ  بفاس  السجارية 

1)0) تحت الرقم 16).
السسخراج وذكر

املسير
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 FLORAD
ش.م.م شريك وحيد

RC :1ص80)ص
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
يوم بالرباط  املؤرخ   اإلسسثنائي 
 9) يوليو 1)0) قرر الشريك للشركة 

املحدودة املسؤولية ما يلي :
تفويت حصص إجس اعية.

 100 تفويت  على  املصادقة 
السيد  ي لكها  التي  إجس اعية  حصة 
بنيوسف مح د عادل لفائدة السيد 

الشركي عبد الغني.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  القانوني 
بساريخ 6) أغسطس 1)0) تحت رقم 

.1170((
280 P

STE MARITEMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : مكسب )HB زاوية 
شارع مح د الخامس وطريق 06) 

جردة القا�سي القنيطرة

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   ،(0(1 يوليو   (8 بساريخ  بالرباط 
ذات  لشركة  االسا�سي  النظام  اعداد 
خصائصها  املحدودة  املسؤولية 

كالسالي :
.MARITEMEX : االسم

الخدمات  تقديم   : املوضوع 
املسعلقة  واملنسجات  االستشارية 

باالمن السي9راني.
 HB( مكسب   : االجس اعي  املقر 
وطريق  الخامس  مح د  شارع  زاوية 

06) جردة القا�سي القنيطرة.
تسجيل  يوم  من  سنة   99  : املدة 

الشركة في السجل السجاري.
درهم   100.000  : الراس ال 
قي ة  من  حصة   1000 الى  مقسم 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل السالي :
شركة  بحوزة  حصة   500

.MARITA GROUP SARL AU
 Mr. FITZ بحوزة  حصة   500
 MAURICE ANDREN FREDERICK

.NEVILLE
غير  ملدة  الشركة  يسير   : االدارة 
محدودة السيدة فسيحة البوعي�سي.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
ينيار وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

القانوني  لالحسياط   %  5  : االرباح 
يروه  في ا  الشركاء  يوظفه  والباقي 

مناسبا.
لدى  القانوني  االيداع  أنجز 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 ،(0(1 15 سبس 9ر  بالقنيطرة بساريخ 
السجاري  السجل   ،1919 رقم  تحت 

رقم 05ص)6.
لالشارة والسنبيه

281 P

STE TAC ECO
شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 10.000 درهم

تاسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
االحداث  تم   ،(0(1 يونيو   16  
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية باملواصفات السالية :
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.TAC ECO : التس ية

 V1 مبنى   (1  : االجس اعي  املقر 

شقة رقم 1 حي الرياض الرباط.

االقسصادية  الدراسات   : الهدف 

واالجس اعية.

الراس ال : 10.000 درهم لحصة 

العلوي ع ر.

فاتح  من  تبسدى   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 9ر  1ص  غاية  الى  يناير 

سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

العلوي ع ر لفترة غير محدودة.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط 

رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر   11 يوم 

9صص151.
العلوي ع ر
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STE ECOS

SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

تحويل  شركة

ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة في 

العام  1)0)، قرر الج ع  فاتح يونيو 

ش.م.م.    ACOS لشركة  االسسثنائي 

راس الها  الوحيد،  الشريك  ذات 

10.000 درهم ما يلي :

ت ارة  من  الرئي�سي  مقرها  تحويل 

زاوية الحسن الثاني ومح د السادس 

ع ارة النخيل شقة رقم 5B الى ت ارة 

زاوية الحسن الثاني ومح د السادس 

ع ارة النخيل شقة رقم Bص1.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم  قد 

بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

1)0)، تحت رقم  15 سبس 9ر  بساريخ 

.117166
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FIDELCOM

CABINET DE GESTION

DE COMPTABILITE

 STE BAIE TO BE
SARL

مقرها االجس اعي : دوار الغزوة 
الصويرة 

تأسيس شركة
بالصويرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع  تم   ،(0(1 يوليو   5 بساريخ 
محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
 STE BAIE TO BE  : التس ية 

.SARL
الغزوة  دوار   : االجس اعي  املقر 

الصويرة .
باملغرب  الشركة  غاية   : الهدف 

والخارج على السواء :
كراء الغرف أو الشقق املفروشة.

املدة : 99 سنة.
: تبسدئ بفاتح يناير   السنة املالية 

وتنسهي في 1ص ديس 9ر.
الشركة قد  : ان راس ال  راس ال 

حدد في مبلغ 10.000 درهم.
 CORINNE للسيدة  حصة   50
 CHRISTELLE VANDEWORDE
 SOUCHON للسيد  حصة   50 و 

.FRANK
السيدة  تعيين  تم   : االدارة 
 CORINNE CHRISTELLE
 FRANK والسيد   VANDEWORDE
ملدة  للشركة  مسيران   SOUCHON

غير محدودة.
وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
في الصويرة  ب دينة   االبسدائية 
 5 أغسطس 1)0)، تحت رقم 59)ن 

السجل السجاري رقم 5785.
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STE PIC VENT BOIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 18 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  بالدارالبيضاء،   (0(1 مارس 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون  وضع 
تحت  وذلك  محدودة  مسؤولية 

املعطيات السالية :

 STE PIC VENT BOIS  : التس ية 

.SARL

: بس ة1، مج وعة  الشركة  مقر 

السبع  عين   ،( ع ارة   ،(1 اقامة   ،5

الدارالبيضاء.

غرض الشركة : شراء وبيع ج يع 

أنواع االخشاب واالتجار بها.

واسسخدامه  الخشب  تحويل 

ولج يع  الع ليات  بج يع 

اسسخدامات االخشاب أيضا.

او  السجارية  الع ليات  ج يع 

الصناعية املسعلقة بها.

انجاز االع ال الخشبية.

أنواع  ج يع  وتصدير  اسسيراد 

االخشاب.

نجارة الخشب.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

ب بلغ  حدد   : الشركة  راس ال 

 1000 الى  مقس ة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 ب  حصة 

مكستبة، محررة وموزعة كالسالي :

 900  ... االله  عبد  هنان  السيد 

حصة.

السيدة هنان نعي ة : 100 حصة

املج وع : .. 1000 حصة.

السنة االجس اعية : فاتح يناير الى 

1ص ديس 9ر.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

مواليد  من  نعي ة  هنان  السيدة 

الجنسية،  مغربية   1975/01/01

 5 ج يلة   160 زنقة   (( ب  مقي ة 

السعريف  بطاقة  رقم  الدارالبيضاء، 

غير  ملدة   BH698)ص( رقم  الوطنية 

محدودة.

بالسجل  الشركة  السقييد  تم 

السجاري باملحك ة السجارية بالبيضاء 

تحت الرقم 199587.
مقسطف قصد االشهار

285 P

شركة أدمامير كونستركسيون 
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجس اعي : زردال شكسور 1، 

رقم 15ص1 بوقنادل سال

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

يونيو   17 بساريخ  للشركاء  االسسثنائي 

 9 بساريخ  الرباط  في  املسجلة   ،(0(1

يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :

أدمامير  شركة  تصفية 

كونستريكسيو ش.م.م.

اغالق السصفية وابراء املصفي.

اغالق السنوات املالية.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

1)0)، تحت رقم  ص1 سبس 9ر  بساريخ 

)5ص7ص.

286 P

MAITRE KELTOUM BOUARARA

NOTAIRE

STE ARY DEVELOPEMENT
SARL

راس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : الدارالبيضاء 10 

شارع املقاومة الطابق العاشر

تلقسه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

موثقة  بوعرعارة،  كلثوم  االسساذة 

أغسطس   18 بساريخ  بالدارالبيضاء 

الحصص  ج يع  تفويت  تم   ،(0(1

التي ي لكها كل من السادة :

البدراوي  العبدين  زين  السيد 

االدري�سي بنسبة 10 حصص، السيد 

مح د الجواد البدراوي االدري�سي 10 

االدري�سي  البدراوي  طيب  حصص، 

السيدة  حصص،   10 بنسبة 

 5 بنسبة  االدري�سي  البدراوي  فايزة 

حصص، السيدة اللة زهرة البدراوي 

5 حصص، السيدة  االدري�سي بنسبة 

 5 بنسبة  االدري�سي   البدراوي  أمينة 

البدراوي  أسية  السيدة  حصص، 

السيد  حصص   5 بنسبة  االدري�سي 

االدري�سي البدراوي  البقير  مح د 
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نور  السيدة  حصص   10 بنسبة   

 7 بنسبة  االدري�سي  البدراوي  الهدى 
البدراوي  مليكة  السيدة  حصص، 

5 حصص، السيدة  االدري�سي بنسبة 

االدري�سي  البدراوي  فاط ة  اللة 

سيدي  السيد  حصص   5 بنسبة 

بنسبة  االدري�سي  البدراوي  مح د 
الجابري  مح د  والسيد  10 حصص 

بنسبة ص حصص.

 ARY DEVELOPMENT في شركة
راس الها  املسؤولية،  محدودة  شركة 

االجس اعي  ومقرها  درهم   10.000

املقاومة  شارع   10 بالدارالبيضاء 

السيد  لفائدة  العاشر،  الطابق 

ج ال الدين داكي مقابل ث ن اج الي 

تم  وبالسالي  درهم،   1.100.000 قدرع 

احداث تعديالت في الشركة كالسالي :

تحويل الشركة الىشركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

العبدين  زين  السيد  اسسقالة 

منصبه  من  االدري�سي  البدراوي 

ك سير للشركة وتعيين السيد ج ال 

غير  ملدة  للشركة  مسير  داكي  الدين 

محددة.

جديد  أسا�سي  نظام  اعس اد 

للشركة.

والسعديل  القانوني  االيداع  تم 

بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 

1)0)، تحت رقم  11 سبس 9ر  بساريخ 

ورقم  القانوني  لاليداع   ،79(571

0)17ص للسجل السجاري.

287 P

شركة اكغيمار
شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 8ص ملسقى زنقة 
ابو شعيب الدوكالي وشارع باسسور 

حي اللي ون الرباط

تاسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تاسيس  تم   (0(1 أغسطس  0ص 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص السالية :

التس ية : اكغي ار.

زنقة  ملسقى  8ص   : االجس اعي  املقر 

باسسور  وشارع  الدوكالي  شعيب  ابو 

حي اللي ون الرباط.

واسسغالل  كراء   : الشركة  نشاط 

االرا�سي الفالحية.

االليات  وتصدير  اسسيراد 

الفالحية.

املنسجات  وتصدير  اسسيراد 

الغذائية الفالحية.

الع ليات   ج يع  عامة  وبصفة 

أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة  السجارية 

والتي  أعاله  باملوضوع  مباشرة  غير 

ستساهم في تن ية الشركة.

تحديد  تم  لقد   : الشركة  راس ال 

درهم   100.000 في  الشركة  راس ال 

اجس اعية  حصة   1000 الى  مقس ة 

ذات القي ة الواحدة 100 درهم.

السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسير 

مح د مراد غنام ك سير للشركة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

الساسيس  وثائق  وضع  تم 

 11 يوم  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

 117161 رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر 

السجل  على  الشركة  حصلت  وعليه 

السجاري رقم 5)1516.
من أجل النشر واالخالص 

مسير الشركة

288 P

شركة ملروكان فيرميير
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 8ص ملسقى زنقة 

ابو شعيب الدوكالي وشارع باسسور 

حي اللي ون الرباط

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم   (0(1 أغسطس  0ص 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص السالية :

التس ية : ملروكان فيرميير.

زنقة  ملسقى  8ص   : االجس اعي  املقر 

باسسور  وشارع  الدوكالي  شعيب  ابو 

حي اللي ون الرباط.

نشاط الشركة : 

كراء واسسغالل األرا�سي الفالحية.

االليات  وتصدير  اسسيراد 

الفالحية.

املنسجات  وتصدير  اسسيراد 

الغذائية الفالحية.

الع ليات   ج يع  عامة  وبصفة 

أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة  السجارية 

والتي  أعاله  باملوضوع  مباشرة  غير 

ستساهم في تن ية الشركة.

تحديد  تم  لقد   : الشركة  راس ال 

درهم   100.000 في  الشركة  راس ال 

اجس اعية  حصة   1000 الى  مقس ة 

ذات القي ة الواحدة 100 درهم.

السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسير 

مح د مراد غنام ك سير للشركة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

السأسيس  وثائق  وضع  تم 

 11 يوم  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

 117177 رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر 

السجل  على  الشركة  حصلت  وعليه 

السجاري رقم صص1516.
من أجل النشر واالخالص 

مسير الشركة
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STE POINT GRATIN
SARL

شركة ذات  مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم  قد   ،(0(1 سبس 9ر  فاتح  بساريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بامل يزات السالية :

 STE POINT GRATIN : التس ية

.SARL

خدمات   : االجس اعي  الهدف 

تقديم الطعام وأنشطة الس وين.

في  حدد   : الشركة  راس ال 
10.000 درهم موزعة الى 100 حصة 
تم  قد  درهم،   100 بقي ة  اجس اعية 
تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

ب ا يتناسب مع مساه تهم أي :
الحاملة  الهزمير  صفاء  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

19)6صAD1 ...... 50 حصة.
السيدة زينب عبد املومن الحاملة 
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

)AA5086 ....... 50 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
االولى  السنة  ماعدا  ديس 9ر،  1ص 

تبسدئ من تاريخ التسجيل.
السجاري  املركز   : االجس اعي  املقر 

املوكار 90 شارع مهدي بن بركة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
الحاملة  الهزمير  صفاء  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 
19)6صAD1 وذلك ملدة غير محدودة.
باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

السجارية بالرباط : 5ص1516.
مقسطف من أجل االشهار

290 P

STE BAZALT STUDIOS
SARL

شركة ذات  مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم  قد   ،(0(1 أغسطس   (9 بساريخ 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بامل يزات السالية :
 STE BAZALT  : التس ية 

.STUDIOS SARL
الهدف االجس اعي :  أشغال البناء.
في  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1000 الى  موزعة  درهم   100.000
درهم،   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 
واملخصصة  بالكامل  تحريرها  تم  قد 
مساه تهم  مع  يتناسب  ب ا  للشركاء 

أي :



19131 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

مرين  صولين  السيدة 

رقم  سفر  لجواز  الحاملة  شاريل 

1ص15CZ186 ......  500 حصة.

الحامل  ر�سى  بوخاري  السيد 

رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

ص07صصA6 ....... 500 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

االولى  السنة  ماعدا  ديس 9ر،  1ص 

تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شالة  شارع  8ص   : االجس اعي  املقر 

 19 رقم  شقة  حسان  الرياض  اقامة 

حسان الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة صولين مرين شاريل الحاملة 

   15CZ1861ص رقم  سفر  لجواز 

الحامل  ر�سى  بوخاري  والسيد 

رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

ص07صصA6 وذلك ملدة غير محدودة.

باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

السجارية بالرباط : 7ص1516.
مقسطف من أجل االشهار

291 P

 STE BRYK ART
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
املوقع  الشركة  نظام  ب قس�سى 

تم   ،(0(1 يونيو   17 بساريخ  بسال 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

باملواصفات  وحيد  بشريك  محدودة 

السالية :

 STE BRYK : التس ية االجس اعية

.ART SARL AU

الغرض االجس اعي :  أع ال البناء 

والتشييد الداخلي.

املقر االجس اعي :رقم 1ص9 سكسور 

»س« حي الرح ة سال.

درهم   100.000  : الراس ال 
مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 
الشريك  على  موزعة  للواحدة  درهم 

الوحيد :
السيد عبد العالي بريك  .... 1000 

حصة.
التسيير : عبد العالي بريك.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
يناير الى 1ص ديس 9ر.
املدة : 99 سنة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
أغسطس   19 بساريخ  بسال  السجارية 

1)0)، تحت رقم 5ص)1ص.
292 P

 STE KARIAMI EXPORT
SARL AU

تاسيس شركة
 (5 مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة  تأسيس  تم   (011 ديس 9ر 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات السالية :
.KARIAMI EXPORT : التس ية

السصدير   : االجس اعي  الهدف 
واالسسيراد.

ساحة  )ص  رقم   : االجس اعي  املقر 
أكدال   7 رقم  شقة  الصديق  ابوبكر 

الرباط.
املدة : 99 سنة من تاريخ السأسيس.
الراس ال : حدد رأس ال الشركة 
في 100.000 درهم مقس ة الى 1000 
درهم   100 من  اجس اعية  حصة 

للحصة االجس اعية :
 1000  .... كريمي  اح د  السيد 

حصة اجس اعية.
تسيير الشركة : عين السيد اح د 
ج يع  مع  للشركة  كوكيل  كريمي 

الصالحيات.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تجاري  سجل   ،(015 يناير   8 بساريخ 

رقم 107615.
للنسخ والبيان

الوكيل

293 P

 STE ALL FOR FRIEND'S

AGDAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

االسسثنائي  العام  الج ع  إثر   على 

تقرر  (0(1 أغسطس   19  بساريخ 

 ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

من 18 شارع ع ر بن الخطاب محل 

نابولي  زنقة  الى  الرباط  أكدال   1 رقم 

والكوس اقامة الوحدة 70 مكرر رقم 

) الطابق االر�سي حي املحيط الرباط.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

سبس 9ر   9 يوم  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 19ص117.

295 P

 STE PURE BUSINESS

CONNECTION

AGDAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

االسسثنائي  العام  الج ع  إثر   على 

تقرر  (0(1 أغسطس   (5  بساريخ 

 ما يلي :

حل الشركة.

مقر السصفية : تجزئة والد بناصر 

ع ارة 1 شقة رقم 1 ت ارة.

منير  الحنصالي  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

سبس 9ر   11 يوم  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 117180.

296 P

STE BREAK 147
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجس اعي : 70 مكرر زنقة واد 

سبو أكدال الرباط

االسسثنائي  العام  الج ع  إثر   على 

تقرر  (0(1 أغسطس   (5  بساريخ 

 ما يلي :

حل الشركة.

مقر السصفية :70 مكرر زنقة واد 

سبو أكدال الرباط

منير  الحنصالي  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

سبس 9ر   11 يوم  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 117179.

297 P

شركة حسن الصدقي مهندس 

معماري
وضع  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

السالية :

الصدقي  حسن  شركة   : التس ية 

مهندس مع اري.

مسؤولية   : القانوني  الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

مهندس   : االجس اعي  الهدف 

ثالثة  الى  واحدا  يسسخدم  مع اري 

أمانات أو  حاسبة  أالت  او   أدراج 

 أو أنواع.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

الصدقي  السيد   : الوحيد  املسير 

حسن.

السوقيع : السيد الصدقي حسن.

درهم   100.000  : الرأس ال 

موزعة على الشكل السالي :

 1000  .. حسن  الصدقي  السيد 

حصة.

إقامة   : االجس اعي  العنوان 

االر�سي  الطابق   ( رقم   1-( املع ورة 

سيدي عالل البحراوي.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 (15 رقم  تحت  بتيفلت  االبسدائية 

بساريخ 15 سبس 9ر 1)0).

298 P
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شركة كروب اندستريال 

ميتالورجيك 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بساريخ  االسسثنائي  لل حضر  تبعا 

كروب  للشركة   (0(0 سبس 9ر   (8

بسال،  ميسالورجيك  اندستريال 

الزهراء  بسجزئة  الكائنة  ش.ذ.م.م.، 

ص8  رقم  قطعة  الصناعية  املنطقة 

سال الولجة، تقرر ما يلي :

من  اجس اعية  حصة   (0 بيع 

السيد  إلى  وفاء  الطواهري  السيدة 

الطواهري عبد اإلله.

من  اجس اعية  حصة   (0 بيع 

السيد  الى  وفاء  الطواهري  السيدة 

الطواهري عدنان قاصر وي ثله والده 

السيد الطواهري مح د.
الطواهري  السيدة  اسسقالة 

إي ان  الطواهري  والسيدة  وفاء 

اندستريال  كروب  الشركة  من 

ميسالورجيك بسال.

تحويل مقر االجس اعي من بسجزئة 

قطعة  الصناعية  املنطقة  الزهراء 
بارك  تجزئة  الى  الولجة  ص8 سال  رقم 

الطيران رقم )1 لعيايدة سال.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09ص6ص  رقم  تحت  بسال  االبسدائية 

بساريخ 9) مارس 1)0).

298 P

 STE ENTREPRISE ILYASS

ALAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

 ،(0(1 يوليو   ( بساريخ  بس ارة  مؤرخ 

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجس اعي : أع ال مخسلفة 

وأع ال البناء.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

اس اعيلي  الرزاق  عبد  السيد 

علوي 1000 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  الساسيس 

السجل السجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
موالي  زنقة   8 شقة   0ص   : املقر 

اح د لوكيلي حسان الرباط.

الرزاق  عبد  السيد   : املسير 

اس اعيل علوي.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

1ص1516 الرباط.

299 P

STE TELFLEX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب وجب 

املسجل  اآلسا�سي  النظام  ب قس�سى 

بساريخ 16 يوليو 1)0)، تقرر تاسيس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

من  تسكون  فانها  لذلك  وتبعا  وحيد، 

السيد جابر ك ال وتس يز بالخصائص 

السالية :

 TELFLEX SARL : تس ية الشركة

.AU

نشاط الشركة : خدمات السواصل 

السلكي واالسلكي.
ربط كابالت أنظ ة الشبكات.

تاسيس البنيات السحسية لشبكات 

السواصل السلكي واصالحها.

واالت  الكاميرات  االت  تثبيت 

املراقبة.

أشغال عامة.

موالي  م ر   56  : الشركة  مقر 

 11 رقم  الثالث  الطابق  يوسف 

الدارالبيضاء.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املدة 

احداثها الفعلي.

راس ال : حدد في 100.000 درهم 
مقسم على 1000 حصة بقي ة 100 

درهم للواحدة.
جابر  السيد   : والسوقيع  التسيير 

ك ال.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة 
بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 
رقم  تحت   ،(0(1 أغسطس   16

87)ص51.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

300 P

 STE SAJE TOURS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 1 زنقة العبدري 
شارع الحسن الثاني الرباط

حل  شركة
الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
باملقر  املنعقد  االسسثنائي  العام 
ديس 9ر  فاتح  بنساريخ  االجس اعي 

0)0) تقرر ما يلي :
فاتح  من  ابسداء  الشركة  حل 

ديس 9ر 0)0).
ابراء  الجيراري  ندير  السيد  منح 
بداية  تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة حتى يومنا هذا.
بالعنوان  السصفية  مكان  تعيين 
السالي : 1 زنقة العبدري شارع الحسن 

الثاني الرباط.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة 
سبس 9ر   11 في  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 117119.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

301 P

 STE PARA SHOP INSTITUT
SARL AU

تاسيس شركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب وجب 
تاسيس  تقرر   ،(0(1 يوليو   9 بساريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
فانها  لذلك  وتبعا  وحيد،  بشريك 

تسكون من السيدة الهزيتي اي ان.

 STE PARA SHOP  : التس ية 

. INSTITUT SARL AU

املسسلزمات  بيع   : الشركة  نشاط 

الشبه صيدلية.

بيع وشراء مسسحضرات السج يل 

والعطور.

 (11 رقم  د  شارع   : الشركة  مقر 

مكرر حي االمل طريق القنيطرة سال.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

احداثها الفعلي.

100.000 درهم مقسم   : راس ال 

درهم   100 بقي ة  حصة   1000 الى 

للواحدة.

التسيير السوقيع : السيدة الهزيتي 

اي ان.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 9ر   9 بساريخ  بسال   االبسدائية 

1)0)، تحت رقم 81ص1ص.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

302 P

STE ABAMA IG
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : سكسور 1) فيال 

رقم صTP، النخيل حي الرياض 

الرباط

تثبيت املقر االجس اعي
الج ع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

العام االسسثنائي املنعقد بساريخ فاتح 

ف9راير 1)0) تقرر ما يلي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تثبيث 

عقد  عوض  كراء  عقد  ب قس�سى 

العنوان  بنفس  وذلك  السوطين 

شارع   ،TPص رقم  فيال   (1 »سكسور 

النخيل حي الرياض الرباط.

تخفيض مبلغ اإليجار الشهري الى 

000) درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 9ر   11 في  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 0)1171.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

303 P
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 STE SAMETEP

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس  شركة
بساريخ الشركاء  قرار   ب وجب 

تاسيس شركة  تقرر   (0(1 يوليو   5  

ذات مسؤولية محدودة، وتبعا لذلك 

عيادي  علي  السيد  من  تسكون  فانها 

والسيد خالد بوراس.

نشاط الشركة :

ج يع االع ال املسعلقة بالتركيبات 

الكهربائية والهاتفية.

أع ال مسعددة وأع ال البناء.

مقر الشركة : )1 مكرر زنقة لبنان 

الشقة رقم ص حي املحيط الرباط.

 SAMETEP  : الشركة  تس ية 

.SARL

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
راس ال : حدد في 100.000 درهم 

مقسم على 1000 حصة بقي ة 100 

درهم للواحدة.

التسيير : السيد علي عيادي.

للسيد  الفردي  السوقيع   : السوقيع 

علي عيادي والسيد خالد بوراس.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 9ر   11 في  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم 151595.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

304 P

STE F.A FASHION SALE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بسال  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تاسيس  تم  قد   ،(0(1 يوليو   5 يوم 

والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تح ل الخصائص السالية :

 STE F.A FASHION  : التس ية 

.SALE SARL

 100.000  : الشركة  الراس ال  

درهم مقسم على 1000 حصة بث ن 

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد بحو مح د .... 500 حصة.
 500  .... السيدة بوطارفة بوشرى 

حصة.
املقر االجس اعي : رقم )19 الطابق 
االلفة،  قطاع  االمويين  زنقة  االول 

العيايدة سال.
خياطة   : االجس اعي  الهدف 
املالبس  وتوزيع  تجارة  تص يم 

الجاهزة، اسسيراد وتصدير.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بحو مح د والسيدة بوطارفة بوشرى 

ملدة غير محدودة.
كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(1 سبس 9ر  ص1  يوم 

71ص7ص.
 : السجاري  السجل  في  االندراج 
السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم ص)11ص.
لالشارة والنشر

305 P

ائس انية الصفاء
6ص شارع عبد هللا بن ياسين الدارالبيضاء

الهاتف : 11.99.66.)).05
الفاكس : 0.55).15.)).05

الهانف املح ول : 1.81).)ص.06.61

 STE ESPACE ABDOU ET
LAHLOU

شركة ذات اسم الج اعي
السجل السجاري رقم : 61)9ص1

غير  العامة  الج عية  ان 
نون9ر   17 في  عقدتها  التي  العادية 
 ESPACE ABOU شركة   ،(0(0
االسم  ذات  شركة   ET LAHLOU
 ، درهم   80.000 راس الها  الج اعي، 
الكائن مقرها الرئي�سي بالدارالبيضاء 
16-18 القصبة 16) شارع ابن سينا 

الحي الحسني.
القانوني  الشكل  تغيير  قررت  قد 
الى  الج اعي  اإلسم  ذات  شركة  من 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
 EMPORTE الشركة  اسم  تغيير 
 ESPACE ABDOU ET مكان  

. LAHLOU

 : يلي  الشركة ك ا  توسيعة غرض 

)الوجبات  الخفيفة  الوجبات  مطعم 

الجاهزة(.
الفصول  تعديل  تم  لذلك  نتيجة 

الشركة  اسم  القانوني،  الشكل 

النظام  من  الشركة  وتوسيعة غرض 

االسا�سي.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط 

 ،(0(1 يونيو   (1 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 111ص78.
عن املسسخلصات والبيانات

املدبر

306 P

STE LATINATSK BEAUTY
SARL AU

 SIEGE : SALE CENTRE

 COMMERCIAL LOCAL N° 10ص

1ER ETAGE SALA AL JADIDA

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

تح ل  والتي   بسال.   (0(1 يونيو   (5

الخصائص السالية :

العناية   : االجس اعي  الهدف 

بالج ال.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل السالي :

 1000  ... تسكت  ابتسام  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة بسداء من الساسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

السجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

: املركز السجاري املحلي رقم  املقر 

ص10 الطابق االول سال الجديدة.

املسير : السيدة فاط ة الزهراء.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

رقم  تحت  بسال  االبسدائية  باملحك ة 

15ص7ص بساريخ 9 سبس 9ر 1)0).
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STE  EL HAITAMI TRIP 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 100.000 درهم

نقل املقر االجس اعي 
انعقد   (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ 

لشركة  العادي  الغير  العام  الج ع 

 STE EL HAITAMI TRIP SARL

AU، شركة ذات مسؤولية محدودة، 
مقرها  درهم،   100.000 راس الها 
االجس اعي 6) زنقة عبدة بطانة سال، 

حيث ت ت املصادقة على ما يلي :

زنقة  الى  االجس اعي  املقر  نقل 

الهند اقامة أ املحل رقم 6ص القبيبات 

حسان الرباط.

من   1 البندين  صياغة  اعادة 

النظام االسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

1)0)، تحت رقم  ص1 سبس 9ر  بساريخ 

19ص7ص.

308 P

STE LA ROCADE BELGE
 ADRESSE : LISSASFA

 RYAD SOFIA 190 N°( ET ص

CASABLANCA

TP N° : 608ص0)6ص

IF N° : 1851111ص

ICE N° : 00(690056000051

RC ° : 18619ص

تاسيس شركة
ص)  بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة  تاسيس  تم   ،(0(0 ديس 9ر 

طبقا  سسع ل  املسؤولية  محدودة 

املغرب  في  به  املع ول  للقانون 

الذي  للشركة  االسا�سي  والقانون 

تلخص خصائصه كالسالي :

والبديع  صفاء  الهادي   : الشركاء 

كلثوم.

.LA ROCADE BELGE :  التس ية

املقر االجس اعي : ليساسفة رياض 
صوفية 190، رقم ) وص البيضاء.
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مخ9زة   : االجس اعي  الهدف 
وحلويات.

في  حدد   : الشركة  راس ال 
100.000 درهم مناصفة بين الشركاء 

اي 50.000 درهم لكل منه ا.
الهادي  السيدة  عينت    : التسيير 

صفاء مسيرة وحيدة للشركة.
املالية  السنة   : املالية  السنة 
تسطابق مع السنة املدنية التي تبسدئ 
في فاتح يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

املسعلقة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
الضبط  كسابة  لدى  الساسيس  بهذا 
بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 
رقم   تحت   ،(0(1 يناير    5 بساريخ 

السحليلي ص18619.
لالسسخالص واالشارة 

املسيرة

309 P

STE QUIDELEC BEAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 0) زنقة امان 
الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : ص5)51
السعريف الضريبي : 1018056

للج ع  العرفي  العقد  ب قس�سى 
1) ف9راير  العام االسسثنائي املؤرخ ب 
 QUIDELEC 1)0) قرر شركاء شركة

BEAUX باالج اع ما يلي :
اعالن وفاة الشريك املسير السيد 
ي سلك  الذي    SIMON MERGUI

5ص7 سهم، 
الجدد  الشركاء  ورثة  اعس اد 

واسس رار الشركة.
املسوفى  الشريك  حصص  تقاسم 
وتوزيع راس ال الجديد على الشركاء.

 ALICE ACOCA السيدة  تعيين 
وحيدة  ك سيرة   MERGUI زوجة 

للشركة لفترة غير محددة.
تعديل النظام االسا�سي للشركة.

طرف  من  القانوني  االيداع  تم 
بالدارالبيضاء،  السجارية  املحك ة 
 8 بساريخ   79199( رقم  تحت 

أغسطس 1)0).
لاليداع والنشر
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CABINET OFISCONSEIL
 SIEGE : IMM 11 BUREAU N°5 (EME

ETAGE RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

STE AJMA CONSTRUCTION
SARL

تغييرات مخسلفة
العام  الج ع  مداوالت  اثر  على 
أبريل   5 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
شركة  مساه وا  قرر   ،(0(1
  AJMA CONSTRUCTION SARL

السغييرات السالية :
بيع الحصص االجس اعية :

الراجحي  مح د  عجيلي  السيد 
مح د  السيد  الى  حصة   510 بيع 

البهجاوي.
الفزازي  الص د  عبد  السيد 
مح د  السيد  الى  حصة   (90 بيع 

البهجاوي.
 (00 بيع  أدوو  ج يلة  السيدة 

حصة الى السيد مح د البهجاوي.
اسسقالة   : الشركة  مسير  تغيير 
عبد  والسيد  أدوو  ج يلة  السيدة 
الص د الفزازي وتعيين السيد مح د 

البهجاوي.
من   : القانونية  الصفة  تغيير 

.SARL AU الى  SARL
تغيير القوانين االساسية للشركة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 9ر   ( بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم )11718.
311 P

CENTRE D'AFFAIRE ADISTANCE CENTRE
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : (ص AV ANOUAL IMM

 FLEURY 11 BUREAU N°1 KENITRA
FIX : 05.59.)6.0ص.7ص

 STE LE PARRAIN CENTRE
PRIVE
SARL

تغييرات مخسلفة
العام  الج ع  مداوالت  اثر  على 
ماي   10 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
 LE شركة  مساه وا  قرر   ،(0(1
 PARRAIN CENTRE PRIVE SARL

السغييرات السالية :

تغيير املقر االجس اعي الى العنوان 
السالي :

تجزئة  مهدية  طريق  دارنا  أليانس 
رقم LC 187 القنيطرة.

تغيير االسم الشركة من :
 LE PARRAIN CENTRE PRIVE

.LAMLIH TOURS الى
 : للشركة  السجاري  النشاط  الغاء 

باضافة.
مقاول نقل بضائع.

تاجر أس اك طازجة بالج لة.
مقاول بناء وأشغال مخسلفة.

من   : القانونية  الصفة  تغيير 
.SARL AU الى SARL

بيع الحصص االجس اعية :
 (50 السيدة خديجة ارجوان بيع 

حصة الى السيد ر�سى ملليح.
بيع  ارجوان  أمين  مح د  السيد 

50) حصة الى السيد ر�سى ملليح.
اسسقالة   : الشركة  مسير  تغيير 
وتعيين  ارجوان  خديجة  السيدة 

السيد ر�سى ملليح.
تغيير القوانين االساسية للشركة.
باملحك ة   القانوني  االيداع  تم 
 8 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

سبس 9ر 1)0)، تحت رقم )))88.
313 P

CENTRE D›AFFAIRE ADISTANCE CENTRE
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : (ص AV ANOUAL IMM
   FLEURY 11 BUREAU N°1 KENITRA

FIX : 05.59.)6.0ص.7ص

STE TRANSIGO
SARL AU

تاسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 
والتي  وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تح ل الخصائص السالية :
.STE TRANSIGO : التس ية

.SARL AU : الصيغة القانونية
نقل  مقاول   : االجس اعي  الهدف 
وتاجر  طازجة  أس اك  تاجر  بضائع، 

بائع مسسورد بنصف الج لة.

راس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقس ة الى 1000 حصة بقي ة 100 

بين  موزعة  الواحدة،  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

 1000 قري يس  مح د  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  الساسيس 

السجل السجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

انوال  ص) شارع   : االجس اعي  املقر 

اقامة فلوري 11 مكسب رقم 1 مي وزة 

القنيطرة.

املسير : السيد مح د قري يس.

رقم السجل السجاري : 97ص61.

314 P

CABINET OFISCONSEIL

 SIEGE : IMM 11 BUREAU N°5 (EME

ETAGE RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

STE BLISS MOMENTS
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تح ل  والتي  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص السالية :

 STE BLISS  : التس ية 

.MOMENTS

.SARL AU : الصفة القانونية
م ول    : االجس اعي  الهدف 

الحفالت ومنظم الحفالت.

راس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقس ة الى 1000 حصة بقي ة 100 

بين  موزعة  الواحدة،  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

 1000 لحبو�سي  زهور  السيدة 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  الساسيس 

السجل السجاري.
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الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع  الرباط    : االجس اعي  املقر 
شقة  الثاني  الطابق  الثاني  الحسن 

رقم 6 الع ارة رقم 78.
املسيرة : السيد زهور لحبو�سي.

رقم السجل السجاري : 65ص151.
315 P

ائس انية فداد 
ش.ذ.م.م.

5 املركز السجاري ابن سينا أكدال الرباط
الهاتف : )7.77.59.7ص.05

 STE CREATION COULEURS
SCI

تحويل الشكل القانوني للشركة
تعديل القانون االسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  حسب 
يوليو   9 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
الشركة  الشركاء  قرر   ،(0(1
ذات   CREATION COULEURS SCI
والتي  درهم   1.(50.000 الراس ال 
روندا  مح د  زنقة   : ب  مقرها  يوجد 
فيال رقم )1 السوي�سي الرباط ما يلي :
من  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات  الى شركة  عقارية  مدنية  شركة 

مسؤولية محدودة.
تحديث النظام االسا�سي الجديد.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
1)0)، تحت رقم  16 سبس 9ر  بساريخ 

.117505
316 P

ائس انية فداد 
ش.ذ.م.م.

5 املركز السجاري ابن سينا أكدال الرباط
الهاتف : )7.77.59.7ص.05

 STE SAMIHA
SARL

الزيادة في راس ال الشركة
تعديل القانون االسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  حسب 
يوليو   7 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
الشركة الشركاء  قرر   ،(0(1

الراس ال  ذات    SAMIHA SARL  

يوجد  والتي  درهم   1.000.000

AVENUE HASSAN 5ص   : ب  مقرها 

 II ZONE INDUSTRIELLE VITA

RABAT  ما يلي :
بسحويل  الشركة  راس ال  زيادة 

بعضها  السائلة،  املدينة  الذمم 

مح د،  الغرميلي  للسيد  ومسسحق، 

الشركة  مقابل  والشريك  املسير 

بقي ة 500.000.) درهم، وهكذا يسم 
درهم   1.000.000 من  راس ال  زيادة 

الى 500.000.ص درهم.

بعد هذه الزيادة، تم تعديل املادة 

النحو  على  االسا�سي  النظام  من   7

السالي :

الجديد  الشركة  راس ال  يبلغ 

500.000.ص درهم مقسم الى 5.000ص 

سهم بقي ة 100 درهم مخصصة ل :

السيد الغرميلي مح د .... 1500ص 

حصة.

 .... وفاء  الفهري  الفا�سي  السيدة 

500 حصة اجس اعية.

أو مامج وعه .... 5.000ص حصة.

الجديد  االسا�سي  النظام  تحديث 

مع  به  املع ول  القانون  الحكام  وفقا 

مراعاة مايطرأ عليه من تعديالت.

بسجل  القانوني  االيداع  تم 

املحك ة السجارية بالرباط  بساريخ 16 

سبس 9ر 1)0)، تحت رقم 117506.

317 P

ائس انية فداد ش ذ م م

5، املركز السجاري ابن سينا أكدال - الرباط

الهاتف : )7597ص7ص05

الفاكس : 7775981ص05

STE SOGEBAC
SARL AU

السصديق على نقل ملكية
تجديد والية املدير غير القانوني
تحديث النظام األسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  حسب 

يونيو   (8 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

1)0) لشركة سوجيباك شركة ذات 

الشريك ذات  محدودة  مسؤولية 

 5.100.000 الرأس ال  ذات  الوحيد   
 9  RUE ب  مقرها  يوجد  والتي  درهم 
 QADI BEN HAMMADI SENHAJI
SOUISSI RABAT لقد تقرر ما يلي :

ج يع  ملكية  نقل  على  السصديق 
الشريك  رشيد  فه ان  السيد  اسهم 
 SOGEBAC SARL للشركة  الوحيد 
شركة  انساب  شركة  لصالح   AU
مال  برأس  محدودة  مسؤولية  ذات 
مديرها  قبل  من  درهم   9.100.000
عبد  مسنوني  السيد  القانوني  غير 

العزيز.
بعد هذا النقل تم تعديل املادة 7 

على النحو السالي :
 51.000 إلى  تصل  انساب  شركة 

سهم.
القانوني  غير  املدير  والية  تجديد 
السيد مسنوني عبد العزيز ملدة غير 
صالحيات  ج يع  منحه  مع  محددة 
اإلدارة والسصرف املنصوص عليها في 

النظام األسا�سي للشركة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 117507.
318 P

CCM CONSEILS
SARL

رقم 6ص1 شارع القاهرة الطابق األول 
شقة رقم ) كومطراف 1 ت ارة

الهاتف : 18)7611ص05
الفاكس : 7611761ص05

تصفية الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  قررت   ،(0(1 سبس 9ر   8
XCAPITALIA SARL AU على ما يلي :

 XCAPITALIA الشركة  تصفية 
توريةعدا  السيدة  وتعيين   SARL AU
السصفية  وعنوان  للشركة  ك صفية 
هو رقم 6ص1 الطابق الثاني شقة رقم 
01 شارع القاهرة ك طراف 1 ت ارة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكاتبة   األول  القانوني 
بساريخ  بس ارة  السجارية  باملحك ة 
11 سبس 9ر 1)0)، تحت رقم 6151.
319 P

EASTERN SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط يوم 15 سبس 9ر 1)0)، ت ت 
لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص السالية :
.EASTERN SERVICE : التس ية
الهدف : أع ال مخسلفة، تجارة.

ابن  شارع   69  : االجس اعي  املقر 
سينا شقة رقم 11 أكدال الرباط.

تاريخ  من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
السيدة بدر الدين جناوي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
غاية 1ص ديس 9ر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
لل حك ة  السجاري  بالسجل  الشركة 
سبس 9ر   15 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0)، تحت رقم ص11716.
320 P

PONEY FARM
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بس ارة في 7 سبس 9ر 1)0)، تم إنشاء 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 
بشريك وحيد بالخصائص السالية :

 PONEY FARM SARL : التس ية
.AU

 100.000  : الشركة  رأس ال 
درهم.

راز  أوالد  دوار   : الشركة  عنوان 
ج اعة اوم عزة عين عودة ت ارة.

اإلدارة  مقاول   : املؤسسة  هدف 
الزراعية.

املسير : عث اني عادل.
الضريبة املهنية رقم 00585)6).

ص118ص1  رقم  السجاري  السجل 
باملحك ة االبسدائية بس ارة.

321 P
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NORTHWEST LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 100.000 درهم

السجل السجاري : 115819

تصفية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يوليو   19 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

 NORTHWEST LINE 1)0) لشركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها 

االجس اعي : 78ص شارع الحسن الثاني 

شقة رقم ) الرباط تقرر ما يلي :

السصفية  تقرير  مراجعة  بعد 

الشركة  مسير  طرف  من  املقدم 

تصفية  تقرر  الراحي  يوسف  السيد 

شركة   NORTHWEST LINE شركة 

ذات مسؤولية محدودة.

السجل  من  الشركة  تشطيب 

السجاري.

الراحي  يوسف  السيد  ذمة  إبراء 

بصفسه مصفي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

1)0)، تحت رقم  11 سبس 9ر  بساريخ 

.1171(8

322 P

 MEDICINALES ET ARÔMES

DU GHARB
SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : محل رقم 1 ع ارة 

النخيل 8 الشطر 1 شارع بني مكيلد 

مكناس

تأسيس شركة
ص1  بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  ب كناس  حرر   ،(0(1 يوليو 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

تح ل  والتي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص السالية :

 MEDICINALES ET  : التس ية 

.ARÔMES DU GHARB SARL AU

االسسغالل   : االجس اعي  الهدف 

الفالحي.

مشسل وتهيئة املساحات الخضراء.

اسسيراد وتصدير.

 1 رقم  محل   : االجس اعي  املقر 

بني  شارع  أ  الشطر   8 النخيل  ع ارة 

مكيلد مكناس.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ السكوين النهائي.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

ب بلغ  حصة   1000 إلى  مجزأة  درهم 

كلها  اكسسبت  للحصة  درهم   100

الشكل  نقدا،  الحصص موزعة على 

السالي :

السيدة قبة غزالن 1000 حصة.

قبة  السيدة   : واإلدارة  التسيير 

عزالن ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

1ص ديس 9ر من  فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر   9 بساريخ  ب كناس  السجارية 

1)0)، تحت رقم 1019.
السجاري  السجل  في  تسجيله  وتم 

تحت رقم 11)51.

323 P

STE BATFOR
SARL AU

الراس ال : 000.000.) درهم

املقر االجس اعي : الطابق السفلي 

تجزئة 91، الحي الصناعي سيدي 

بوزكري مكناس

نقل املقر االجس اعي للشركة
تحديث النظام األسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

أبريل   15 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

للشركة  االجس اعي  باملقر   ،(0(1

الحي   91 تجزئة  السفلي  الطابق 

مكناس،  بوزكري  سيدي  الصناعي 

 BATFOR SARL شركة  شركاء  قرر 

AU ما يلي  :

إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 

ع ارة   1 رقم  محل   : السالي  العنوان 

النخيل 8 الشطر أ شارع بين مكيلد، 

مكناس.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب كناس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يونيو   11 ليومه   ،(897 رقم  تحت 

.(0(1

324 P

 ENTREPRISE EL ACHOURI

FRERES
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : درب العربي 

الهواري تواركة رقم ص1 مكناس

بيع حصص اجس اعية
تعيين مسير جديد
نقل املقر االجس اعي

ابراء ذمة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

الغير العادي املنعقد ب كناس بساريخ 

ص) يونيو 1)0)، تقرر باسم الشركاء 

ما يلي :

بيع 1000 حصة اجس اعية عائدة 

0صص  خويا  بابا  املهدي  الحاج  للسيد 

حصة.

السيد عبد الكريم بابا خويا 0صص 

حصة.

السيدة أمينة عززي 5.)1 حصة.

عبد الهادي بابا خويا 59.5 حصة.

 (9.50 خويا  بابا  بوشرى  السيدة 

حصة.

 (9.50 خويا  بابا  سومية  السيدة 

حصة.

خويا  بابا  الرح ان  عبد  السيد 

59.50 حصة.

السيد اس اعيل بابا خويا 59.50 

حصة.

 59.50 خويا  بابا  مح د  السيد 

حصة.

اسامة  للسيد  تباعا  وذلك 

العفوي.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة  إلى  املسؤولية  محدودة  شركة 

محدودة املسؤولية ب ساهم وحيد.

إقالة السيد عبد الكريم بابا خويا 

والسيد لحسن بابا خويا من مهامه ا 

السيد  وتعيين  للشركة  ك سيرين 

اسامة العفوي ك سير جديد ملدة غير 

محدودة.

إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 
رقم )16 درب قاع مزود حي س س م 

ب ع مكناس.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بابا  الكريم  السيد عبد  ذمة  ابراء 

من  خويا  بابا  لحسن  والسيد  خويا 

مهامه ا ك سيرين سابقين.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب كناس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

وتم   ،(0(1 أغسطس   6 بساريخ 

تسجيله تحت رقم 689ص.

325 P

ADM-MG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس ال الشركة : 100.000 درهم

حي أوالد ح ايد مج وعة أ الزنقة 
رقم 11 رقم 55 القصر الكبير

السصريح بالسأسيس
واملسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ 6 أغسطس 1)0)، تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :

.ADAM - MG TRANS : التس ية

الهدف : نقل املسسخدمين.

املقر االجس اعي : حي أوالد اح ايد 
مج وعة 1 الزنقة 11 رقم 55 القصر 

الكبير.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأس ال 

100.000 درهم.

عزيز  الهاللي  السيد   : التسيير 

.GB9بطاقسه الوطنية رقم 911ص

مدة الشركة : 99 سنة.

بكسابة  تم  لقد   : السجاري  السجل 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالقصر 

الكبير بساريخ يوم 15 سبس 9ر 1)0)، 

على  والحصول  ص7)  رقم  تحت 

السجل السجاري رقم 107ص.

326 P
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STE ATYTRAV
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM 0ص APPT

 8 RUE MOULAY AHMED
LOUKILI HASSAN - RABAT

الغير  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 
 (0(1 ماي   15 يوم  املنعقد  العادي 
رأس ال   ،ATYTRAV SARL لشركة 
ما  على  االتفاق  تم  درهم   100.000

يلي :
السيد  من  الحصص  تفويت 
ابراهيم  السيد  إلى  هوكش  ابراهيم 

عسيق.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة ذات مسؤول وحيد.

تغيير مقر الشركة.
 8 رقم  الشقة  0ص  رقم  ع ارة  من 
حسان  الوكيلي  اح د  موالي  شارع 

الرباط.
الطابق   1 الشقة   58 الع ارة  إلى 
حي  هللا  عبد  ابن  عالل  شارع  األول 

النهضة ) ت ارة.
املسير  هو  عسيق  ابراهيم  السيد 

الوحيد والقانوني للشركة.
القانوني  االيداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط  السجارية  املحك ة  لدى 
1)0)، تحت رقم  15 سبس 9ر  بساريخ 

ص11717.
327 P

 STE BUREAU MILLENIUM
 DES ETUDES ET DE

CONSEIL
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM 0ص APPT

 8 RUE MOULAY AHMED
LOUKILI HASSAN RABAT

الغير  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 
 (0(1 ماي   15 يوم  املنعقد  العادي 
 BUREAU MILLENIUM لشركة 
 DES ETUDES ET DE CONSEIL

.SARL

برأس ال  املسؤولية  محدودة 

على  االتفاق  تم  درهم   100.000

ما يلي :

تغيير مقر الشركة.

 8 رقم  الشقة  0ص  رقم  ع ارة  من 

حسان  الوكيلي  اح د  موالي  شارع 

الرباط.

الطابق   1 الشقة   58 الع ارة  إلى 

حي  هللا،  عبد  ابن  عالل  شارع  األول 

النهضة )، ت ارة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

15 يوليو 1)0)، تحت رقم 67)116.

328 P

 STE NARIMANE BEAUTY

CARE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : (0-RUE

 TANSIFT RESIDENCE SALMA

APPT N°8 AGDAL-RABAT

الغير  العام  الج ع  ملداوالت  تبعا 

 (0(1 ماي   15 يوم  املنعقد  العادي 

 NARIMANE BUREAU لشركة 

.CARE  SARL

برأس ال  املسؤولية  محدودة 

على  االتفاق  تم  درهم   100.000

ما يلي :

تغيير مقر الشركة.
إقامة  تانسيفت  زنقة   (0 من 

سلمى شقة 8، أكدال، الرباط.

الع ارة   ( رقم  مسجر  الع ارة  إلى 

السجارية  املنطقة  الحرية  تجزئة  9ص 

تابريكت سال.

إضافة نشاط جديد للشركة.

الفضية  املجوهرات  وصنع  بيع 

بالسقسيط.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط  السجارية  املحك ة  لدى 

1)0)، تحت رقم  16 سبس 9ر  بساريخ 

.1175(7

329 P

ASMA AGRO EL HAJEB
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 00.000ص درهم
مقرها االجس اعي : 9)1، محج 

الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 91.117)
املوحد : 81000067)09)000

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
لشركة  العادية  العامة  الج عية 
املؤرخ   ASMA AGRO EL HAJEB
بساريخ 15 يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :
السيد  مزاولة  فترة  انتهاء  تسجيل 
مح د رزين مهامه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 
القيطوني  اإلدري�سي  ادريس  والسيد 
املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 
العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 
العادية التي سسصادق على حسابات 
ديس 9ر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم ص)5)79.
330 P

ASMA AGRO AZILAL
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 1.100.000 
درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 5ص87.8)
املوحد : 08961000071)000

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
لشركة  العادية  العامة  الج عية 
ASMA AGRO AZILAL املؤرخ بساريخ 

15 يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :
السيد  مزاولة  فترة  انتهاء  تسجيل 
مح د رزين مهامه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 

القيطوني  اإلدري�سي  ادريس  والسيد 

املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 

العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 

العادية التي سسصادق على حسابات 

ديس 9ر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم ))5)79.

331 P

ASMA AGRO BENSLIMANE
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 600.000.) 

درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 

الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 

الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 7ص87.8)

املوحد : 000086)8ص)00016

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 

صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 

لشركة  العادية  العامة  الج عية 

 ASMA AGRO BENSLIMANE

تقرر   ،(0(1 يوليو   15 بساريخ  املؤرخ 

ما يلي :

السيد  مزاولة  فترة  انتهاء  تسجيل 

مح د رزين مهامه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 

القيطوني  اإلدري�سي  ادريس  والسيد 

املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 

العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 

العادية التي سسصادق على حسابات 

ديس 9ر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 519)79.

332 P
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IMMOSET
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 10.000.000 
درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 7)150.7
املوحد : 5000058)95))000

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
لشركة  العادية  العامة  الج عية 
يوليو   1( بساريخ  املؤرخ   IMMOSET

1)0)، تقرر ما يلي :
ج ال  السيد  اسسقالة  تسجيل 
املستري من مهامه ك سير للشركة.

ياقين  مح د  السيدين  تعيين 
ومح د اح اد ايت الفقير ك سيرين 
انعقاد  بانتهاء  املنتهية  للفترة  للشركة 
التي  العادية  العامة  الج عية 
السنة  حسابات  على  سسصادق 

املالية املنتهية في 1ص أكسوبر ص)0).
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 590)79.
333 P

ASMA AGRO TAOUNATE
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 1.100.000 
درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 699.)0ص
املوحد : 657000096ص00016

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
لشركة  العادية  العامة  الج عية 
املؤرخ   ASMA AGRO TAOUNATE
بساريخ 15 يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :
السيد  مزاولة  فترة  انتهاء  تسجيل 
مح د رزين مهامه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 

القيطوني  اإلدري�سي  ادريس  والسيد 

املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 

العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 

العادية التي سسصادق على حسابات 

ديس 9ر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 1)5)79.

334 P

ASMA AGRO MNASRA
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 500.000.) 

درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 

الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 

الطابق الثامن، الدار البيضاء
رقم السجل السجاري : 158.097

املوحد : 1000060ص911ص)00

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 

صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 

وغير  العادية  العامة  الج عية 

 ASMA AGRO EL لشركة  العادية 

يوليو   15 بساريخ  املؤرخ   MNASRA

1)0)، تقرر ما يلي :

مح د  السيد  اسسقالة  تسجيل 

رزين من منصبه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 

القيطوني  اإلدري�سي  ادريس  والسيد 

املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 

العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 

العادية التي سسصادق على حسابات 

أكسوبر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).

النظام  من   11 املادة  إلغاء 

األسا�سي اثر ذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 0)5)79.

335 P

ASMA SIEGE
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 70.000.000 
درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 75ص.10)
املوحد : 9911000078))000

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
لشركة  العادية  العامة  الج عية 
ASMA SIEGE املؤرخ بساريخ 0ص يوليو 

1)0)، تقرر ما يلي :
ج ال  السيد  اسسقالة  تسجيل 
املستري من مهامه ك سير للشركة.

شرتي  تازي  خولة  السيدة  تعيين 
ك سيرين  الراجي  مح د  والسيد 
بانتهاء  املنتهية  للفترة  للشركة 
العادية  العامة  الج عية  انعقاد 
السنة  حسابات  على  سسصادق  التي 

املالية املنتهية في 1ص ديس 9ر ص)0).
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 1)5)79.
336 P

 ASMA CLUB RESIDENCE
COMPANY

SARL AU
رأس الها االجس اعي : 10.000.000 

درهم
مقرها االجس اعي : 9)1، محج 

الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 97).81)
املوحد : 1000001)0001617

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
لشركة  العادية  العامة  الج عية 
 ASMA CLUB RESIDENCE
فاتح  بساريخ  املؤرخ   COMPANY

يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :

ج ال  السيد  اسسقالة  تسجيل 
املستري من مهامه ك سير للشركة.

شرتي  تازي  خولة  السيدة  تعيين 
ك سيرتن  شرقي  شهرزاد  والسيدة 
بانتهاء  املنتهية  للفترة  للشركة 
العادية  العامة  الج عية  انعقاد 
السنة  حسابات  على  سسصادق  التي 

املالية املنتهية في 1ص أكسوبر ص)0).
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 589)79.
337 P

 ASMA AGRO INDUSTRY
TAOUNATE

SARL AU
رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الثامن، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 171.555
املوحد : 608996000060)00

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
الج عية العامة العادية وغير العادية 
 ASMA AGRO INDUSTRY لشركة 
15 يوليو  TAOUNATE املؤرخ بساريخ 

1)0)، تقرر ما يلي :
مح د  السيد  اسسقالة  تسجيل 

رزين من منصبه ك سير للشركة.
الراجي  مح د  السيد  تعيين 
القيطوني  اإلدري�سي  ادريس  والسيد 
املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 
العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 
العادية التي سسصادق على حسابات 
أكسوبر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).
النظام  من   11 املادة  إلغاء 

األسا�سي إثر ذلك.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 518)79.
338 P
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ASMA ZENATA
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 55.000.000 
درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الساسع، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 867.ص18
املوحد : 691707000089)00

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
الج عية العامة العادية وغير العادية 
املؤرخ   ASMA ZENATA لشركة 
بساريخ )1 يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :
ج ال  السيد  اسسقالة  تسجيل 
املستري من مهامه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 
ك سيرين  شرقي  شهرزاد  والسيدة 
بانتهاء  املنتهية  للفترة  للشركة 
العادية  العامة  الج عية  انعقاد 
السنة  حسابات  على  سسصادق  التي 

املالية املنتهية في 1ص أكسوبر ص)0).
واملادة  السابعة  املادة  إلغاء 
الخامسة عشرة من النظام األسا�سي 

إثر ذلك.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 591)79.
339 P

ASMA AMENAGEMENT
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 160.000.000 
درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 
الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 
الطابق الساسع، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 119.517
املوحد : 0ص519010000ص)00

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 
صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 
الج عية العامة العادية وغير العادية 
 ASMA AMENAGEMENT لشركة 
تقرر   ،(0(1 يوليو   1( بساريخ  املؤرخ 

ما يلي :

ج ال  السيد  اسسقالة  تسجيل 

املستري من مهامه ك سير للشركة.

الراجي  مح د  السيد  تعيين 

ك سيرين  شرقي  شهرزاد  والسيدة 

بانتهاء  املنتهية  للفترة  للشركة 

العادية  العامة  الج عية  انعقاد 

السنة  حسابات  على  سسصادق  التي 

املالية املنتهية في 1ص أكسوبر ص)0).

واملادة  السابعة  املادة  إلغاء 

الخامسة عشرة من النظام األسا�سي 

إثر ذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم 5)5)79.

340 P

ASMA BENI MELLAL
SARL AU

رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 9)1، محج 

الجيش امللكي زاوية زنقة ال9رهيمي، 

الطابق الساسع، الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 151.161

املوحد : 9000090)959ص)00

الشريك  قرارات  محضر  ب وجب 

صالحيات  في  املندرجة  الوحيد 

الج عية العامة العادية وغير العادية 

 ASMA BENI MELLAL لشركة 

تقرر   ،(0(1 يوليو   1( بساريخ  املؤرخ 

ما يلي :

تسجيل اسسقالة السيدين ج ال 

مهامها  من  ياقين  ومح د  املستري 

ك سيرين للشركة.

الفقير  ايت  مح د  السيد  تعيين 

شرتي  تازي  خولة  والسيدة  اح اد 

املنتهية  للفترة  للشركة  ك سيرين 

العامة  الج عية  انعقاد  بانتهاء 

العادية التي سسصادق على حسابات 

أكسوبر  1ص  في  املنتهية  املالية  السنة 

ص)0).

واملادة  السابعة  املادة  إلغاء 

الخامسة عشرة من النظام األسا�سي 

إثر ذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0)، تحت رقم )59)79.

341 P

باليدا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 00.000ص.ص درهم

املقر االجس اعي : طريق دار بلع ري 

سيدي سلي ان

وفاة مسير وصاحب حق االنسفاع
السوزيع الجديد لراس ال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 

يوليو   9 بساريخ  املنعقد  للشركاء 

.(0(1

املسير  وفاة  مالحظسه  بعد 

 10.500 من  االنسفاع  حق  وصاحب 

أعاله  املذكورة  الشركة  في  حصة 

قد  السازي  مح د  جليل  املرحوم 

ب وت  االنسفاع  حق  انتهاء  الحظ 

املنسفع املرحوم جليل مح د السازي.

قد عاين السوزيع الجديد لراس ال 

 7 الشركة وبالسالي تم تعديل الفصل 

من النظام األسا�سي للشركة.

قد قرر بأن تصبح الشركة م ثلة 

املسير  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

تم  وبالسالي  السازي  صادق  السيد 

من   16 والفصل  ص1  الفصل  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  تعديل  قرر  قد 

للشركة.

أنجز اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 

 ،(0(1 أغسطس   ( بساريخ  سلي ان 

تحت رقم 1)0)/ص6).

343 P

BIOMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 6.000.000 درهم

املقر االجس اعي : طريق دار بلع ري 
سيدي سلي ان

وفاة شريك ومسير
السوزيع الجديد لراس ال الشركة

اعس اد شكل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 
يوليو   8 بساريخ  املنعقد  للشركاء 

.(0(1
الشريك  وفاة  مالحظسه  بعد 
املرحوم  الوحيد  واملسير  الوحيد 
ي لك  كان  الذي  السازي  جليل مح د 
املذكورة  الشركة  في  حصة   50.000
في  كشركاء  ورثسه  قبول  قرر  أعاله، 

الشركة.
 قد عاين السوزيع الجديد لراس ال 
 7 الشركة وبالسالي تم تعديل الفصل 

من النظام األسا�سي للشركة.
قد قرر بان تصبح الشركة م ثلة 
املسير  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

السيد صادق السازي.
اعس اد شكل شركة ذات  قد قرر 
نظام  واعس اد  املحدودة  املسؤولية 

أسا�سي جديد.
أنجز اإليداع القانوني لدى كسابة 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 

سلي ان بساريخ ) أغسطس 1)0).
344 P

بيوريزين انتيرناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 10.000.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة )A )ع لية 
القدس )( شقة رقم 11 الطابق 1، 
شارع مح د الخامس - القنيطرة

وفاة شريك ومسير
السوزيع الجديد لراس ال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 
يوليو   9 بساريخ  املنعقد  للشركاء 

.(0(1
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الشريك  وفاة  مالحظسه  بعد 
السازي  مح د  جليل  املرحوم  واملسير 
في  حصة   99.570 ي لك  كان  الذي 
قبول  قرر  أعاله،  املذكورة  الشركة 
قرر  ك ا  الشركة،  في  كشركاء  ورثسه 
إعطاءه االبراء السام لتسييره الشركة 

منذ تعيينه إلى يوم وفاته.
 قد عاين السوزيع الجديد لراس ال 
 7 الشركة وبالسالي تم تعديل الفصل 

من النظام األسا�سي للشركة.
قد قرر بان تصبح الشركة م ثلة 
املسير  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

السيد صادق السازي.
األسا�سي  النظام  تعديل  قرر  قد 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  أنجز 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 ،(0(1 يوليو   (6 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 56609.
345 P

LP LINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 000.)1 درهم
املقر االجس اعي : ديور مج وعة 1 

رقم 8 سيدي يحيى الغرب
وفاة شريك

السوزيع الجديد لراس ال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 
يوليو   5 بساريخ  املنعقد  للشركاء 

.(0(1
الشريك  وفاة  مالحظسه  بعد 
املرحوم  الوحيد  واملسير  الوحيد 
ي لك  كان  الذي  السازي  جليل مح د 
10 حصة في الشركة املذكورة أعاله، 
قرر قبول ورثسه كشركاء في الشركة.

 قد عاين السوزيع الجديد لراس ال 
 7 الشركة وبالسالي تم تعديل الفصل 

من النظام األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  تعديل  قرر  قد 

للشركة.
أنجز اإليداع القانوني لدى كسابة 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 
 ،(0(1 أغسطس   ( بساريخ  سلي ان 

تحت رقم )6).
346 P

ALFA-GC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 57 شارع جنين 
تجزئة RATC القدس ال9رنو�سي 

الدار البيضاء
حل الشركة املسبق

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 
 ،(0(0 ديس 9ر  1ص  بساريخ  املنعقد 

قد قرر :
حل الشركة املسبق.

تعيين ك صف للشركة : عبد هللا 
طرزي من جنسية مغربية.

70 شارع  البيضاء  بالدار  القاطن 
مح د الزرقطوني الطابق 6 شق  11.
تحديد مقر السصفية ب 57 شارع 
جنين تجزئة RATC القدس ال9رنو�سي 

الدار البيضاء.
أنجز اإليداع القانوني لدى كسابة 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ 9 يونيو 1)0)، تحت 

رقم 781810.
347 P

BELLOUKI LESAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : ديور مج وعة 1 

رقم 8 سيدي يحيى الغرب
وفاة شريك

السوزيع الجديد لرأس ال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 
املنعقد بساريخ 6 يوليو 1)0).

الشريك  وفاة  مالحظسه  بعد 
الذي  السازي  مح د  جليل  املرحوم 
الشركة  في  حصة   50 ي لك  كان 
ورثسه  قبول  قرر  أعاله،  املذكورة 

كشركاء في الشركة.
قد عاين السوزيع الجديد لراس ال 
 7 الشركة وبالسالي تم تعديل الفصل 

من النظام األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  تعديل  قرر  قد 

للشركة.

أنجز اإليداع القانوني لدى كسابة 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 
 ،(0(1 أغسطس   ( بساريخ   سلي ان 

تحت رقم 1)0)/60).
348 P

الشركة العقارية حي رياض
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : ع ارة )A )ع لية 
القدس )( شقة رقم 11، الطابق 1، 
شارع مح د الخامس، القنيطرة

وفاة شريك
السوزيع الجديد لراس ال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إن 
يوليو   6 بساريخ  املنعقد  للشركاء 

.(0(1
الشريك  وفاة  مالحظسه  بعد 
الذي  السازي  مح د  جليل  املرحوم 
الشركة  في  حصة   50 ي لك  كان 
ورثسه  قبول  قرر  أعاله،  املذكورة 

كشركاء في الشركة.
قد عاين السوزيع الجديد لراس ال 
 7 الشركة وبالسالي تم تعديل الفصل 

من النظام األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  تعديل  قرر  قد 

للشركة.
أنجز اإليداع القانوني لدى كسابة 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 
 ،(0(1 يوليو   (6 بساريخ   سلي ان 

تحت رقم 56610.
349 P

GYNEBIO PHARMA
توسيع غرض الشركة

تعديل تالزمي للفصل الثالث
من النظام األسا�سي

العادية  غير  العامة  الج عية  إن 
1)0) للشركة  )1 يوليو  املنعقدة في 
 GYNEBIO لتس ية  الحاملة 
PHARMA شركة مساه ة رأس الها 
مقرها  الكائن  درهم،   50.000.000
 5(9 الجزاتين   - البيضاء  بالدار 
للنواصر  الصناعية  الحضيرة  و0ص5 
الدار  السجاري  )السجل  »سابينو« 

البيضاء ص7))ص)(، قد قررت :

ليش ل  الشركة  غرض  توسيع 

الطبية  للسجهيزات  بالج لة  البيع 

واملك الت  السج يل  منسجات  وج يع 

الغذائية.

تعديل الفصل الثالث من النظام 

األسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى املحك ة السجارية للدار 

 ،(0(1 سبس 9ر   7 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791.801.

350 P

TEGIC IMMOBILIER
الزيادة في الرأس ال من 50.000 
درهم إلى 15.000.000 درهم
تعديالت نظامية تالزمية

 9 في  املؤرخ  القرار  ب وجب 

الشريك  فإن   ،(0(1 أغسطس 

لتس ية  الحاملة  للشركة  الوحيد 

ذات  شركة   TEGIC IMMOBILIER

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

الكائن مقرها بالدار البيضاء - 119، 

امللكية،  املسلحة  القوات  شارع 

السجاري  )السجل  السابع  الطابق 

ص199.57(، قد :

ب بلغ  الشركة  رأس ال  في  زاد 

من  لرفعه  درهم   11.950.000

 15.000.000 إلى  درهم   50.000

 119.500 اصدار  طريق  عن  درهم، 

درهم   100 ذات  بالسكافؤ  حصة 

كقي ة اس ية للحصة الواحدة، التي 

كاملة  قي تها  ودفع  نضيا  اكسسابها  تم 

عند االكسساب.

والنهائي  الفوري  االنجاز  عاين 

تالزميا  وعدل  الراس ال  في  للزيادة 

من  والسابع  السادس  الفصلين 

النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى املحك ة السجارية للدار 

 ،(0(1 سبس 9ر   10 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 51).)79.

351 P
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 P & G DISTRIBUTION

MOROCCO
نقل مقر الشركة

تعديل نظامي تالزمي
العامة  الج عية  ب وجب 

في  املنعقدة  العادية  وغير  العادية 

الحاملة  للشركة   ،(0(1 يونيو   18

 P & G DISTRIBUTION لتس ية 

مساه ة  شركة   ،MOROCCO

1.000.000ص  راس الها  مبسطة 

البيضاء  بالدار  الكائن مقرها  درهم، 

الذئاب(، شارع الكورنيش،  )حي عين 

أنفا بالس، الجناح الشرقي، )السجل 

1.705ص(،  البيضاء  الدار  السجاري، 

قد قررت.

البيضاء  الدار  إلى  مقرها  نقل 

»العاج  برج   - البيضاء(  الدار  )مارينا 

ص« ع ارة »ج« الطابق السابع.

الخامس  الفصل  تالزميا  عدلت 

من النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى املحك ة السجارية للدار 

 ،(0(1 سبس 9ر   11 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم ص51.)79.

352 P

 GROUPE SCOLAIRE

 MANARAT AL ANDALOUS

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 000.000.) درهم

املقر االجس اعي : رقم 9) تجزئة 

الزهور مسجر رقم 1 مكناس

عقد هبة
للقرار  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ب كناس  املؤرخ  للشركاء  االسسثنائي 

للشركة   (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ 

املذكورة أعاله تقرر ما يلي :

اخواض  رياض  هبة  عقد  اثبات 

5000 حصة  ونوفل اخواض عددها 

رضوان  السيد  لفائدة  فرد  لكل 

السعريف  لبطاقة  الحامل  اخواض 

.Iالوطنية رقم )ص011ص

القانون  من   7  ،6 الفصول  تغيير 
األسا�سي.

إعادة صياغة القانون األسا�سي.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ب كناس  السجارية  باملحك ة  الضبط 
1)0)، تحت رقم  15 سبس 9ر  بساريخ 

.1115
353 P

COMIDA-ACE
SARL AU

راس الها : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : رقم 11 زنقة 
سبسة محال رقم ) حسان - الرباط

بساريخ  عرفي  محضر  ب قس�سى 
)) يوليو 1)0)، تقرر ما يلي :

الشركة  حسابات  تصفية 
.COMIDA-AICE SARL AU

ج ال  ج ال  السادة  تعيين 
عوجة،  وسعاد  انعي�سى  ومح د 
السصفية  ومقر  للشركة  مصفون 
هو : رقم 11 زنقة سبسة محال رقم ) 

حسان، الرباط.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(1 يوليو   (6 بساريخ 

.116(18
354 P

ALLO LAVAGE AUTO
SARL

شركة ألو الفاج أوطو
ش.م.م

شارع يعقوب املنصور زنقة الحاج 
الجياللي العوفير.

الطابق األر�سي الرقم 16 املعاريف - 
الدار البيضاء.

السجل السجاري : 81صصصص.
تفويت الحصص االجس اعية

اسسقالة وتعيين مسير
املصادقة على القانون األسا�سي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أغسطس   9 بساريخ  البيضاء  الدار 
1)0) لشركة ألو الفاج أوطو شركة 
رأس الها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

10.000 درهم تقرر ما يلي :

اجس اعية  حصة   100 تفويت 
بن9راهيم  منصف  السيد  طرف  من 
األندل�سي لفائدة السيد علي الغريب.
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
البيضاء  الدار  في  املنعقد  االسسثنائي 
بساريخ 9 أغسطس 1)0) لشركة ألو 
املسؤولية  ذات  شركة  أوطو  الفاج 
درهم   10.000 رأس الها  املحدودة 

تقرر ما يلي :
الحصص  تفويت  إقرار 

االجس اعية.
بن9راهيم  اسسقالة السيد منصف 
األندل�سي من مهامه ك سير للشركة.
مسير  الغريب  علي  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
التزام الشركة بسوقيع السيد علي 

الغريب.
من  ص1  و   7  ،6 الفصول  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد.
ص1  الفصل  إلى  ص1  الفصل  تغيير 

من القانون األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 (0(1 اغسطس   (6 بساريخ  اليبضاء 

تحت رقم 790711.
بيان مخسصر

355P

ECOSIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس ال الشركة : 100.000 درهم.
ع ارة )1 شقة 11 زنقة الطيب 

لبصير أكدال - الرباط.
يوم  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   (0(1/06/(8
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص السالية :
ECOSIM : التس ية

إنشاءات  أو  أع ال   : الهدف 
مسنوعة.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
100 درهم للحصة الواحدة مقس ة 

كاآلتي :

 (50  : مروان  ببا  الزي   : السيد 

حصة.

السيد : لزرق ج9ران : 50) حصة.

 (50  : حسام  اجطاي   : السيد 

حصة.

السيد االدري�سي الخ لي�سي فهد : 

50) حصة.

)1 شقة  : ع ارة  املقر االجس اعي 

 - أكدال  لبصير  الطيب  زنقة   11

الرباط.

التسيير : الزي ببا مروان.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

 باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم :

.151567
ب ثابة مقسطف وبيان

356P

STE GUAMRAOUI VISION
SARL AU

JNANE SIDI ALLAL BAHRAOUI 

IMM 0( MAGASIN N°07 TIFLET 

- SIDI ALLAH BAHRAOUI

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ص1/08/1)0) تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

 GUAMRAOUI  : التس ية 

.VISION

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة  بشريك وحيد.

اخصائي   : االجس اعي  الهدف 

نظارات - وقياس النظر.

رأس ال الشركة : مائة ألف درهم 

.100.000

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

سيدي  جنان   : االجس اعي  املقر 

 ( رقم  الع ارة  البحراوي  عالل 

عالل  سيدي   - تيفلت   7 رقم  املحل 

البحراوي.

التسيير : السيد سفيان ك راوي.
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بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بايفلت  السجاري باملحك ة االبسدائية 

بساريخ 1/09/11)0) تحت رقم 999.

357P

STE AGRI-LAMAIDNATE
SARL

 LAMAIDNATE DOUAR OULAD

 SAAD CR AIT BOUYAHYA EL

HAJAMA TIFLET

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

1/08/9)0) تم  الغير العادي بساريخ 

إقرار ما يلي :

من  اجس اعية  حصة   500 بيع 

طرف السيد مح د سكاح إلى السيد 

السيد  يصبح  وبذلك  سكاح  ح زة 

ح زة سكاح الشريك الوحيد لشركة 

مسيرا  تعيينه  تم  ك ا  ملعيدناة  اكري 

بعد  ملعيدناة  اكري  للشركة  وحيدا 

من  سكاح  مح د  السيد  اسسقالة 

مهامه في التسيير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0(1 سبس 9ر   11 بساريخ  االبسدائية 

تحت رقم )1).

358P

STE GRENAGRO PLANTE
SARL

 SECTEUR QODS RUE

 BOUKNADEL N 119 LAAYAYDA

- SALE

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

1/07/09)0) تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

 STE GRENAGRO  : التس ية 

.PLANTE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

 - البستنة   : االجس اعي  الهدف 

انساج وبيع األشجار املصادق عليها.
رأس ال الشركة : مائة ألف درهم 

.(100.000(

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

القدس  : سكسور  املقر االجس اعي 
 - لعيايدة   119 رقم  بوقنادل  زنقة 

سال.
التسيير : السيدة فاطنة صويلح.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
االبسدائية بسال بساريخ ص1/09/1)0) 

تحت رقم 7ص11ص.
359P

MOONY
SA

Avis de renouvellement de 
mandat des administrateurs 

et du PDG et directeur general 
delégué.

إعالن عن تجديد والية أعضاء 
مجلس اإلدارة ورئيس املدير العام 

واملدير العام املفوض.
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
مجهولة  شركة   MOONY لشركة 
صص  1ص,0ص,9),و  مقرها  اإلسم 
املسجلة  ببوزنيقة،  الصناعي  مج ع 
ص55ص  رقم  تحت  السجاري  بالسجل 
بعد مالحظة انتهاء صالحية السفويض 
0ص  بساريخ  اإلدارة،  لل جلس  املوكل 

يونيو 1)0) ما يلي :
- السيد شكيب لعلج.
- السيد مح د لعلج

- السيد عادل سالمي.
- السيد ر�سى سالمي.

امل ثلة   ALJIAINVEST الشركة 
من طرف السيد سعيد لعلج.

محددة  ملدة  السفويض  تجديد   -
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  سنوات   6 في 
تاريخ  حتى  يعني  الذكر  السابقي 
الج ع العام للبت في حسابات السنة 

املنتهية بساريخ 1ص ديس 9ر 6)0).
املنعقد  اإلدارة  مجلس  قرر  ك ا 

بساريخ 0ص يونيو 1)0) ما يلي :
- أن يجدد تعيين باإلج اع السيد 
املدير  الرئيس  بصفسه  لعلج  شكيب 

العام وذلك طوال فترة واليسه.
تجديد والية املدير العام املفوض 
للسيد ر�سى سالمي وذلك طوال فترة 

واليسه.
كاتبة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية )السجل 
سبس 9ر   7 يوم  لبنسلي ان  السجاري( 

1)0) تحت رقم 176.
ب قس�سى مقسطف وبيان املسير

360P

KITCHEN UNIVERS
SARL

Avis d’extension de l’objet social
إعالن عن ت ديد املوضوع االجس اعي
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
لشركة KITCHEN UNIVERS شركة 
رأس الها  محدودة  مسؤولية  ذات 
بالدار  مقرها  درهم،   100.000
الزرقطوني  شارع   ،55 البيضاء 
 1 رقم   1 الطابق  الزرقطوني  مج ع 
بالسجل  املسجلة  املستشفيات،  حي 
بساريخ   155077 رقم  تحت  السجاري 
 11 الساعة  على   (0(0 يوليوز  ص1 

ونصف ما يلي :
ت ديد املوضوع االجس اعي في مواد 
املادة  عن  املترتب  تعديل  االسسيراد، 
واعس اد  األسا�سي  القانون  من  ص 

القانون األسا�سي املعدل.
تم اإليداع القانوني الذي يشس ل 
لدى  املعدل  األسا�سي  القانون  على 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كاتبة 
 (0(1 05 غشت  يوم  البيضاء  للدار 

تحت رقم 01)789.
ب قس�سى بيان ومقسطف

361P

خبير محاسب
أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

JACHAL SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 75.000ص.)1 درهم
مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 
19 و 1)، 1 شارع الفار، مدار 

سبور، حي راسين
السجل السجاري 15.199)

الغير  العام  الج ع  ملحضر  وفقا 
أغسطس  ص  بساريخ  املنعقد  العادي 

1)0)، تم اتخاذ القرارات السالية :

بقي ة  الشركة  رأس ال  رفع 
من  لنقله  درهم   ((5.000
75.000ص.)1 درهم إلى 600.000.)1 

درهم ؛
تنسيق النظام األسا�سي للشركة.

حل الشركة وتصفيتها وديا ؛
قباج  ساميا  السيدة  مهام  نهاية 

ك سيرة للشركة ؛
قباج  ساميا  السيدة  تعيين 

ك صفية للشركة.
واملحافظة  السصفية  مقر  تحديد 
 1  ،(1 و   19 بـ  الشركة  وثائق  على 
شارع الفار، راسين )RACINE(  الدار 

البيضاء.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت الرقم 1ص7919.
من أجل املسسخرج واإلشارة

املصفي

362 P

خبير محاسب
أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

AMLAK ATRIUM
شركة مساه ة مبسطة،
رأس الها 70.00.000 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع عبد 
املومن وزنقة س ية، مبنى شهرزاد ص، 
الطابق الخامس، رقم )) الدار البيضاء

رقم السجل السجاري ص51.ص))
الغير  العام  الج ع  ملحضر  وفقا 
يونيو  0ص  بساريخ  املنعقد  عادي 

1)0)، تم اتخاذ القرارات السالية :
ت ديد الغرض االجس اعي إلى إدارة 
من  محفظة  وعقد  املالية  األدوات 

االستث ارات ؛
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت الرقم 8ص7919.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

363 P
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خبير محاسب

أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

AMLAK COMTEMPO
شركة مساه ة مبسطة،
رأس الها 70.00.000 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع عبد 
املومن وزنقة س ية، مبنى شهرزاد ص، 
الطابق الخامس، رقم )) الدار البيضاء

السجل السجاري 8.161))
الغير  العام  الج ع  ملحضر  وفقا 
يونيو  0ص  بساريخ  املنعقد  عادي 

1)0)، تم اتخاذ القرارات السالية :
ت ديد الغرض االجس اعي إلى إدارة 
من  محفظة  وعقد  املالية  األدوات 

االستث ارات ؛
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء 

تحت الرقم 6ص7919.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

364 P

خبير محاسب

أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

INVENT AFRICAL - SARL
شركة محدودة املسؤولية،
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 110 شارع يعقوب 
املنصور، الطابق الثاني، شقة 1، 

الدار البيضاء
السجل السجاري : 55)110

العام  الج ع  لقرارات  وفقا 
يونيو  0ص  بساريخ  املنعقد  املخسلط 

1)0)، تم اتخاذ القرارات السالية :
أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 
1/1 رأس الها واسس رار   ربع  أقل من 

نشاطها ؛
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ  البيضاء 

تحت الرقم 9)))79.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

365 P

خبير محاسب
أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

TILA INVEST
شركة محدودة املسؤولية،
رأس الها 1.000.000 درهم

مقرها االجس اعي : 05 زنقة ميكل 
أنجلو، راسين، الدار البيضاء
السجل السجاري : 9)7.)11

ب قس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد بساريخ )) يونيو 1)0)، تقرر 

ما يلي :
أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 
1/1 رأس الها واسس رار   ربع  أقل من 

نشاطها ؛
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ 

.79(0(1
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

366 P

خبير محاسب
أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

 CMB PLASTIQUE MAROC
SA

شركة األسهم،
رأس الها 19.000.000 درهم

مقرها الرئي�سي : 10,1 كم الطريق 
القديم الرباط عين السبع

السجل السجاري رقم : 59).)9

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
 (9 بساريخ  العادي  والغير  العادي 

يونيو 1)0) تقرر ما يلي :
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة ؛
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ 

.79(0(5
من أجل املسسخرج واإلشارة

اإلدارة

367 P

أد شركاء

خبير محاسب

السيد أقصبي فؤاد

)11 بوركون، الدار البيضاء

 HORMANN MAROC
شركة محدودة املسؤولية،

ذات شريك وحيد،
رأس الها 118.500.ص درهم

املقر االجس اعي : تجزئة سنترال بارك، 
شارع عبد املومن، إقامة م، رقم صص، 

املح دية
السجل السجاري : 18.119

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
تم   (0(1 يونيو   9 بساريخ  املنعقد 

اتخاذ القرار السالي :
أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 
1/1 رأس الها واسس رار   ربع  أقل من 

نشاطها ؛
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
باملح دية  السجارية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   7 بساريخ 

.1877
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

368 P

خبير محاسب

أد الشركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

ARIETIS
شركة محدودة املسؤولية،

ذات شريك وحيد
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 6 ، شارع 6 أكسوبر، 
حي راسين، الطابق الرابع، الدار 

البيضاء، 
السجل السجاري : 185.171

االجس اعي  النشاط  تصحيح 
واالتصال  »الدعاية  إلى  للشركة 
اإلعالم  وسائل  مع  العالقات  وإدارة 
تصحيح  بعد  األحداث«  وتنظيم 

مسسوى الضريبة املهنية :
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   11 بساريخ 

1765ص بالسجل الكرنلوجي.
من أجل املسسخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

369 P

أد شركاء

خبير محاسب

السيد أقصبي فؤاد

)11 بوركون، الدار البيضاء

GC SPORTS

شركة محدودة املسؤولية،

رأس الها 7.500ص درهم

مقرها االجس اعي : إقامة 0ص، شقة 

8، شارع موالي أح د الوكيلي حسن، 

الرباط، املغرب.

السجل السجاري : 755.ص11

الج ع  مداوالت  ألعقاب  وفقا 

أبريل   7 بساريخ  العادي  الغير  العام 

الشركة  رأس ال  رفع  تقرر   ،(0(1

تش ل  التي  درهم   (.000.000 ب بلغ 

عالوة االنبعاثات، لرفعه من 0.000ص 

إصدار  درهم عن طريق  7.500ص  إلى 

75 سه ا جديدا بقي ة اس ية قدرها 

 7500 بقي ة  منها،  لكل  درهم   100

درهم.

الج ع  مداوالت  ألعقاب  ووفقا 

 6 بساريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 

ماي 1)0) تقرر ما يلي :

 WITAMAX 1 املوافقة على شركة

كشريك جديد ؛

0.000ص  رفع رأس ال الشركة من 

إلى 7.500ص درهم ؛

وتصدير  اسسيراد  نشاط  إضافة 

األصناف  وكافة  الرياضية  األجهزة 

غرض  إلى   السك يلية  أو  املساعدة 

اجس اعي للشركة ؛

األسا�سي  النظام  بسوافق  السعديل 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

6 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 19)117.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

370 P
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خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

 SOPRIMA MEKNES
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع أنفا، 
وشارع حرودة، الطابق الخامس،

الدار البيضاء
السجل السجاري : ص181.85

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
املنعقد بساريخ 18 يونيو 1)0)، تقرر 

ما يلي :
الشركة  أسهم  ج يع  تفويت 
 BERDIL CAPITAL و JLل لصالح 
 MILLENIUM و   (S HOLDING
ALCAMO DWC- و   VENTURES

LLC ؛ TILA INVEST ؛
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة ؛
أصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 

اآلن B AVOCADOصR ؛
ت ديد الغرض االجس اعي للشركة 

إلى نشاط الزراعة ؛
األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ 

.791668
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

371 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

TERRE OUASLAM JBILAT
شركة محدودة املسؤولية،

ذات رأس مال 10.000 درهم،
مقرها االجس اعي : 7-5، زنقة ابن 

طفيل، الدار البيضاء
السجل السجاري : 8.911)1

املخسلط  العام  الج ع  ب قس�سى 
املنعقد بساريخ ص) يونيو 1)0)، تقرر 

ما يلي :

أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 
1/1 رأس الها واسس رار  ربع  أقل من 

نشاطها.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ 

.79(0(1
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

372 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

 SALESFORCE
 TECHNOLOGIES

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد،
رأس الها 1.100.000 درهم

مقرها االجس اعي : مكسب رقم 6، إقامة 
كريسسال أ، الطابع الرابع، مارينا،

الدار البيضاء
السجل السجاري : 8.075))

الوحيد  الشريك  لقرارات  وفقا 
يوليو  0ص  بساريخ  املسخذة  للشركة 

1)0)، قرر ما يلي :
اإلقرار على تغيير امل ثل القانوني 

للشريك الوحيد للشركة ؛
تعديل النظام األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 1ص))79.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

373 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

MUGEST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد،
رأس الها 600.000.ص درهم

مقرها االجس اعي : ))، شارع عبد 
الكريم الخطابي، الدار البيضاء

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
اتخاذ  تم   ،(0(1 أغسطس  ص  بساريخ 

القرارات السالية :

بقي ة  الشركة  رأس ال  رفع 

من  لنقله  درهم   5.100.000

 9.000.000 إلى  درهم  600.000.ص 

درهم ؛

تنسيق النظام األسا�سي للشركة ؛

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم 5ص7919.
من أجل املسسخرج واإلشارة

املسير

374 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

RECOM PRODUCTION
شركة محدودة مسؤولية 

رأس الها 1.600.000 درهم

مقرها االجس اعي : ) زنقة أبو فيد 

 ،C8 املصري، الطابق الثامن، شقة

الدار البيضاء

السجل السجاري : ص)1.صص1

الغير  العام  الج ع  لقرارات  وفقا 

أغسطس   5 بساريخ  املنعقد  عادي 

1)0)، تقرر ما يلي :

حصة  00ص5  بيع  على  املصادقة 

لصالح   Amine benyakhlef للسيد 

السيد Farid Benyakhlef ؛

من  واحدة  حصة  ببيع  الترخيص 

لصالح   Farid Benyakhlef السيد 

السيد Abdelkader Belguendouz ؛

ب بلغ  الشركة  رأس ال  زيادة 

من  ليرتفع  درهم   600.000

 (.00.000 إلى  درهم   1.600.000

درهم ؛

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم 9ص7919.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

375 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

CFG BANK
شركة مجهولة اإلسم

راس الها 889.900.)51 درهم

مقرها االجس اعي : 5/7، زنقة ابن 

طفيل، الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 1)67.1

الغير  العام  الج ع  لقرارات  وفقا 

يوليو   (7 بساريخ  املنعقد  العادي 

1)0)، قرر ما يلي :
بقي ة  الشركة  رأس ال  رفع 

لنقله  درهم  100.ص8).16 

إلى  درهم   51(.889.900 من 

00ص.ص559.17 درهم ؛

تنسيق القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   15 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم 791)79.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

376 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

MUTANDIS SCA
راس الها 700.ص799.67 درهم

مقرها االجس اعي : ))، شارع عبد 

الكريم الخطابي الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 180.175

العادي  العام  الج ع  لقرار  وفقا 

فاتح  بساريخ  املنعقد  العادي  والغير 

أبريل 1)0)، تقرر ما يلي :

وتحديث   (1 رقم  البند  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم 6)0)79.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

377 P
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خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

TERRA IMMO
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد،
راس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : ص1 شارع أح د 
امليجاتي، سكن األلب، الطابق 
األول، رقم 8، الدار البيضاء

السجل السجاري رقم ص55.19ص
الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
املنعقد بساريخ 9) يونيو 1)0)، تقرر 

ما يلي :
شركة  حصص  ج يع  تحويل 
 KAY شركة   لصالح    HAMKAY

.HOLDDING
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 7ص7919.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

378 P

خبير محاسب

أد شركاء

)11 بوركون، الدار البيضاء

CHEZ BORRA
شركة محدودة املسؤولية
راس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : )1، زنقة البحر 
األح ر، عين الدياب، الدار البيضاء

السجل السجاري رقم ص11.67)
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
0ص  بساريخ  العادي  والغير  العادي 

يونيو 1)0) :
أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 
1/1 رأس الها واسس رار  ربع  أقل من 

نشاطها ؛
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (0(1 سبس 9ر   8 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 0)0)79.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

379 P

BEAUTIFUL TEX
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 10.000 درهم

191، شارع الفوارات حي عادل 

الطابق ص الحي املح دي

الدار البيضاء

س.ت : 118185

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

ب قر   (0(0 نوف 9ر   (6 بساريخ 

الشركة حيث قررت ما يلي :

للشركة  املسبق  الحل 

BEAUTIFUL TEX
ملنور  الرحيم  عبد  السيد  تعيين 

املسؤول عن تصفية الشركة.

ب قر  السصفية  مقر  تحديد 

حي  الفوارات  شارع   ،191  : الشركة 

ص الحي املح دي الدار  عادل الطابق 

البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

11 ديس 9ر 1)0) تحت رقم اإليداع 

.757171
من أجل السخليص واإلشهار

380 P

SAFO MEDIC
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 100.000 درهم

)، زنقة 5، حي عادل الحي املح دي

الدار البيضاء

السأسيس
بالدار  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 (0(0 ديس 9ر   (1 بساريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  تحرير  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالسالي :

 SAFO MEDIC SARL  : التس ية 

AU

الهدف :

أخصائية العالج الطبيعي.

تاجرة ملحقات أو لوازم الصيدلة.

حي   ،5 زنقة   ،(  : االجس اعي  املقر 
عادل الحي املح دي، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : الرأس ال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
كاملها  عن  الحصص  سددت  درهم 

ووزعت على الشريك الوحيد :
 1000 جدي  ماجدة  السيدة 

حصة محررة.
التسيير : عهد به ملدة غير محددة 
ماجدة  للسيدة  مطلقة  وبصالحيات 
5 رقم  املقي ة بحي عادل زنقة  جدي 

) الدار البيضاء.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.
القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 
تحت االحسياط حسب ا يقرره الج ع 

العام.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

) ف9راير 1)0) تحت رقم 9)صص76.
من أجل السخليص واإلشهار

381 P

ADAM BANI شركة
SARL AU

السجل السجاري 1)))ص
تفويت الحصص

تعيين املسير الجديد
بقرار الج ع العام العادي ملساهم 
أغسطس   ( بساريخ  املنعقد  الشركة 
1)0) ب قرها االجس اعي تقرر ما يلي :
قام السيد حسوني مح د الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
حصصه  ج يع  بسفويت   JE10ص69ص
لصالح  حصة   1000 أي  بالشركة 
السيدة حسوني هند الحاملة لبطاقة 
 AE05ص09ص رقم  الوطنية  السعريف 
تحديد  تم  ك ا  منه،  قبلتها  والتي 
درهم   100.000 في  الشركة  رأس ال 
بقي ة 1.000 درهم للحصة الواحدة 
مرق ة من 1 إلى 1000 حصة تكستب 
هند،  حسوني  السيدة  لفائدة  كلها 
وبالسالي تغيير الفصلين 6 و7 و)1 من 

القانون األسا�سي.

هند  حسوني  السيدة  تعيين 
ك سيرة ومسؤولية عن الشركة وملدة 

غير محدودة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 أغسطس   19 يوم 

ص718ص.
لإلشارة والنشر

املسيرة : السيدة حسوني هند

382 P

 « MAY I SERVICES « شـــركـــة
السـجــل الـسـجــاري رقـــم : 7177ص - 

أكـــاديـــــر
أكادير  في  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قررت   ،(0(1 يونيو  0ص  بساريخ 
ب ثابة  املنعقدة  العامة  الج عية 
للشركة  اإلشسثنائي  العام  الج ع 
 »MAY I SERVICES« املس اة 
الكائن  درهم،   (0.000 برأس ال 
مكررالطبق   61 بأكادير،  مقرها 
 ،( األر�سي، شارع الحنصالي، الخيام 

ما يلي :
للشركة  اإلجس اعي  الهدف  تغيير 

كالسالي :
تصدير واسسيراد ج يع املنسوجات 

واملواد ؛
 صناعة املنسجات الحرفية أو غيرها

من املنسجات ؛
السجارة في ج يع املنسوجات ؛

التسويق ؛
السواصل ؛

الوساطة السجارية ؛
املقاوالت  ج يع  في  املشاركة 
التي  أو  الهدف  والشركات ذات نفس 

قد تساعد على تن ينة الشركة.
املالية،  السجارية،  الع ليات  ج يع 
 الصناعية، املنقولة والعقارية املسعلقة
بالهدف اإلجس اعي بصفة مباشرة أو 
بصفة غير مباشرة أو السابع لها والتي 
الشركة  نشاط  في  تساهم  أن  ي كن 

وفي تن يتها.
الصديق،  بلخضير  السيد  تعيين 
للسعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
رقم 951Hص10 ك سيرا آخر للشركة.
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الشركة  تسيير  سيسم  وبالسالي، 

 Jennifer السيدة  من  كل  طرف  من 

والسيد   Renée Simone CELESTE

بن الخضير الصديق، وذلك ملدة غير 

محدودة.
القانون  من   ( الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.

 تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط

باملحك ة السجارية بأكادير، بساريخ 8) 

يوليوز 1)0)، تحت عدد 8)9)10.
للخــــالصة والبيـــــان

383 P

 PRODUITS شركة
 CHIMIQUES ET ENGRAIS

DU SOUSS
السجل السجاري رقم : صص) - أكادير

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

الشريك  قرر   ،(0(1 يونيو   17

 PRODUITS الوحيد للشركة املس اة

 CHIMIQUES ET ENGRAIS DU

 ،PROCESS باخسصار   ،SOUSS

الكائن  درهم،   (.000.000 برأس ال 

أنزا،  الصناعي  الحي  بأكادير،  مقرها 

ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجس اعية

تفويت  تم   : الحصص  تفويت 

لفائدة  السالية  الحصص  ج يع 

الفالحية  »الوكالة  املس اة  الشركة 

لسوس«.

 Jacques Olivier, السيد  فوت 

 Gérad, Marie ALLEON 7)صص

حصة اجس اعية.

 Florence السيدة  فوتت 

 Françoise, Marie GAZEL 17(7

حصة اجس اعية.

 Christophe, السيد  فوت 

 Hubert, Marie ALLEON 17(7

حصة اجس اعية.

فاط ة  سيدينو  السيدة  فوتت 

1086 حصة اجس اعية.

ياس ين  سيدينو  السيدة  فوتت 

صص1 حصة اجس اعية.

جيهان  سيدينو  السيدة  فوتت 
صص1 حصة اجس اعية.

صص1  فوتت السيدة سيدينو رانيا 
حصة اجس اعية.

1ص1  نعي ة  أنجار  السيدة  فوتت 
حصة اجس اعية.

 (00 السيد سيدينو ج ال  فوت 
حصة اجس اعية.

فوتت السيدة بوعدي يامنة 100 
حصة اجس اعية.

لطيفة  سيدينو  السيدة  فوتت 
100 حصة اجس اعية.

خديجة  سيدينو  السيدة  فوتت 
100 حصة اجس اعية.

 Christine, Marie, فوتت السيدة
حصة   50  Nathalie ALLEON

اجس اعية.
 Philippe, Michel, السيد  فوت 
حصة   50  Marie, ALLEON

اجس اعية.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
االعسبار،  بعين  األخذ  تم  ك ا 
أليون  السادة  من  كل  اسسقالة 
جاك  وأليون  ماري  ميشل  فيليب، 
مهامهم  من  ماري  جيرار  أوليفيي 

ك سيرين للشركة.
أوليفيي  جاك  أليون  تعيين  وتقرر 
للشركة  وحيد  ك سير  ماري  جيرار 
ملدة سنة واحدة سيسم تجديدها عن 
طريق قرار الشريك الوحيد للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،(0(1 سبس 9ر   ( بساريخ  بأكادير، 

تحت رقم )1ص106.
للخالصة والبيان

384 P

شركة تأمينات صديق
السجل السجاري رقم : 7ص8) - 

أكادير
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
الج عية  قررت   ،(0(1 ف9راير   9
الج ع ب ثابة  املنعقدة  العامة 

املس اة   للشركة  االسسثنائي  العام   
»تأمينات صديق« ش.م.م، برأس ال 
مقرها  الكائن  درهم،   1.100.000
بأكادير، شارع الحسن الثاني، ما يلي :
السصدق  على  املصادقة 
بالحصص االجس اعية طبقا للفصل 

ص1 من القانون األسا�سي للشركة.
تفويت الحصص :

تصدق السيد صديق عبد هللا ب 
من مج وع  اجس اعية  1.075 حصة 
والتي  اجس اعية  حصة  875.ص 
السيد  لفائدة  الشركة  في  ي سلكها 

كورامي نور الدين.
ب  رشيد  صديق  السيد  تصدق 
من مج وع  اجس اعية  1.075 حصة 
والتي  اجس اعية  حصة  875.ص 
السيد  لفائدة  الشركة  في  ي سلكها 

كورامي نور الدين.
تصدقت السيد صديق خدوج ب 
مج وع  من  اجس اعية  حصة  8ص5 
والتي  اجس اعية  حصة   1.891
السيد  لفائدة  الشركة  في  ت سلكها 

كورامي نور الدين.
6 و7 من القانون  تغيير الفصلين 

األسا�سي للشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،(0(1 أغسطس  ص  بساريخ  بأكادير، 

تحت رقم ))1059.
للخالصة والبيان

385 P

MIRAGO شركة
السجل السجاري رقم : ص66 - أكادير
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
الج عية  قررت   ،(0(1 يوليو   (6
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املس اة   للشركة  االسسثنائي  العام 
برأس ال  ش.م.م،   MIRAGO
مقرها  الكائن  درهم،   1.(00.000

بشاطئ مير اللفت، ما يلي :
 8.100 تفويت  على  املصادقة 
السيد  طرف  من  اجس اعية  حصة 

.Eric JANSSENS

تفويت الحصص :
السيد  ب قس�سى عقد عرفي فوت 
Eric JANSSENS، مج وع الحصص 
الشركة  في  ت سلكها  التي  االجس اعية 
اجس اعية  8.100 حصة  ب  واملقدرة 
 WILLY VAN DE السيد  لفائدة 

.VELDE
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
القانون  من   6 الفصل  تغيير 

األسا�سي.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بسيزنيت، بساريخ 16 أغسطس 1)0)، 

تحت رقم 515.
للخالصة والبيان
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LILAH شركة
السجل السجاري رقم : 10.001

أكادير
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
الج عية  قررت   ،(0(1 يوليو   9
 LILAH املس اة   للشركة  العامة 
درهم،   100.000 برأس ال  ش.م.م، 
الكائن مقرها بأكادير، رقم 7)، زنقة 

5)ص، حي رياض السالم، ما يلي :
للسيد  واملوافقة  الترخيص 
 Fabien, Jean, André SAGARD
التي  اجس اعية  حصة   (70 لسفويت 

ي سلكها في الشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
القانون  من   6 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.
السيد  ب قس�سى عقد عرفي فوت 
 Fabien, Jean, André SAGARD
واملقدرة  االجس اعية  الحصص  كافة 
والتي  اجس اعية  حصة   (70 ب 
السيدة  لفائدة  الشركة  في  ي سلكها 

.Soraya PIZZOTTA
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للشركة  األسا�سي  القانون  تحيين 
ليالئم السعديالت السالفة الذكر.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير،  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،(0(1 أغسطس  ص)  بساريخ 

رقم 1ص1061.
للخالصة والبيان
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 FABRIQUE شركة
 MAROCAINE CONSERVES

ALIMENTAIRES
السجل السجاري رقم : 619)1

 أكادير
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
10 أغسطس 1)0)، قررت الج عية 
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املس اة   للشركة  االسسثنائي  العام 
 FABRIQUE MAROCAINE
 CONSERVES ALIMENTAIRES
باخسصار FMCA، ش.م.م، برأس ال 
مقرها  الكائن  درهم،   (.000.000
الحي  املحيط،  زنقة  بأكادير، 
،6115  : ص.ب.  أنزا،   الصناعي، 

ما يلي :
ب  السصدق  على  املصادقة 
10.000 حصة االجس اعية من طرف 

.Anna Maria SPETTOLI السيدة
تفويت الحصص :

تصدقت  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،Anna Maria SPETTOLI السيدة 
والتي  اجس اعية  حصة   10.000 ب 
من  كل  لفائدة  الشركة  في  ت سلكها 
 Alberto FORCHIONE السيد 
اجس اعية  حصة   8000 بنسبة 
 Alessandro FORCHIONE وللسيد
حصة   (000 بنسبة   PERDOMO

اجس اعية.
6 و7 من القانون  تغيير الفصلين 

األسا�سي للشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،(0(1 سبس 9ر   ( بساريخ  بأكادير، 

تحت رقم 17ص106.
للخالصة والبيان
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GADIMAT شركة
السجل السجاري رقم : 617 - أكادير

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

محضر  قرر   ،(0(1 مارس   (5

املس اة  للشركة  اإلداري  املجلس 

GADIMAT ش.م، ما يلي :

 Richard ROBELIN تعيين السيد
رئيسا مديرا عاما.

 Jean Michel تعيين كل من السيد

 ،Franck GUILLET السيد GUILLET

والسيد   Gilles HOTELIN السيد 

مدراء   Thierry Jérôme GAZEL

عامين مفوضين.
قرر  عرفي،  عقد  ب قس�سى 

محضر الج ع العام العادي املنعقد 

،(0(1 مارس   (5 بساريخ   اسسثنائيا 

ما يلي :

الشركة  مسصرفي  توكيل  تجديد 

 Gilles السادة   : أس اؤهم  اآلتية 

  HOTELIN، Franck GUILLET،

 Jean Michel GUILLET،

 Richardو  Guillaume HOTELIN

.ROBELIN

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير،  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ ص أغسطس 1)0)، تحت رقم 

ص)1059.
للخالصة والبيان
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شركة بيلما
BELMA ش.م

السجل السجاري رقم 8179

أكادير

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

العام  الج ع  قرر   ،(0(1 ماي   18

املس اة  الشركة  لشركاء  املخسلط 

»بيل ا« ش.م، برأس ال 1.956.000) 

ملول،  بأيت  مقرها  الكائن  درهم، 

،86( رقم  بقعة  الصناعي،   الحي 

ما يلي :

أنه أحاط عل ا باسسقالة السيدة 

مكانها  تعيين  وتقرر  مارتي  جاكلين 

،Foliedes jardins السيدة ماري بيير

 1961 مارس   15 بساريخ  املزدادة   
بفرنسا  واملقي ة  البيضاء  بالدار 
 Juiverie شارع  9ص،   ،CHAMBERY
00ص7 )فرنسا(، الحاملة لجواز السفر 
AD10608)1، وذلك ملدة ثالث  رقم 
)ص( سنوات والتي سسنسهي عند انعقاد 
لل صادقة  العادية  العامة  الج عية 
املالية  بالسنة  التركيبية  القوائم  على 

املنتهية في 1ص ديس 9ر ص)0).
شركة  من  كل  والية  تجديد 
 Anne والسيدة   CHANCERELLE
 Paul Paulet والسيد   ،Peigne
والسيد Arnaud MARTY ك سصرفي 
ملدة  اإلدارة  الشركة وأعضاء مجلس 
تاريخ  عند  تنسهي  )ص(  سنوات  ثالث 
العادية  العامة  الج عية  انعقاد 
التركيبية  القوائم  على  لل صادقة 
1ص ديس 9ر  بالسنة املالية املنتهية في 

ص)0).
تجديد  الضروري  من  أنه 
السفويض املسند إلى املجلس اإلداري 
والذي   ،(0(1 مارس  0ص  بساريخ 

يسكون من :
ك دير   Arnaud MARTY السيد 
عام مفوض، وذلك طوال مدة واليه 

ك سصرف.
القانون  من   11 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكادير، بساريخ 17 أغسطس 1)0)، 

تحت رقم 106089.
للخالصة والبيان
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UPADIS
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

مـــقــــرهــــــا االجــــســـ ــاعــــي : 0) شارع 
فيرساي وطرفاية ع ارة مكاتب 
االدري�سي الشقة 7) الطابق 5 

مـــكــنــاس
رأســـــــ ـــالــــهـــــا : 100.000 درهــــم. 

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
ف9راير  فاتح  بساريخ  الــــعــــادي  الــــغـــيــــر 
 UPADIS SARL AU لشركة   (0(1

تم السقرير واملصادقة على مايلي : 

 وهب 00ص حصة من طرف السيدة
لكور  السيد  لفائدة  سلوى  حفيظي 

بالل.

السيدة حفيظي  املسيرة  اسسقالة 

تعيين مسير جديد للشركة  سلوى و 

السيد لكور بالل.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تعديل الــقـــانـــون األســـاســـي للـــشـــركـــة.

 اإليــــــداع الـــــقـــــانـــــونــــي تـــــم بــــالــ ــــحــــكـــ ـــة

 الــــســـجـــاريــــة بــــ ــكــنــاس تــحـــت عـــــدد 101)

بـــــســــاريــــــخ )1 ماي 1)0).

391 P

STE NCC MAROC
SARL AU

رأســــ ــــالــــهـــــــــا : 60.000 درهــــــــــــــــــم 
مقرها االجس اعي : 81 شارع بنغازي 

برج موالي ع ر مكناس

تأسيس شــــركــــــة
مـــؤرخ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـ ــــقـسـضــى 

 (0(1 يوليو   16 بــســاريــخ  بـــ ــكــنـــاس 

ذات  شركة  تأسيس  قانون  وضع  تم 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املوصفات السالية : 

 STE NCC MAROC  : التس ية 

.SARL AU
املقر االجس اعي : 81 شارع بنغازي 

برج موالي ع ر مكناس. 

الهدف : تقديم الخدمات.

 100.000 في  حدد   : الرأس ال 

من  1000 حصة  على  درهم مقس ة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 مونير  حي يدي  السيد   -

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

حي يدي مونير ملدة غير محدودة. 

 تــــــــــــــم اإليــــداع الــــــقــــانـــــونـــــــي بـــالـــ ـــحـــكــ ــة

 السجارية ب كناس بـــــســـاريــــخ ص1 أغسطس
تجاري  سجل  716ص،  عدد   ،(0(1

رقم 51077. 

392 P
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 SOCIETE ADAOUAT AL

BINAE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

مـــقــــرهــــــا االجــــســـ ــاعــــي : رقم 711 

تجزئة البساتين 7 قطعة ص مكناس

رأســـــ ــــالــــهـــــا : 10.000 درهـــــــم

الـــجــ ــع  مـــحـــضـــر  بـــــ ـــقـــســـضـــى 

فاتح  بساريخ  الــــعــــادي  الــــغـــيــــر  الـــــعــــام 

 SOCIETE لشركة   (0(1 يوليو 

تم   ADAOUAT AL BINAE SARL

السقرير واملصادقة على مايلي :

املقر االجس اعي للشركة  - تحويل 

 7 البساتين  ص  قطعة   151 رقم  من 

مكناس الى العنوان السالي : رقم 711 

تجزئة البساتين 7 قطعة ص مكناس.

تعديل القانون األسا�سي للشركة. 

اإليــــــداع الـــــقـــــانـــــونــــي تـــــم بــــالــ ــــحــــكـــ ـــة 

عـــــدد  تــحـــت  بــــ ــكــنــاس  الــــســـجـــاريــــة 

607ص بـــــســــاريــــــخ ص أغسطس 1)0).
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TRAV-GENIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

رأس الها 100.000 درهم

مـــــقــــرهــــا االجـــســ ـــاعــي : تجزئة عبد 

الوهاب العراي�سي رقم 5 البساتين 

مكناس

إغالق السصفية
الـــجـــ ـــع  مـــحـــضـــر  بـــ ـــقـــســـضـــى 

يونيو  10 بساريخ  االســـســثـــنـــائي   الـــعـــام 

 »TRAV-GENIE« لشركة   (0(1

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 : االجـــســ ــاعـــي  مــقــرهـــا  وحيد   بشريك 

رقم  العراي�سي  الوهاب  عبد  تجزئة 

الــســقــريــر  تــم  مكناس,  البساتين   5

والــ ــصــادقــة عــلــى مــا يــلــي : 

اإلغالق النهائي والسصفية الكاملة 

االجس اعي  املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوان السصفية.

السيد  لل صفي  اإلبراء  إعطاء 

بنعزو مح د صالح الدين.

 - تقديم تقرير السصفية وجاء فيها :
�سيء  الخصوم ال  �سيء –  األصول ال 
حساب السصفية يقدم رصيد يساوي 

صفر.
 اإليـــداع الـــقـــانـــونـــي تـــــــم بــــــــالــــــ ــحــكــ ــة
عــــــدد  تــحــت  بــــــ ـــكـــــنـــاس  الــســـجــاريــة 

19) بــــســــاريــــــخ 6) يوليو 1)0).
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DROGUERIE L’HACIENDA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
رأس الها 100.000 درهم

مـــــقــــرهــــا االجـــســ ـــاعــي : الطابق 
السفلي فيال رقم 11 تجزئة ع ر برج 
موالي ع ر طريق السييندا مكناس

السصفية املسبقة
الـــجـــ ـــع  مـــحـــضـــر  بـــ ـــقـــســـضـــى 
يونيو   11 بساريخ  االســـســثـــنـــائي  الـــعـــام 
 DROGUERIE« لشركة   (0(1
ذات  شركة   »L’HACIENDA
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مــقــرهـــا االجـــســ ــاعـــي : 
 الطابق السفلي فيال رقم 11 تجزئة
ع ر برج موالي ع ر طريق السييندا 
والــ ــصــادقــة  الــســقــريــر  تــم  مكناس، 

عــلــى مــا يــلــي : 
السصفية املسبقة للشركة. 

 تعيين السيد املرابط أناس ك صفي
مقر  الشركة  مقر  وتعيين  للشركة 

السصفية. 
 اإليـــداع الـــقـــانـــونـــي تـــــــم بــــــــالــــــ ــحــكــ ــة
عــــــدد  تــحــت  بــــــ ـــكـــــنـــاس  الــســـجــاريــة 

7)) بــــســــاريــــــخ 8 يوليو 1)0).
395 P

 SOCIETE G.B GROUPE
»MAROC« GBGM

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

رأس الها 10.000 درهم
مـــــقــــرهــــا االجـــســ ـــاعــي : رقم 8 تجزئة 
مونيا الطابق ) الزيسون مكناس

السصفية املسبقة
الـــجـــ ـــع  مـــحـــضـــر  بـــ ـــقـــســـضـــى 
يونيو   11 بساريخ  االســـســثـــنـــائي  الـــعـــام 
 SOCIETE G.B« لشركة   (0(1
 »GROUPE MAROC« GBGM
املحدودة املسؤولية  ذات  شركة 

 : االجـــســ ــاعـــي  مــقــرهـــا  بشريك وحيد   
رقم 8 تجزئة مونيا الطابق ) الزيسون 
والــ ــصــادقــة  الــســقــريــر  تــم  مكناس, 

عــلــى مــا يــلــي : 
- السصفية املسبقة للشركة. 

 GRILLES السيد  تعيين   -
.RAYMOND PAUL MARCHAL

مقر  وتعيين  للشركة  ك صفي 
الشركة مقر السصفية. 

 اإليـــداع الـــقـــانـــونـــي تـــــــم بــــــــالــــــ ــحــكــ ــة
عــــــدد  تــحــت  بــــــ ـــكـــــنـــاس  الــســـجــاريــة 

61) بــــســــاريــــــخ 11 أغسطس 1)0).
396 P

 DISTRIBUTION شركة
OUSSOUD GAZ
ش.م.م للشريك الوحيد

مقر الشركة : 015ص، حي املغرب 
العربي، ت ارة

السجل السجاري رقم 1769)1
االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
املنعقد بساريخ 5 يوليو 1)0) صادقت 

الشركة على السعديالت السالية :
 DISTRIBUTION شركة  حل 
للشريك  ش.م.م   OUSSOUD GAZ

الوحيد.
حسن  الرفيع  السيد  تعيين 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
قانوني  ك صفي   AD1(5111 رقم 

للشركة.
العنوان  في  السصفية  مقر  تحديد 
العربي،  املغرب  حي  015ص،   : السالي 

ت ارة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  لل حك ة  الضبط 
بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0) وذلك تحت 

رقم 86ص117.
397 P

SCI SAHB EL KHEIR
تأسيس شركة مدنية عقارية

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ ب دينة 
 (0(1 أغسطس   9 بساريخ  بركان 
عقارية  مدنية  شركة  تأسيس  تم 

بشريكين ذات الخصائص السالية :

SCI SAHB EL KHEIR : التس ية

مدنية  شركة   : الشركة  شكل 

عقارية.

الهدف : تهدف الشركة إلى :

منعش عقاري.

الع ليات  كل  عامة،  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والسجارية  الصناعية 

عالقة بالهدف االجس اعي أعاله والتي 

من شأنها تطوير وتن ية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل السجاري.

تقع  شقة   : االجس اعي  املقر 

حي  النخيل  تجزئة  الثالث  بالطابق 

القدس رقم 19 وجدة.

محدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة الواحدة.

السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 1ص ديس 9ر من كل سنة.

وملدة  الشركة،  ستسير   : التسيير 

غير محدودة من طرف :

مقيم  مح د،  لعربي  السيد 

بفرنسا، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

.PH80701ص

اإليداع القانوني والتسجيل

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

وجدة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص  بساريخ 

5ص1ص.
ب قس�سى مقسطف وبيان

398 P

TAMARIS CAPITAL
SARL AU

تأسيس فرع لشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يوليو   ( بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

فرع  إنشاء  تقرر  بالرباط،   (0(1

ذات  كابيطال«  »ط اريس  لشركة 

املواصفات اآلتية :

البيضاء،  الدار   : الفرع  عنوان 

 RDC املركز السجاري »أسي ا« املحل

دار بوعزة.
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مقهى  حلويات،  مخ9زة،   : الهدف 
ومطعم.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ك سير  املهدي  والجزولي  البحراوي 

للفرع.
رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى   79(157
سبس 9ر   9 بساريخ  البيضاء  بالدار 
1)0)، وك ا تم تقييد الفرع بالسجل 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجاري 

79ص515 بساريخ 9 سبس 9ر 1)0).
399 P

ARTISANAT D’AFRIQUE
 SARL 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ت ت   ،  16/09/(0(1 يوم  بالرباط 
لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص  لها   ، املسؤولية  محدودة 

السالية :
 ARTISANAT«  : التس ية 

 »D’AFRIQUE
وتصدير  اسسيراد   : الهدف 

األصناف الحرفية.
ابن  شارع    59  : االجس اعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 اكدال الرباط.
تاريخ  من  إبسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 

عبد الرح ان الخودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 1ص ديس 9ر.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
السجاري  بالسجل  الشركة 
بساريخ  بالرباط،  السجارية  لل حك ة 

1)0)/16/09، تحت رقم 7ص1175.
400 P

YANDY BRANDS
 SARL 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ت ت   ،  16/09/(0(1 يوم  بالرباط 
لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص  لها   ، املسؤولية  محدودة 

السالية :

 .»YANDY BRANDS« : التس ية

اإللكترونية،  السجارة   : الهدف 

اسسيراد وتصدير.

ابن  شارع    59  : االجس اعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 اكدال الرباط.

تاريخ  من  إبسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيد ياسين فاتي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 1ص ديس 9ر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
السجاري  بالسجل  الشركة 

بساريخ  بالرباط،  السجارية  لل حك ة 

1)0)/16/09، تحت رقم 8ص1175.

401 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE MEK GROUP
SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

لشركة  (0(1 أبريل  ص)  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات   STE MEK GROUP

مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 

محل   1(6 س  إقامة   : االجس اعي 

ب  القطعة  الزيسون  رياض  تجزئة 

مكناس قد تقرر :

باألنشطة  الشركة  نشاط  توسيع 

السالية :

أشغال مخسلفة.

أشغال البناء.

السخطيط املعدات.

إلغاء النشاط السالي :

السجارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (9 بساريخ  ب كناس  السجارية 
1)0) تحت رقم 187) سجل تجاري 

رقم 18689.

402 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

 AL AMINIYA IMPORT

EXPORT
SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

العام  الج ع  قرار  على  بناء 

 AL شريك   ،(0(1 يوليو   1( بساريخ 

 AMINIYA IMPORT EXPORT

األسا�سي  النظام  ألحكام  وفقا  قرر 

والقوانين املنظ ة للشركات.

 STE AL AMINIYA فرع  إنشاء 

العنوان  على   IMPORT/ EXPORT

السالي :

 AV YAACOUB AL MANSOUR

 N°58 VN RES NAOUFAL

.MEKNES

النشاط : تاجر األغذية العامة.

وديع  صنهاجي  أنس  السيد  تعيين 

سوف  ذلك  وب وجب  وحيد.  ك سير 

يدير الفرع السيد أنس صنهاجي وديع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

16 سبس 9ر  بساريخ  السجارية ب كناس 
1)0) تحت رقم 1117 سجل تجاري 

رقم 95ص)ص.

403 P

BETAIL SANS FRONTIERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد

رأس الها السجاري : 100.000 درهم

العنوان : والية الصخيرات، ت ارة 

سيدي يحيى زعير، دوار عزوز 

الرمامحة - ت ارة

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 7 

سبس 9ر 1)0) تم وضع نظام أسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد كالسالي :

 BETAIL SANS  : االسم 

FRONTIERES

الهدف : الشركة من أهدافها :

علف املاشية واألغنام.
ذبح األبقار واألغنام في املسالخ.

اسسيراد املوا�سي والسلع الزراعية.
ت ارة  الصخيرات،  والية   : املقر 
عزوز  دوار  زعير،  يحيى  سيدي 

الرمامحة - ت ارة.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.
 100.000  : السجاري  املال  رأس 
درهم مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 

100 درهم للحصة.
الشركة  إدارة  يسولى   : اإلدارة 
السيد القاسمي عالء الدين ملدة غير 

محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
16 سبس 9ر  بساريخ  بس ارة،  االبسدائية 

1)0) تحت رقم 05)1ص1.
404 P

VERDAK
  SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
يوم ص1 سبس 9ر 1)0)، ت ت صياغة 
محدودة  لشركة  السأسي�سي  القانون 

املسؤولية بالخصائص السالية :
.VERDAK SARL AU : التس ية

السأهيل،  وإعادة  البناء   : الهدف 
أع ال مخسلفة، االسسيراد والسصدير.

 18 الع ارة   : االجس اعي  املقر 
شقة 1 شارع فال ولد ع ير، أكدال، 

الرباط.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 600.000 درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mme LAZAR Rkia
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 1ص ديس 9ر.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
لل حك ة  السجاري  بالسجل  الشركة 
سبس 9ر   17 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 151701.
405 P
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 PHARMACIE DU LYCEE 
TECHNIQUE DE FES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد
تأسيس شركة

في  موقع  عرفي  عقد   ب قس�سى 
بساريخ واملسجل   (0(1 يوليو   6 

 RE6 يوليو 1)0) تحت رقم 09)9ص 
ذات  لشركة  أسا�سي  قانون  تم وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل الخصائص السالية :
 PHARMACIE DU : 1 - التس ية

.LYCEE TECHNIQUE DE FES
) - الهدف االجس اعي : صيدالنية 

تبيع بالسقسيط.
درهم   1.000.000  : رأس ال   - ص 
بساريخ  املساه ة  عقد   ب قس�سى 
يوليو   6 في  املسجل   (0(1 يونيو  0ص 
1)0) تحت رقم )1)9صRE تم تحويل 
الشخص الذاتي السيدة غالب سناء، 
الحاملة ب.ت.و رقم C510705 والتي 
السجاري  بالسجل  مسجلة  كانت 
إلى شخص   61110 بفاس تحت رقم 
 PHARMACIE اسم  تحت  معنوي 

.DU LYCEE TECHNIQUE DE FES
 ،71 رقم   : االجس اعي  املقر   -  1
طنطا، تجزئة هاجر، الزهور )، فاس.

5 - املسيرة : غالب سناء.
6 - املدة : 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  7
بساريخ  بفاس  السجارية   باملحك ة 

ص1 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 1090.
8 - رقم السجل السجاري : 69187 

فاس.
ب ثابة مقسطف وبيان

406 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

رقم 6ص شارع عالل بن اح د، جليز، مراكش

      STAND IMMOB  
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000 درهم

6ص، زنقة عالل بن اح د، جليز، 
مراكش

رقم السجل السجاري ص6798
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
 (0(1 5 أغسطس  االسسثنائي بساريخ 

تم تقرير ما يلي :

الشركة  رأس ال  في  الزيادة   -  1
بذلك  ليبلغ  درهم   900.000 ب بلغ 
ت ت  الزيادة  هذه  درهم   1.000.000
العلي  عبد  السيد  طرف  من  فقط 
الجديد  السوزيع  أصبح  تم  ومن  برادة 

لألسهم على الشكل السالي :
من  و7   6 الفصول  تغيير   -  (

النظام األسا�سي :
 9000 برادة  العلي  عبد  السيد 

حصة 900.000 درهم ؛
 10 برادة  نوال  ماجدة  السيدة 

حصة 1000 درهم ؛
حصة   990 برادة  سامي  السيد 

99.000 درهم ؛
حصة   10.000 املج وع 

1.000.000 درهم.
ص - تقرر تعيين السيد عبد العلي 
برادة، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
C99(5 ك سير مشارك للشركة لفترة 
عبد  السيد  ويصرح  محدودة  غير 
التي  الوظيفة  يقبل  أنه  برادة،  العلي 
يوجد  ال  أنه  إلى  مشيرا  له،  سس نح 
لهذه  قبوله  يعارض  عجز  أو  عائق 
ابسداء من هذا  أو تنفيذها.  الوظيفة 
صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  اليوم، 
بالسوقيع املنفصل للسيد سامي برادة 

أو السيد عبد العلي برادة.
األسا�سي  النظام  تحيين   -  1

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
سبس 9ر   10 يوم  ب راكش  السجارية 

1)0)  تحت رقم )9ص7)1.
407 P

STE SANTE ZN
SARL

إعالن عن تصفية شركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يوليو   9 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
شركة  الشركاء  قرروا   ،(0(1
 STE SANTE ZN محدودة املسؤولية
ومقرها  درهم   100.000 رأس الها 
ميكو،  ع ارة   15 بفاس،  االجس اعي 
الطابق األول، شارع مح د السالوي 
على تصفية حسابات الشركة وإبراء 

مأمور السصفية.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   15 بساريخ 

.0(1/11(8

408 P

CAREC.AS

 Cabinet de Révision Comptable et

Conseils

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali, Fès,6

HIPPOCAMPE CONCEPT
إشعار عن تحويل املقر االجس اعي

العادي  العام  الج ع  ب قس�سى 

قرر   (0(1 يونيو   ( بساريخ  املنعقد 

 HIPPOCAMPE لشركة  الشركاء 

مسؤولية  ذات  شركة   CONCEPT

االجس اعي  الرأس ال  ذات  محدودة 

 : االجس اعي  ومقرها  درهم   100.000 

 ،( رقم  شقة  علي،  اإلمام  شارع   6

رقم  إلى  الشركة  مقر  بسحويل  فاس 

0) جناح ف/1 الحي الحسني سيدي 

ابراهيم، فاس سايس وبالسالي تعديل 

البند 1 من القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب دينة فاس بساريخ 11 سبس 9ر 

1)0) تحت رقم 1111.
للنشر والبيان

409 P

ZANT TRAV ARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.ذ.م.م

ذات الرأس ال : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 5) قسارية 

اح د كريم، ملسقى زنقة ع ر سالوي 

وعبد الرح ان شنغيتي، القبيبات، 

الرباط

بعد مداولة الج ع العام االسسثنائي 

تفكيك  قرر   (0(1 يونيو   16 ليوم 

املسبق للشركة ووضعها على السصفية.

ك أمور  العام  الج ع  عين 

رضوانات امبارك  السيد  للسصفية 

بج يع  ت سعيه  مع  للشركة  ك سير   

ع لية  إنهاء  قصد  الصالحيات 
واألصول  املوارد  وتحقيق  السصفية 

املوجودة.

 (5 رقم  في  السصفية  مقر  حدد 

زنقة  ملسقى  كريم،  اح د  قسارية 

ع ر سالوي وعبد الرح ان شنغيتي، 

القبيبات، الرباط.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بساريخ  بالرباط  السجارية   باملحك ة 

ص1 سبس 9ر 1)0) تحت رقم ص5ص117.

410 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ASSAZI SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس  تم  عرفي،  ب قس�سى عقد 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 ASSAZI  : االجس اعي  اللقب 

.SERVICES SARL

الشركاء واملساه ون :

ب.و.ط  بلفايزة،  أمين  السيد 

AD169988 500 سهم ؛

ب.و.ط  جباري،  أنس  السيد 

AD1866(5 500  سهم.

املسيرة الوحيدة : مروى بلفايزة.

رأس املال : 100.000 درهم.

النشاط :

تسيير السجاري والخدماتي ؛

مخسلف أنواع السجارة ؛

الخدمات واملعلومات السجارية.

املدة : 99 سنة.

ابراهيم  56، شارع  : رقم  العنوان 

 ،( 56، الطابق رقم  الروداني، ع ارة 

املحيط، الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 
السجاري  السجل  رقم  تحت   (0(1

.151695
للبيان

411 P
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تواركة افنت
سجل تجاري الرباط رقم ص1871

املقر االجس اعي : 1) ع ارة 7، شارع 

أبي رقراق، سال الجديدة

تحويل املقر االجس اعي
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يوليو   5 بساريخ  املسعلق  االسسثنائي 

1)0) للشركاء »تواركة افنت« شركة 

للشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد، تقرر ما يلي :

تحويل املقر االجس اعي إلى العنوان 
اوالد  زنقة   51 رقم  صندوق   : السالي 

حريز، حي الطائرات، الرباط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

16ص7ص.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

412 P

FIDUCIAIRE CABETRAC

 Siège social : Lot El Medouaze IMM N°1

Av. Med V (ème étage Appt N°ص TEMARA

Tél : 056 06 61 7ص(

GSM : 0667 90 1ص8 ص

CAFE MARTA
SARL

رأس ال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : حي فضيلة رقم 10 

شارع عبد الكريم الخطابي، ت ارة

حل شركة
العام  الج ع  محضر  على  بناءا 

االسسثنائي بساريخ 5) أغسطس 1)0) 

 CAFE MARTA شركة  شركاء  قرر 

SARL ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

حدد مقر السصفية الذي يقع بحي 

الكريم  عبد  شارع   ،10 رقم  فضيلة 

عبد  السيد  وعين  ت ارة  الخطابي، 

العزيز حضرة ك صفي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
اإليداع  رقم   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

)1ص117.

413 P

FIDUCIAIRE CABETRAC
 Siège social : Lot El Medouaze IMM N°1
Av. Med V (ème étage Appt N°ص TEMARA

Tél : 056 06 61 7ص(
GSM : 0667 90 1ص8 ص

PROXAL
SARL

رأس ال الشركة : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : رقم 0ص1ص، حي 

الوفاق، ت ارة
حل شركة

العام  الج ع  محضر  على  بناءا 
االسسثنائي بساريخ 18 يونيو 1)0) قرر 
شركاء شركة PROXAL SARL ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
يقع  الذي  السصفية  مقر  حدد 
ت ارة  الوفاق،  حي  0ص1ص،  رقم 
املرتجي  سل ان  مح د  السيد  وعين 

ك صفي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
اإليداع  رقم   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

ص1ص117.
414 P

CONCASSAGE AL WIFFAK
SARL

بساريخ  العام  اجس اع  محضر  من 
الشركة  قررت   ،(019 سبس 9ر   10

إجراء السغييرات السالية :
 1019( تحويل  على  املصادقة 
 IBIZA TANGER SA سهم بين الشركة
 JORGE RIERA للسيد  عنها  املسنازل 

MONCADA املنقول إليه.
نظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

الشركة وفقا لذلك.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
7) نوف 9ر  بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

019) برقم 786ص.
415 P

MAMDA IT
SA

شركة مساه ة
تغيير التس ية االجس اعية

قرر الج ع العام املخسلط العادي 
بساريخ املنعقد  واالسسثنائي  السنوي 

املس اة  للشركة   (0(1 يونيو   18  

مساه ة،  شركة   MAMDA IT SA

مقرها  درهم   1.000.000 رأس الها 

شارع  زاوية  بالرباط،  االجس اعي 

ح ان  وزنقة  السادس  مح د 

الفطواكي، تغيير التس ية االجس اعية 

 MAMDA DIGITAL FACTORY ب 

من  ص  الفصل  لذلك  تبعا  وتغيير   SA

القانون األسا�سي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 11 أغسطس 1)0) تحت رقم 

.116718

416 P

كونصورسيوم املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة

أخذ بعين االعسبار وفاة السيد أح د 
العراقي وتقسيم حصصه بين ورثسه

السغييرات القانونية
تثبيت مسيرين في مهامهم وتحديد 

صالحياتهم
مطابقة القانون األسا�سي للشركة

املخسلط  العام  الج ع  قرر 

بساريخ  السنوي  والعادي  االسسثنائي 

املس اة  للشركة   (0(1 يونيو  0ص 

شركة  املغرب«  »كونصورسيوم 

رأس الها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

000.000.صص درهم مقرها االجس اعي 

بالدار البيضاء، دوار الكواسم، الحي 

الصناعي، بوسكورة :

السيد  وفاة  االعسبار  بعين  أخذ 

الشركة  في  مشارك  العراقي،  أح د 

وتقسيم حصصه بين ورثسه ؛

7 من  الفصل  لذلك،  تبعا  تغيير، 

القانون األسا�سي ؛

تثبيت السيد علي العراقي والسيد 

ك ال العراقي في مهامهم ك سيرين في 

مع ج يع  محدودة  غير  ملدة  الشركة 

الصالحيات ؛

مطابقة القانون األسا�سي للشركة 

واملصادقة عليه.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 
رقم  تحت   (0(1 يوليو    (8 بساريخ 

.788(58
417 P

ائس انية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

STE THE ORCHID PLAZA
SARL

ذ أورشيد بالزا ش.ذ.م.م

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 

عند الشركة »أوديرك ش.ذ.م.م« 

6ص، شارع أنفا، الطابق 1

س.ت : 101779

تحويل املقر االجس اعي
الج ع  محضر  قرارات  ب وجب 

املنعقد  للشركاء  االسسثنائي  العام 

بساريخ 8 يونيو 1)0) للشركة املس اة 

رأس الها  بالزا« ش.ذ.م.م  أورشيد  »ذ 

100.000 درهم، تقرر ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  االجس اعي 

الشركة  عند  البيضاء،  الدار   : السالي 

»أوديرك« ش.ذ.م.م 6صأ، شارع أنفا، 

الطابق 1، إلى العنوان الجديد والذي 

نيو  إقامة  طنجة،   : كاآلتي  أصبح 

سانتر )، الطابق 1 رقم 8.

بالدار  السجاري  السجل  شطب 

تحويل  بعد   101779 رقم  البيضاء 

املقر االجس اعي.

السجاري  بالسجل  التسجيل 

بطنجة تحت رقم 118957.

القانون  من   1 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

أغسطس  ص  بساريخ  بطنجة  السجارية 

1)0) تحت رقم 11979).
مقسطف وبيان النشر

ائس انية تكنيك أسيسطانس

418 P
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ائس انية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111، شارع ولي العهد، طنجة

STE DINA ASSURANCES
SARL

الشركة دينا أسورانس ش.ذ.م.م
رأس الها االجس اعي : 1.006.000 درهم
مقرها االجس اعي : طنجة، 6 أ شارع 

فاس
س.ت : ص)100

إضافة مسير جديد
الج ع  محضر  قرارات  ب وجب 
بطنجة  اسسثنائيا  املنعقد  العام 
للشركة   (0(1 أغسطس   (6 بساريخ 
ش.ذ.م.م  أسورانس«  »دينا  املس اة 
مقرها  درهم،   1.006.000 رأس الها 
فاس،  شارع  6أ  بطنجة،  االجس اعي 

تقرر ما يلي :
الحساني  ملياء  السيدة  تعيين 
للشركة  إضافية  مسيرة  املهيدي 
وذلك ملدة غير محدودة وبالسالي تكون 
السيد  طرف  من  مسيرة  الشركة 
ياسين املدني والسيدة ملياء الحساني 

املهيدي.
هو  املدني  ياسين  السيد  توقيع 
الشركة  إللزام  والضروري  الوحيد 

بشكل صحيح اتجاه األغيار.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بطنجة بساريخ ص سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم 15680).
مقسطف وبيان النشر

ائس انية تكنيك أسيسطانس

419 P

ائس انية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111، شارع ولي العهد، طنجة

STE JABER FASHION
SARL

الشركة جابر فاشيون ش.ذ.م.م
رأس الها : 700.000 درهم

مقرها االجس اعي : طنجة، القطعة 
رقم 777، املنطقة الصناعية املجد

س.ت : 19ص11
إغالق السصفية نهائيا

الج ع  محضر  قرارات  ب وجب 
املنعقد  للشركاء  العادي  الغير  العام 
بطنجة بساريخ 7 يونيو 1)0) للشركة 

ش.ذ.م.م  فاشيون«  »جابر  املس اة 
مقرها  درهم،   700.000 رأس الها 

االجس اعي بطنجة، القطعة رقم 777، 

املنطقة الصناعية املجد، تقرر ما يلي :

املصادقة على تقرير إغالق مسطرة 

السصفية املسبقة للشركة املقدمة من 

طرف املصفي السيد مح د خيمي مع 

إخالء ذمسه لوكالسه ك صفي للشركة. 

وهكذا، إقرار إغالق وتصفية الشركة 

»جابر فاشيون« ش.ذ.م.م نهائيا بساريخ 

7 يونيو 1)0).

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

السجارية بطنجة بساريخ 7) أغسطس 

1)0) تحت رقم 15600).
مقسطف وبيان النشر

ائس انية تكنيك أسيسطانس

420 P

ائس انية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

STE MEHRI
SARL

الشركة ميهري ش.ذ.م.م
رأس الها : 800.000 درهم

مقرها االجس اعي : طنجة، 77 شارع 

فاس، إقامة م9روك »ب« الطابق 6 
رقم ص1

س.ت : 7)97

إغالق مسطرة السصفية نهائيا
الج ع  محضر  قرارات  ب وجب 

املنعقد  للشركاء  العادي  الغير  العام 

 (0(1 يونيو   (( بساريخ  بطنجة 

ش.ذ.م.م  »ميهري«  املس اة  للشركة 
مقرها  درهم،   800.000 رأس الها 

فاس،  شارع   77 بطنجة،  االجس اعي 
إقامة م9روك »ب« الطابق 6، رقم ص1، 

تقرر ما يلي :

املصادقة على تقرير إغالق مسطرة 

السصفية املسبقة للشركة املقدمة من 

طرف املصفي السيد أح د ميهري مع 

إخالء ذمسه لوكالسه ك صفي للشركة. 

وهكذا، إقرار إغالق وتصفية الشركة 

بساريخ  نهائيا  ش.ذ.م.م   »ميهري« 

)) يونيو 1)0).

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
السجارية بطنجة بساريخ 6) أغسطس 

1)0) تحت رقم 15576).
مقسطف وبيان النشر

ائس انية تكنيك أسيسطانس

421 P

ائس انية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111، شارع ولي العهد، طنجة

STE S.C.A.M.S
SARL

الشركة س.ك.أ.م.س ش.ذ.م.م
تأسيس الشركة

ب وجب عقد عرفي بسطوان بساريخ 
القانون  وضع  تم   ،(0(1 يوليو   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مع الخصائص السالية :
التس ية : س.ك.أ.م.س.

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدودة.

األرا�سي،  وتجهيز  تجزئة   : الهدف 
أشكالها  بج يع  العقارية  السن ية 
السكني،  لالسسع ال  املباني  وإنشاء 
بهدف  اإلداري  أو  املنهي  السجاري، 
البيع، اإليجار أو االسسخدام الشخ�سي.
شارع  تطوان،   : االجس اعي  املقر 

الشرفاء، رقم 8.
املدة : 99 سنة.

في  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
1ص ديس 9ر من  فاتح يناير وتنسهي في 
كل سنة عدا السنة األولى تبسدئ عند 

السأسيس.
الرأس ال  حدد   : الرأس ال 
درهم،   100.000 في  االجس اعي 
1000 حصة اجس اعية  مقس ة على 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 
عند  برمتها  وتسديدها  تحريرها  تم 

االكسساب.
الشركاء :

السيد أح د اشراف بوزغدة 500 
حصة اجس اعية ؛

500 حصة  السيدة بوشرى جابة 
اجس اعية.

اإلدارة : يدير الشركة السيد أح د 
بوشرى  والسيدة  بوزغدة  اشراف 

جابة وذلك ملدة غير محدودة.

القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 

أقل  إلزاميا مادام هذا األخير  تقسطع 

والباقي  الشركة،  رأس ال  عشر  من 

الشركاء حسب مساه تهم  يوزع على 

قرارات  وحسب  الرأس ال  في 

الج عيات العامة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بساريخ  بسطوان  االبسدائية  املحك ة 

19 أغسطس 1)0) تحت رقم 1ص)ص 

سجل تجاري رقم ص015ص.
مقسطف وبيان النشر

ائس انية تكنيك أسيسطانس

422 P

FARAH EXPRESS
SARL

رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : )1 مكرر زنقة 

لبنان، رقم ص، حي املحيط - الرباط

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 (0(1 سبس 9ر  ص1  يوم  عقد  الذي 

بالرباط والذي قرر فيه ما يلي :

لحرش  فرح  تبيع   : األسهم  بيع 

شركة  في  ت لكها  أسهم   5 وتنقل 

مصطفى  للسيد  إكس9رس«  »فرح 

الذي  سهم،   1000 البوعيادي 

درهم   100 بقي ة  األسهم  هذه  يقبل 

وأصول  مطلوبات  وكذلك  منها  لكل 

القانوني  الشكل  وتحويل  الشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

ذات  شركة  إلى   SARL محدودة 

واحد  مع مساهم  مسؤولية محدودة 

. SARL AU

الج عية   : الجديد  املدير  تعيين 

مصطفى  السيد  تعيين  تقرر  العامة 

البوعيادي، مغربي الجنسية، ك دير 

واسسقالة  غير محدودة  ملدة  للشركة 

املدير السابق فرح لحرش.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 9ر   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 117558.

423 P
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IFDS
SARL AU

االتفاق  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
على ما يلي :

الفسخ املسبق للشركة.
الشاوي  مح د  السيد  تعيين 
املقر  وتحديد  للشركة  ك صفي 

االجس اعي ك قر للسصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت الرقم 117151.
424 P

RB PROMOTION
االتفاق  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

على ما يلي :
الفسخ املسبق للشركة.

رشدي  الحق  عبد  السيد  تعيين 
ك صفيين  بنطالب  عادل  والسيد 
االجس اعي  املقر  وتحديد  للشركة 

ك قر للسصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت الرقم 91ص117.
425 P

زيتون وزيت
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة لوفا ح يد، 
البقعة ص)، ج اعة الساحل، حد 

السوالم
خسارة ثالثة أرباع من رأس ال 
الشركة واسس رار نشاطها

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 
بساريخ 6 يوليو 1)0)، ونتيجة خسارة 
الشركة،  رأس ال  من  أرباع  ثالثة 
املسبق  الحل  عدم  قرروا  الشركاء 

للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ب9رشيد  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت الرقم )100 بساريخ ص أغسطس 

.(0(1
426 P

STE HLLD TRAVEL
SARL AU

تأسيس
يوم  محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

الرباط  في  مسجل   (0(1 ماي   (6

1)0) قد تم تأسيس  8) ماي  بساريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد :

.HLLD TRAVEL : اإلسم القانوني

الهدف االجس اعي : كراء السيارات.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

 1000  : بلحيحي  مصطفى  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.

العنوان : GH15 16 C71 مشروع 

الكرة حي يعقوب املنصور الرباط.

املسير : السيد مصطفى بلحيحي.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 18ص117 
بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0) رقم السجل 

السجاري 5ص1515.

427 P

RINGOVER
رانكوفر ش.م.م ش.و

الرأس ال االجس اعي : 100.000 

درهم

املقر االجس اعي : مكسب رقم 1 

إقامة أوكي دن صص1 زنقة مع ورة 

القنيطرة

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

قد   (0(1 سبس 9ر   7 بساريخ  سال 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ويهدف  واحد  بشريك  املحدودة 

اتصال  مركز   : االجس اعي  نشاطها 

الهاتفي.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة :

 1000  : ودادي  مروان  السيد 

حصة.

سنة   99 الشركة  نشاط  املدة 

من  أي  النهائي  السأسيس  من  ابسداء 

تاريخ وضع السجل السجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 1 رقم  مكسب   : االجس اعي  املقر 

مع ورة  زنقة  صص1  أوكي دن  إقامة 

القنيطرة.

مروان  السيد   : تسيير  تحت 

ودادي.

مقيدة بالسجل السجاري : 5صص)6.

428 P

LAVAGE SAHRA TAFILALT
الفاج صحراء تافياللت ش.م.م

الرأس ال االجس اعي : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : محل السجاري رقم 

7 إقامة رقم ص مع ورة ) والد هالل 

حصين سال الجديدة

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

شركاء  قرر   (0(1 يونيو   11 بساريخ 

تافياللت  صحراء  الفاج  شركة 

 »LAVAGE SAHRA TAFILALT«

ش.م.م ما يلي :

تفويت 100 حصة قي ة الواحدة 

100 درهم التي ي سلكها إج اال السيد 

إلى  الشركة  داخل  ياسين  لوشيبى 

السيد ابن ركان مصطفى.

تفويت 00ص حصة قي ة الواحدة 

100 درهم التي ي سلكها إج اال السيد 

إلى  العالي داخل الشركة  معطال عبد 

السيد ابن ركان مصطفى.

تفويت 100 حصة قي ة الواحدة 

100 درهم التي ي سلكها إج اال السيد 

إلى  العالي داخل الشركة  معطال عبد 

السيد ابن ركان يحيى.

تفويت 100 حصة قي ة الواحدة 

100 درهم التي ي سلكها إج اال السيد 

إلى  العالي داخل الشركة  معطال عبد 

السيدة ابن ركان فسيحة.

عبد  معطال  السيد  اسسقالة 

رقم  الوطنية  بطاقة  صاحب  العالي 

جدد  مدراء  وتعيين   ،UC1(5801

يحيى،  ركان  ابن  السيد   : للشركة 

 ( املغربية، من مواليد  الجنسية  من 

ف9راير )197 صاحب بطاقة الوطنية 
ركان  ابن  السيدة  و   Z(1617ص رقم 

املغربية،  الجنسية  من  فسيحة، 

بطاقة  صاحبة   1961 مواليد  من 

.Z759الوطنية رقم صص

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 19 أغسطس 019) تحت رقم 

7191ص.

429 P

PRO ICE
SARL

االسسثنائي  العام  الج ع  وفق 

 (0(1 سبس 9ر   17 بساريخ  املنعقد 

ذات  للشركة  االجس اعي  باملقر 

الكائنة  املحدودة  املسؤولية 

جيش   ،16 رقم  أحد  ب ج وعة 

الوداية ت ارة، تقرر ما يلي :

من  اعسبارا  الشركة  وتصفية  حل 

اليوم.

العزيز،  عبد  بل ين  السيد  تعيين 

 ،16 رقم  أحد  ب ج وعة  الساكن 

مسؤولية  ت ارة.  الوداية  جيش 

ج يع  وإعطائها  الشركة  تصفية 

الصالحيات املسعلقة بالسصفية.

العنوان  في  السصفية  مقر  تحديد 

16 جيش  : مج وعة أحد رقم  السالي 

الوداية ت ارة.

الشركة  تصفية  مسؤولية 

املسعلقة  وإعطائها ج يع الصالحيات 

بالسصفية.

ج يع املراسالت والوثائق املسعلقة 

للعنوان  ترسل  أن  يجب  بالسصفية 

السالف الذكر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ   88599 بالرباط رقم  السجارية 

17 سبس 9ر 1)0).

430 P
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NOTA PROD
SARL AU
تأسيس

يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
وضع  تم  حيث   (0(1 أغسطس   (6
املسؤولية  ذات  الشركة  قوانين 

املحدودة وذات امل يزات السالية :
ذات  برود ش.م.م  نوتا   : التس ية 

الشريك الوحيد.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

في ا يلي :
البصري  الس عي  اإلنساج  

والسين ائي.
في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 
لالكسساب  كلها  درهم   100.000

والدفع.
املقر االجس اعي : بلوك ب رقم 68 
تجزئة انزا العليا تدارت انزا أكادير.

99 سنة ابسداء   املدة : حددت  في 
من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديس 9ر  1ص  في  وتنسهي  يناير 

سنة.
اإلدارة : يدير الشركة السيد خالد 

ال9ركاوي ملدة غير محدودة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
سبس 9ر   16 بساريخ  بأكادير   السجارية 
1)0) تحت رقم 106161 القانوني.

431 P

FIABELEC
SARL AU

س.ج 7)9))
8 بوعنان حي األمل قرية سال

إشعار بالسغيير
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
بساريخ 11 يوليو 1)0) تقرر ما يلي :

1 - نقل مقر الشركة إلى العنوان 8 
بوعنان حي األمل قرية سال

القانون  من   1 املادة  تحديث   -  (
الداخلي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   16 بساريخ 

57ص7ص.
432 P

SOPHIA INGENERY
إشعار بالسغيير

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

بساريخ 11 يوليو 1)0) تقرر ما يلي :

االجس اعي  النشاط  توسيع   -  1

للشركة.
القانون  من  ص  املادة  تحديث   -  (

الداخلي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   16 بساريخ 

.117509

433 P

CORPOCONSULT
RC : (95(15

إشعار بالسغيير
العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 

1)0) تقرر  19 يوليو  للشركة بساريخ 

ما يلي :

املؤس�سي  الغرض  تغيير   -  1

للشركة.

ومواءمة   ( املادة  تحديث   -  (

الخ9راء  لهيئة  وفقا  األسا�سي  النظام 

املحاسبين املغاربة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (0(1 سبس 9ر   15 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 761)79.

434 P

RAPIDOS SERVICES SAHIB
ش.م.م ش.و

الرأس ال االجس اعي : 100.000 درهم

 RIAD EL : املقر االجس اعي

 BERNOUSSI 1 GH 10

 IMMEUBLE ( MAGASIN N°5 -

CASABLANCA

السأسي�سي  العام  الج ع  ب قس�سى 

 ،(0(1 أغسطس   1 بساريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

بامل يزات  محدودة ذات شريك واحد 

السالية :

 RAPIDOS« شركة   : التس ية 

SERVICES SAHIB« ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

الهدف : تحويل األموال والوساطة 

املالية - السجارة.

 RIAD  : االجس اعي  املقر 

 EL BERNOUSSI 1 GH 10

 IMMEUBLE ( MAGASIN N°5 -

.CASABLANCA

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبسدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 في  االجس اعي  الرأس ال 

حصة   1000 على  مقس ة  درهم 

موزعة  للواحدة،  درهم   100 بقي ة 

على الشكل السالي :

 1000 سحيب  االله  عبد  السيد 

حصة.

املج وع : 1000 حصة.

التسيير  مه ة  أسندت   : التسيير 

ك سير  سحيب،  مح د  السيد  إلى 

غير شريك ملدة غير محدودة لشركة 

.»RAPIDOS SERVICES SAHIB«

األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96-05.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملركز الجهوي لالستث ار بالرباط في 

11 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 5)6)1.

435 P

HERMASER
ش.م.م

الرأس ال االجس اعي : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : نسيم البحر 8 

بلوك D-10 ع ارة صD الرقم 15 بير 

الرامي القنيطرة

تعديل
الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

العادي املنعقد بساريخ 9 يونيو 1)0) 

قرر شركاء شركة HERMASER تحت 

العنوان السالي : نسيم البحر 8 بلوك 

D-10 ع ارة صD الرقم 15 بير الرامي 

القنيطرة - ما يلي :

يقرر   : االجس اعي  املقر  تحويل 
: من املقر  العام تحويل املقر  الج ع 
 11 الشقة   6 البحر  نسيم  القديم 
إلى   - القنيطرة  الرامي  بير   A ع ارة 
بلوك   8 البحر  نسيم   : الجديد  املقر 
D-10 ع ارة صD الرقم 15 بير الرامي 

القنيطرة.
األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
في  بالقنيطرة  االبسدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   7 تاريخ 

.88(11
436 P

GALINO
ش.م.م

الرأس ال االجس اعي : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : الطابق األر�سي 
زنقة النيجر الرقم 1 تابريكت - سال
الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 
يوليو   (7 بساريخ  املنعقد  العادي 
  »GALINO« 1)0) قرر شركاء شركة

ما يلي :
1 - تصفية وإغالق الشركة :

العادي  الغير  العام  الج ع  قرر 
 »GALINO« الشركة  تصفية 

وإغالقها بصفة نهائية.
) - إبراء املصفي :

مح د  السيد  املصفي  إبراء  تم 
العرو�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  بسال  االبسدائية  باملحك ة 

سبس 9ر 1)0) تحت رقم 56ص7ص.
437 P

 TRANSDEP - INGENIEURS
CONSEIL

شركة مجهولة لالرشادات االدارية
شقة رقم )15، ع ارة 9، الطابق 
1، شارع احصين، اقامة بيتي 1 سال 

الجديدة - سال
الحل املسبق

العام  الج ع  ملحضر  تبعا   -  I
 (019 ديس 9ر   (0 يوم  بسال  املؤرخ 
 TRANSDEP« شركة  مساه و  قرر 
شركة   »- INGENIEURS CONSEIL

مجهولة لالرشادات االدارية، ما يلي :
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حسابات  على  املصادقة   -  1
نوف 9ر  0ص  يوم  املوقوفة  الشركة 
أعضاء  ذمة  ابراء  وكذلك   (019
مجلس اإلدارة واملدير العام للشركة.
لشركة  املسبق  الحل   -  (
 TRANSDEP - INGENIEURS«
مجهولة  شركة   »CONSEIL
 (0 من  ابسداء  االدارية  لالرشادات 

ديس 9ر 019).
كناط  السيد  تعيين   - ص 
 UNION« شركة  ومسير  مامور 
شركة   »CONSULTING EXPERTS
وتحديد  محدودة  مسؤولية  ذات 
ك صفي  له  امل نوحة  الصالحيات 

للشركة واملوافقة عليها.
باملقر  السصفية  مقر  تحديد   -  1
 UNION« لشركة  االجس اعي 
شركة   »CONSULTING EXPERTS
ب  الكائن  محدودة  مسؤولية  ذات 
0ص، شارع عبد املومن، شقة رقم 5، 

حسان - الرباط.
II - اإليداع القانوني : تم بالسجل 
السجاري لدى املحك ة السجارية بسال 
الرقم  تحت   (0(1 يوليو   (6 يوم 

7079ص.
438 P

STE GHALI PRESTIGE CAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 
وضع  تم   ،(0(1 سبس 9ر   11 بساريخ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
السفلي  الطابق   5 الع ارة   : املقر 
قسارية السالم زنقة املخسار السو�سي 
الثاني،  الحسن  5ص شارع  رقم  املحل 

الرباط.
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
رأس املال : حدد الرأس ال في مبلغ 
 1.000 على  مقسم  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 
االجس اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األرباح : تؤخذ 5 في املائة من األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

أمين  مح د  السيد   : الحصص 

بنصالح 1000 حصة.

 التسيير : تدار الشركة من طرف 

امين بنصالح ملدة غير  السيد مح د 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 : السجاري  السجل  الرقم  تحت 

ص15155.

439 P

STE OMAR LUXE CAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،(0(1 سبس 9ر   11 بساريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

حي  صهريج   191 قطاع   : املقر 

يعقوب املنصور، الرباط.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
رأس املال : حدد الرأس ال في مبلغ 

 1.000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 

االجس اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األرباح : تؤخذ 5 في املائة من األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

الحنافي  أيوب  السيد   : الحصص 

1000 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيير   

غير  ملدة  الحنافي  أيوب  السيد  طرف 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 : السجاري  السجل  الرقم  تحت 

.151557

440 P

STE LOVOLUX
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،(0(1 سبس 9ر   11 بساريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

املقر : ) شارع الرمان )8 د املحل 

1 املكسب 9 حي الرياض، الرباط.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.

رأس املال : حدد الرأس ال في مبلغ 

 1.000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 

االجس اعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األرباح : تؤخذ 5 في املائة من األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

العزيز  عبد  السيد   : الحصص 

بخوش 1000 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيير   

غير  ملدة  بخوش  عالل  السيد  طرف 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 : السجاري  السجل  الرقم  تحت 

.151555

441 P

CAFE SIRAJ SALA
ش.م.م ذات الشريك الواحد

سانية الحاج بوبكر بنع ر، رقم 1، 

إقامة عث ان، رقم 1، سيدي مو�سى، 

سال  

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

بسال  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،(0(1 أغسطس   1 يوم 

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك 

الواحد ذات الخصائص السالية :

 CAFE SIRAJ SALA  : التس ية 

ش.م.م ذات الشريك الواحد.

الهدف االجس اعي : صاحب قاعة 

شاي.

الحاج  سانية   : االجس اعي  املقر 

1، إقامة عث ان،  بوبكر بنع ر، رقم 

رقم 1، سيدي مو�سى، سال.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

قدره  مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000

منها  الواحدة  قي ة  اجس اعية  حصة 

100 درهم، ج يعها مكستبة ومحررة 

من طرف السيدة بشرى افنان.

بشرى  السيدة  تعيين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سيرة  افنان 

محدودة.

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

لل حك ة  السجاري  بالسجل  الشركة 

 (0(1 سبس 9ر   ( يوم  بسال  السجارية 

تحت رقم 17ص1ص.

442 P

INTERNATIONAL HYPNO- 

HOUSE

مقرها االجس اعي : 17) حي افرح 1، 

الخ يسات

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

الوحيد  الشريك  قرر  االسسثنائي 

رقم  حسون،  مح د  السيد  للشركة 

السصفية   X1619ص الوطنية  بطاقسه 

مقرها  الواقع  للشركة  املسبقة 

االجس اعي في 17) حي الفرح 1 مدينة 

الخ يسات.

في  املسبقة  السصفية  مقر  تحدد 

املقر االجس اعي.

تم اإليداع لدى املحك ة االبسدائية 

بساريخ   1(50 رقم  تحت  بالخ يسات 

16 سبس 9ر 1)0).

443 P
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 CASABLANCA MARINA  
      MANAGEMENT COMPANY

شركة مساه ة
يبلغ رأس الها 000.000.)15 درهم
املقر االجس اعي : ع ارة الشركة 
العامة العقارية، ساحة األودية، 
شارع مهدي بن بركة، حي الرياض، 

الرباط
 السجل السجاري بالرباط 

رقم 101769
الج ع  مداوالت  ب قس�سى 
املنعقد  للشركة  االسسثنائي  العام 
اتخاذ  تم   ،(0(1 أبريل  ص)  بساريخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  قرار 
لرفعه  درهم   115.600.000 قدره 
إلى  درهم   15(.000.000 من 
بإصدار  درهم   (97.600.000
 100 بقي ة  1.156.000 سهم جديد 
درهم، من خالل املساه ة العينية.

االسسثنائي  العام  الج ع  عاين 
16 أغسطس  للشركة املنعقد بساريخ 
رأس ال  رفع  ع لية  تحقيق   (0(1
الشركة وقام بالسعديل املسسحق على 

القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

16 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 1ص89.
من أجل النشر والسخليص

مجلس اإلدارة

444 P

NAJAH MARBRE
SARL

يوم  مسجل  عرفي  عقد  ب وجب 
العام  الج ع  قرر   (0(1 يوليو   (6
 NAJAH MARBRE SARL للشركة 
رأس الها  املسؤولية،  محدودة  شركة 
100.000 درهم، ومقرها رقم 90 حي 
قرية  الثاني،  الحسن  شارع  رشاد، 

أوالد مو�سى، سال.
املوافقة على بيع الحصص ما بين 
جهة  من  السالم  عبد  األزرق  السيد 
والسيد األزرق ح يد من جهة أخرى.
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدودة من شخص واحد.

اسسقالة السيد األزرق عبد السالم 

السيد  وتعيين  ك سير  مه سه  من 

للشركة  جديد  ك سير  ح يد  األزرق 

ملدة غير محدودة.

تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 9 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 801.

445 P

EL BOUHSINI IMMO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   (0(1 ماي  ص) 

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات السالية :

 EL BOUHSINI  : التس ية 

.IMMO SARL AU
املقر السجاري : زنقة جبل مو�سى، 

الشقة )1، ع ارة ))، أكدال، الرباط.

الهدف السجاري : منعش عقاري.

الرأس ال : محدد في 100.000 درهم 

مقس ة إلى 1000 حصة ك ا يلي :

البوحسيني  الدين  نور  السيد 

1000 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

نور  البوحسيني  السيد   : التسيير 

الدين.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

 11755( للرباط تحت رقم  السجارية 

سجل تجاري رقم ص15169.

446 P

CITYN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال قدره : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 91) شارع الحسن 

الثاني، شقة رقم 9، الطابق 

الخامس، الرباط

ب قس�سى عقد عرفي قد تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :

.CITYN SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

اإلنعاش   : االجس اعي  الهدف 

العقاري، مقاول في األشغال املخسلفة 

أو البناء، السجارة.

رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   (91  : االجس اعي  املقر 

9، الطابق  الحسن الثاني، شقة رقم 

الخامس، الرباط.

مهدان  ياسين  السيد   : التسيير 

699صPA11 ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سبس 9ر   11 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 9ص1171.
عن النسخة والنص

447 P

SOS ASSISTANCE RABAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال قدره : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 0ص شقة رقم 8، 

زنقة موالي أح د لوكيلي، حسان، 

الرباط

ب قس�سى عقد عرفي قد تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :

 SOS ASSISTANCE  : التس ية 

.RABAT

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

: مشغل سيارة  الهدف االجس اعي 

اإلسعاف.

رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 0ص شقة رقم 8، 
حسان،  لوكيلي،  اح د  موالي  زنقة 

الرباط.
التسيير : السيد القصري رضوان 

G901696 ملدة غير محدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سبس 9ر   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 117555.
عن النسخة والنص

448 P

PARA VICTORY
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد   (0(1 يوليو   8 بساريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :
شراء   : االجس اعي  الهدف 
الصيدالنية  شبه  املنسجات  وبيع 

ومسسحضرات السج يل.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.
سكينة اس اعيلي 1000 حصة.

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

السجل السجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 79 ع ارة  النهضة،  حي   : املقر 

محل رقم 5، حي اش اعو، سال.
املسير : سكينة اس اعيلي.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
صص11ص.

449 P

SOCIETE MANA GARDEN
املسجل   العرفي  العقد  على  بناء 
في  )) أبريل 1)0)  تم  الج ع العام 
  MANA GARDEN لشركة   العادي 
شريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
مسجلة   100.000 رأس الها  وحيد، 
بالسجل السجاري تحت رقم ص10805 
مقرها االجس اعي الطابق الثالث شارع 

املسيرة يعقوب املنصور الرباط.
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وتقرر  في هدا الج ع تغيير مقرها 

شارع  الثالث  الطابق  من  االجس اعي 

إلى  الرباط  املنصور  يعقوب  املسيرة 

الح د ) ع ارة 78 ش5 عين عسيق.     

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

االبسدائية بس ارة يوم )) أبريل 1)0) 

تحت عدد ص618.

450 P

STE INTISSAR WANA
سجل تجاري رقم 7655)1 الرباط

حل الشركة
يونيو   (8 في  مؤرخ  عرفي  بعقد 

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر   ،(0(1

للشريك الوحيد ما يلي :

1 - حل الشركة مقدما وتصفيتها.

جواد،  الزهيري  السيد  تعيين   -  (

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

وإت ام  للسصفية  ك أمور   A57991ص

ج يع اإلجراءات.

 ص - تعيين مقر السصفية واملراسلة : 
أكدال،   ،1 رقم  األبطال،  شارع   15

الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 69)116 

بساريخ 15 يوليو 1)0).

451 P

INNOVA AMENAGEMENT
تأسيس

 (0(1 يوليو   7 بساريخ  بعقد عرفي 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

الشريك  ذو  املحدودة  املسؤولية 

الواحد م يزاتها كالسالي :

 INNOVA  : السجاري  االسم 

.AMENAGEMENT

درهم   100.000  : الرأس ال 

واحدة  كل  1000 حصة  إلى  مقس ة 

100 درهم منحت للشريك الواحد :

الحاملة  لبنى،  املنوار  السيدة 

 LA9081ص رقم  الوطنية  للبطاقة 

1000 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.

املقر االجس اعي : 15، شارع األبطال، 
شقة رقم 1، أكدال، الرباط.

ج يع   : االجس اعي  املوضوع 
أشغال  بالبناء،  املسعلقة  األشغال 

الحدائق، النظافة.
املدة : 99 سنة ابسداء من تقييدها 

في السجل السجاري.
الحاملة  لبنى،  املنوار   : التسيير 
للبطاقة الوطنية رقم 9081صLA ملدة 

غير محدودة.
باملحك ة  الشركة  تسجيل  تم 
سبس 9ر   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 151507.
452 P

HOUSE OF CARPET’S  
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدر رأس الها ب : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : الزاوية بين شارع 
ضياء الرح ان وروكاد، الرباط، 

املركز السجاري رياض سكوار، املحل 
رقم 10.)، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
بساريخ  ومسجل   (0(1 أغسطس  1ص 
قرر  بالرباط،   (0(1 سبس 9ر   10

شركاء الشركة ما يلي :
تفويت 160 حصة اجس اعية من 
طرف  من  للحصة  درهم   100 فئة 
زهور  للسيدة  بنعزو  سناء  السيدة 

عواد.
زهور  السيدة  تصبح  وبالسالي 
عواد، الشريكة الوحيدة في الشركة، 
لرأس ال  الجديد  السقسيم  ويصبح 

الشركة ك ا يلي :
 100.000 عواد  زهور  السيدة 

درهم ؛
املج وع 100.000 درهم.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  لسصبح 

محدودة وذات شريكة وحيدة.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
بساريخ  بالرباط  السجارية   باملحك ة 
16 سبس 9ر 1)0) تحت رقم ص11751 

)السجل السجاري رقم 7689ص1).
453 P

      USIMED  
SA

AU CAPITAL DE 5.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE HAY ERRAHMA,

LOT D, N°1(1/ 1ص, SALE

RC N° : 17157

ب وجب املحضر العام قرر مدراء 

يونيو   (9 بساريخ   USIMED شركة 

1)0) ما يلي :

1 - تغيير املقر االجس اعي للشركة 

إلى العنوان السالي : الحي الصناعي، حي 
الرح ة، تجزئة د، رقم ص9)1، سال.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  (

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

رقم  تحت  بسال  السجارية  املحك ة 

18ص7ص بساريخ 19 مارس 1)0).

454 P

STE A.Y.L TRAVAUX
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع  تم  قد  بسال،   (0(1 يوليو  1ص 

تح ل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص السالية :

 STE A.Y.L TRAVAUX : التس ية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجس اعي : مقاول :

مخسلفة  أشغال  البضائع،  نقل 

مسعلقة بالبناء ؛

السجارة العامة.
رأس املال : 100.000 درهم مقس ة 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي :

السيد أح د الياسيني 1000 حصة.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : شارع موالي عبد 
هللا، حي الكفاح، القرية، سال.
التسيير : أح د الياسيني.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
بساريخ  بسال  االبسدائية  املحك ة  لدى 
19 أغسطس 1)0) تحت رقم 5))1ص.
455 P

IFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 111، منطقة 
السنشيط، الساكنية، القنيطرة

السجل السجاري رقم 91)59
تعيين مسير جديد

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 IFA SARL لشركة  العادي  الغير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك واحد، تقرر ما يلي :
السيدة  املسيرة  اسسقالة  قبول 
تسيير  مهام  من  العكدي  سناء 
دبيرة  سارة  السيدة  وتعيين  الشركة 
 IFA للشركة  وحيدة  مسيرة  تل ساني 
SARL AU ملدة غير محدودة وتخويلها 

ج يع الصالحيات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة تحت رقم 7ص880 

بساريخ 19 أغسطس 1)0).
456 P

STE LAHFARI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : الزنقة )، الرقم 9)، 
حي مع ورة، الساكنية، القنيطرة

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

املواصفات السالية :
 STE LAHFARI  : التس ية 

.TRANSPORT SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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 ،( الزنقة   : االجس اعي  املقر 

الساكنية،  مع ورة،  حي   ،(9 الرقم 

القنيطرة.

موضوع الشركة : نقل املسسخدمين.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيد مح د البحري 0صص حصة ؛

السيد ج ال البحري 10ص حصة ؛

0صص  البحري  الواحد  عبد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد مح د  إلى  أسند   : التسيير 

البحري.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 9)1)6 بساريخ 0ص أغسطس 1)0).

457 P

XRM VISION MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : الزنقة )، رقم 9)، 

حي مع ورة، الساكنية، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد ذات املواصفات السالية :

 XRM VISION  : التس ية 

.MAROC SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 ،( الزنقة   : االجس اعي  املقر 

الساكنية،  مع ورة،  حي   ،(9 الرقم 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

تطوير تكنولوجية اإلعالميات ؛

االستشارة في التسيير.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقي ة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :
السيد عادل م9روك 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
عادل  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

م9روك.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 

رقم ص7))6 بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0).
458 P

EXTRA TRAV LWALIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 66، شارع 
اإلمام علي، الشقة رقم 17، إقامة 

نادين، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك واحد ذات املواصفات السالية :

 EXTRA TRAV  : التس ية 
.LWALIDA SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

املقر االجس اعي : ع ارة 66، شارع 
إقامة   ،17 رقم  الشقة  علي،  اإلمام 

نادين، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

لصالح  أو  لصالحه  البضائع  نقل 
الغير ؛

األشغال املخسلفة ؛
االسسغالل الفالحي.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقي ة 
على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيد سعيد بوزراري 1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد سعيد  إلى  أسند   : التسيير 
بوزراري.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 

رقم 67))6 بساريخ 9 سبس 9ر 1)0).
459 P

EITIA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 800.000 درهم

 املقر االجس اعي : زنقة فلسطين، 
رقم 7)1، بطانة، سال
تحويل املقر االجس اعي
وتعيين مسير جديد

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
الغير العادي بساريخ 19 ف9راير 1)0) 
 EITIA CONSULTING SARL لشركة
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

من العنوان القديم :
زنقة فلسطين، رقم 7)1، بطانة، 

سال.
الرباط،   : الجديد  العنوان  إلى 
الثاني،  الطابق  سينا،  ابن  شارع 

الشقة رقم 6، أكدال.
توفيق  السيد  املسير  اسسقالة 
زني9ر من مهام تسيير الشركة وتعيين 
السيدة ياس ين زني9ر مسيرة ملدة غير 

محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 557( رقم  تحت  بالرباط  السجارية 

بساريخ 7 يونيو 1)0).
460 P

OZONE PARK HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : إقامة ادريس 
األول، ع ارة 175)، مكسب 1، 

الحدادة، القنيطرة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املنعقد يوم ص) أغسطس 
ذات الشركة  شركاء  قرر   (0(1

بارك  »أوزون  املحدودة  املسؤولية   
درهم   100.000 رأس الها  هاوس« 

والكائن مقرها االجس اعي بالقنيطرة، 

 (175 ع ارة  األول،  ادريس  إقامة 

مكسب 1، الحدادة.

تنقيل املقر االجس اعي للشركة من 

 ،(175 ع ارة  األول،  ادريس  إقامة 

إلى  القنيطرة  الحدادة،   ،1 مكسب 

 ،1 1ص بلوك د، املغرب العربي، شقة 

القنيطرة.

على إثر ما سبق تم تعديل الفصل 

5 من القانون األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم ص1)88.

461 P

HAMMAM TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس   17 بساريخ  بالقنيطرة 

1)0) تم إنشاء شركة ذات مسؤولية 

ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات السالية :

.HAMMAM TRANS : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

نقل  مقاول   : االجس اعي  املوضوع 

األشخاص.

مقاول أشغال مخسلفة أو بناء.

املدة : 99 سنة.

املقر : مكسب رقم 1 إقامة خديجة 
رقم 65 زنقة لبنان القنيطرة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : خربوش هاجر : 1000 

حصة.

: خربوش هاجر ك سيرة  التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.
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السجل السجاري : رقم 91))6.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 
ص1 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 91))6.
462 P

FMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 6)، زنقة أبي زرعة، 
9ص، شارع موالي عبد العزيز و 86 
مكرر، شارع موالي عبد الرح ان، 
ع ارة A، إقامة الرضوان، مكسب 

رقم 7، القنيطرة
تأسيس

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

السالية :
.FMP SARL AU : التس ية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة بشريك وحيد.

أبي  زنقة   ،(6  : االجس اعي  املقر 
العزيز  عبد  موالي  شارع  9ص،  زرعة، 
عبد  موالي  شارع  مكرر،   86 و 
الرح ان، ع ارة A، إقامة الرضوان، 

مكسب رقم 7، القنيطرة.
موضوع الشركة : ميكانيكي صانع.

الصناعة امليكانيكية الدقيقة.
الدقة  عالية  امليكانيكية  الصيانة 
في املوقع أو بورش الع ل الخاص بنا.
املضخات  الدوارة،  اآلالت  إصالح 

الخ...
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 
بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
السيدة زينب أفردي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

زينب  السيدة  إلى  أسند   : التسير  

أفردي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 

رقم 17ص)6 بساريخ 11 سبس 9ر 1)0).

463 P

ENZ ELITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 0)1، تجزئة 

املنزه، بئر الرامي الشرقية، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات السالية :

.ENZ ELITE SARL : التس ية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

املقر االجس اعي : رقم 0)1، تجزئة 

املنزه، بئر الرامي الشرقية، القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

األشغال املخسلفة أو البناء.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد زهير بجادي : 10ص حصة.

السيد علي مهيم : 0صص حصة.

السيدة نبيلة يشيوة : 0صص حصة.

املدة : 99 سنة.

زهير  السيد  إلى  أسند   : التسير  

بجادي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 61055 بساريخ 16 يونيو 1)0).

464 P

SOCIETE TASNIME VERTE
SARL

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

سبس 9ر  فاتح  بساريخ  بالقنيطرة 

تح ل  شركة  تأسيس  تم   ،(0(1

الخصائص السالية :

 SOCIETE TASNIME  : التس ية 

.VERTE

الشكل القانوني : ش.م.م.

 1 مكسب   : االجس اعي  املقر 
لبنان   زنقة   65 رقم  خديجة  إقامة 

شركة  عند  )مساكنة  القنيطرة 

 MORROCCAN DOMICIARY

.(SARL AU

في  مقاول   : االجس اعي  الهدف 

النظافة - مقاول في البستنة - السجارة 

بصفة عامة.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

إلى  أسند   : واإلمضاء  التسيير 

السيد اكرارد عي�سى، الحامل لبطاقة 

.GB1السعريف رقم )10ص

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1.000 إلى  مقس ة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 بقي ة  حصة 

وتوزيعها  اكسسابها  وتم  ث نها  سدد 

كالسالي :

السيد اكرارد عي�سى : 500 حصة.

 500  : مصطفى  الي ني  السيد 

حصة.

بالسجل  قيد   : بالسجل  السقييد 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

بساريخ   6((17 رقم  تحت  بالقنيطرة 

8 سبس 9ر 1)0).

465 P

PHARMACIE LILIANO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها االجس اعي 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : أوالد انصر 

الشرقية الزمراني سيدي الطيبي 

القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  ب وجب 

تأسست   ،(0(1 أبريل   (8 بساريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد في الخصائص السالية :

إسم   الشركة  تح ل   : التس ية 

ش.ذ.م.م   PHARMACIE LILIANO

بشريك وحيد.

ك وضوع  لها  الشركة   : املوضوع 

الع ليات  الخارج  في  ك ا  املغرب  في 

السالية : صيدلية.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 في  االجس اعي محدد 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

مكستبة  الواحدة  للحصة  درهم   100

الوحيد  الشريك  باسم  بالكامل 

السيدة اوعفي ضحى.

انصر  أوالد   : االجس اعي  املقر 

الطيبي  سيدي  الزمراني  الشرقية 

القنيطرة.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  ضحى  اوعفي  السيدة 

محددة.

األرباح : خ سة في املائة لالحسياط 

تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي  القانوني 

لقرار الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

بالسجل  الشركة  وقيدت  بالقنيطرة 

بساريخ 7)ص)6  رقم  تحت   السجاري 

 11 سبس 9ر 1)0).
ب ثابة مقسطف وبيان

املسيرة الوحيدة

466 P
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SOHA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها االجس اعي 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، 76ص 

شارع مح د الخامس سيتي سانطر 

ب 1

املؤرخ  العرفي  العقد  ب وجب 

قرر   ،(0(1 أغسطس   (5 بساريخ 

الشركاء ما يلي :

وتصفيتها  للشركة  املسبق  الحل 

صوابني  السيد  وتس ية  بالترا�سي، 

السصفية،  عن  مسؤول  حسن 

وتحديد محل السصفية : بالقنيطرة، 

سيتي  الخامس  مح د  شارع  76ص 

سانطر ب 1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة وقيدت الشركة 

 88(79 رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0).
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير

467 P

CUTE COFFEE
SARL

الرأس ال االجس اعي : 100.000 

درهم

املقر االجس اعي : رقم )) الخير 

إقامة باب الهرهورة شارع مح د 

الخامس ت ارة

ب قس�سى العقد العرفي بساريخ 1ص 
املساه ون  قرر   ،(0(1 أغسطس 

CUTE COFFEE« SARL« للشركة 

رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم 

ما يلي :

السيد  حصص  مج وع  تحويل 

 1000 عددها  البالغ  عصام  أع ر 

للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

والسيدة  اشرف  املاحي  السيد  إلى 

أفقير خديجة.

الرأس ال  يصبح  وبالسالي 

على  مقسم  للشركة  االجس اعي 

الشكل السالي : 

السيد املاحي أشرف : 500 حصة.

 500  : خديجة  أفقير  السيدة 

حصة.

تعيين   : للشركة  املسير  تعيين 

وحيدا  مسيرا  أشرف  املاحي  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  أع ر عصام  السيد  اسسقالة 

مهامه ك سير للشركة.

من  ت �سى  املالية  الوثائق  كل 

طرف السيد املاحي اشرف.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر   11 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

بالسجل   1851 رقم  تحت   (0(1

السجاري تحت رقم 0117ص1 ت ارة.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير

468 P

THREEPOINTS MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 10.000 درهم

املقر االجس اعي : 1)، شارع اإلمام 

علي، قيسارية رومانا، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات السالية :

 THREEPOINTS  : التس ية 

.MEDIA SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

املقر االجس اعي : 1)، شارع اإلمام 

علي، قيسارية رومانا، القنيطرة.

محلل  م9رمج،   : الشركة  موضوع 

ومص م فني في اإلعالميات.

تنظيم الحفالت واملهرجانات.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة اجس اعية بقي ة 100 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكستبة 

وموزعة على الشركاء كالسالي :

السيد سفيان طليل : 50 حصة.

السيد ع اد طليل : 50 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسير  : أسند إلى السيد سفيان 

طليل.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 179ص5 بساريخ 1 نوف 9ر 019).

469 P

 LES FRERES HK SOCIETE

 DE CONSTRUCTION ET DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 1)ص، 

»أليانس دارنا« ص TR( B R، مسجر 
رقم 1، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات السالية :

 LES FRERES HK  : التس ية 

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

.ET DE TRAVAUX DIVERS SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

1)ص،  ع ارة   : االجس اعي  املقر 

مسجر   ،TR( B R ص دارنا«  »أليانس 
رقم 1، القنيطرة.

موضوع الشركة : منعش عقاري.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد نجيب طويل.

السيدة كري ة طويل.

املدة : 99 سنة.

التسيير  : أسند إلى السيد نجيب 

طويل والسيدة كري ة طويل.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 19ص)6 بساريخ 11 سبس 9ر 1)0).

470 P

 PERFECT HARDWARES

AND SOFTWARES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 10.000 درهم

املقر االجس اعي : »أليانس دارنا« 

مهدية ) )L، املركز السجاري مسجر 
رقم 1)، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 PERFECT  : التس ية 

 HARDWARES AND

.SOFTWARES SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

دارنا«  »أليانس   : االجس اعي  املقر 

مسجر  السجاري  املركز   ،L(  ( مهدية 
رقم 1)، القنيطرة.

األجهزة  بيع   : الشركة  موضوع 

املعلوماتية.

االستراد والسصدير.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة اجس اعية بقي ة 100 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكستبة 

وموزعة على الشركاء كالسالي :

السيد ياسر الجزولي : 100 حصة.

املدة : 99 سنة.

ياسر  السيد  إلى  أسند   : التسيير  

الجزولي.
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السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 77))6 بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0).

471 P

BELIL DELIVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 6)، زنقة أبي زرعة، 

9ص، شارع موالي عبد العزيز و 86 

مكرر، شارع موالي عبد الرح ان، 

ع ارة A، إقامة الرضوان، مكسب 
رقم 7، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 BELIL DELIVERY  : التس ية 

.SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
أبي  زنقة   ،(6  : االجس اعي  املقر 

العزيز  عبد  موالي  شارع  9ص،  زرعة، 

عبد  موالي  شارع  مكرر،   86 و 

الرح ان، ع ارة A، إقامة الرضوان، 

مكسب رقم 7، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.

Marchand de grains en demi-

.gros
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد سعيد بليل : 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير  : أسند إلى السيد سعيد 

بليل.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبسدائية  باملحك ة 

رقم 15ص)6 بساريخ 11 سبس 9ر 1)0).

472 P

JIBFILAHA

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد 

رأس الها : 180.000 درهم

مقرها االجس اعي :  دوار عاللشة 

ج اعة املناصرة كلم 18 الطريق 

الثانوية 06) القنيطرة

الغير  العام  الج ع  إثر  على   -  I

أبريل  0ص  بساريخ  املنعقد  العادي 

قرر   (0(1 أغسطس   ( و   (0(1

»جيب  لشركة  الوحيد  الشريك 

املسؤولية  محدودة  شركة  فالحة« 

رأس الها  واحد،  شريك  ذات 

االجس اعي  مقرها  درهم،   180.000

كلم  املناصرة  ج اعة  عاللشة  دوار 

القنيطرة،   (06 الثانوية  الطريق   18

ما يلي :

االجس اعي  املال  رأس  في  الزيادة 

لح له  وذلك  درهم   (00.000 بقي ة 

80.000ص  إلى  درهم   180.000 من 

حصة   (000 إصدار  مقابل  درهم، 

للحصة  درهم   100 بقي ة  جديدة 

لصالح  بكاملها  تخصص  الواحدة 

السيدة جوزيط دوران : 800ص حصة.

التي  املالية  السنة  إغالق  تم 

سسصبح 0ص أبريل من كل عام.

ص1  و   7 و   6 البند  من  كل  تعديل 

من القانون األسا�سي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بالقنيطرة 7 سبس 9ر 1)0) تحت رقم 

0صص88.

473 P

STE EDUCASTREAM SAS
شركة SAS فرنسية 

رأس الها : 8.179)1.9 يورو
مقرها االجس اعي :  75 شارع لورمال 

75015 باريز - فرنسا
إنشاء فرع

الغير  العام  الج ع  إثر  على   -  I
العادي املنعقد بساريخ 9 يوليو 1)0) 
 »EDUCASTREAM SAS« لشركة 
الفرنسية، ي ثلها السيد بيير فرانسوا 

PETRIGNAN، قرر ما يلي :
اسم  يح ل  لشركة  فرع  إنشاء 
 EDUCASTREAM SUCCURSALE
ع ارة  أنوال  شارع  ص)  بالعنوان 
مي وزا   1 رقم  مكسب   11 فلوري 

القنيطرة.
نوفل،  البكو�سي  السيد  تعيين 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم ص7)صصA6 مسير للفرع ملدة غير 

محددة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
وتم   (0(1 سبس 9ر   6 بالقنيطرة 
السجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 11))6.
474 P

ESPACE TEA AMO
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء - 9 
مكرر، زاوية زنقة برن وزنقة كوين، 

حي املستشفيات
سجل تجاري رقم 7)1)16

1 - ب قس�سى عقد موثق بساريخ 15 
أبريل و 0ص يونيو 1)0) أحيط الج ع 
 ESPACE« العام الغير العادي لشركة
السيد  بوفاة  عل ا   »TEA AMO
ومدير  شريك  الخرطمي،  الحسن 
وحيد، واسس رار الشركة مع الورثة.

الخرطمي  امح د  السيد  تعيين 
بسوقيعه  الشركة  يلزم  وحيد  ك دير 

الوحيد لفترة غير محددة.
لفقيه  هند  السيدة  فوتت   -  (
في  ت لكها  التي  الحصص  ج يع 
من  لكل  حصة  8ص  بنسبة  الشركة 
السيدة عزيزة خطار، السيدة غزالن 
الخرطمي والسيد مح د الخرطمي.

النظام  تقنين  إعادة  تم   - ص 

األسا�سي للشركة املذكورة أعاله.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ 

.79(158
للنسخة والبيان

475 P

NORDTECH SOLUTIONS
ب قس�سى عقد عرفي حرر بسطوان  

الشريك  قرر   ،(0(1 ماي   6 في 

 NORDTECH« لشركة  الوحيد 

ش.و،  ش.ذ.م.م   »SOLUTIONS
مقرها  درهم،   10.000 رأس الها 

السابق : شارع الفخار طريق أزال كلم 

1 تطوان، ما يلي :

شارع   : إلى  االجس اعي  املقر  تغيير 

الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق 

ص الرقم 0ص تطوان.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

) - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

بسطوان  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 يونيو   ( بساريخ 

ص180.
من أجل االسسخالص والبيان

476 P

FAST FOOD MARZGIWI
ب قس�سى عقد عرفي حرر بسطوان  

تأسيس  تم  قد   ،(0(1 يوليو   (0 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 FAST FOOD« وحيد  شريك  ذات 

: »MARZGIWI

املطاعم   : االجس اعي  الهدف 

وخدمات املطاعم املسنقلة.
درهم   50.000  : الشركة  رأس ال 

مقس ة إلى 500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

زكرياء مرزكيوي : 500 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.
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إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املركز  الوالية   : االجس اعي  املقر 

من  جزءا  ملول  عين  خالل  مرج 

القس ة املفرزة )ص1 عبارة عن مسجر 

.G بالطابق األر�سي من أرض الع ارة

املسير : زكرياء مرزكيوي.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

0159ص.
من أجل االسسخالص والبيان

477 P

 SOCIETE LA CENTRALE

DATTIERE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
ب وجب عقد عرفي محرر بالرباط 

تأسيس  تم   ،(0(0 5 ديس 9ر  بساريخ 

وفق  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

البيانات السالية :

 LA CENTRALE  : اإلسم 

.DATTIERE
زنقة   6 رقم   : االجس اعي  املقر 

 16 الشقة  الرابع  الطابق  عوا  ضاية 

أكدال الرباط.

واحات  مخلفات  تث ين   : الهدف 

النخيل.

املدة : 99 سنة من تاريخ السأسيس.

الرأس ال : 10.000 درهم مقس ة 

إلى 100 حصة اجس اعية بقي ة 100 

درهم للحصة الواحدة، تنسب إلى كل 

شريك ب ا يتناسب مع اشتراكاته وهي 

ك ا يلي :

 90  : عزيز  العلوي  الطيب  موالي 

حصة.

يوسف بن عروض : 1 حصص.

موالي ادريس عزيز : ) حصسان.

هشام النصيري : ) حصسان.

عبد العالي مزوز : ) حصسان.
العلوي  الطيب  موالي   : التسيير 

بسوقيع  محددة  غير  ملدة  مسير  عزيز 

منفصل مع كامل الصالحيات.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 1ص ديس 9ر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 
رقم   1175(9 الرقم  تحت   (0(1
 : هو  السجاري  بالسجل  التسجيل 

.151671
478 P

شركة بوسان بوفكران
ش.م.م

رأس الها 7.100.000 درهم
مقرها االجس اعي طريق الحاجب 

بوفكران
السجل السجاري 7)6))

الصادر  القضائي  األمر  على  بناء 
ب كناس  السجارية  املحك ة  عن 
تقرر  قد   ،(0(1 سبس 9ر   10 بساريخ 
تعيين السيد مصطفى خيري الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
بوسان  لشركة  مسيرا   ،B(16(8ص

بوفكران ش.م.م.
لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
رقم  تحت  ب كناس  السجارية 

.(0(1/1107
479 P

 STE MINI MARCHE
MONOPRIX

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

واحد
رأس الها : 100.000 درهم

رقم السجل السجاري : 99191
 Nص LOT CIEL DE : املقر االجس اعي

PROVINCE SKHIRAT TEMARA
إعالن عن حل الشركة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 أبريل   (9 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 Nص LOT CIEL DE االجس اعي 
.PROVINCE SKHRIRAT TEMARA

 Nص LOT وحدد مقر السصفية ب

 CIEL DE PROVINCE SKHRIRAT

السيد  وعن  املغرب   ،TEMARA

ص تجزئة  : رقم  شفيق اسامة عنوانه 

ك صفي  الصخيرات،  اقليم  الس اء 

للشركة.

الحدودة  االقسضاء  وعند 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (7 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

1)0) تحت رقم 5171.

480 P

 STE EL HACHMIYA

 D’ELECTRICITE ET

TRAVAUX DIVERS

»HAELT«

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية من شريك 

وحيد 

رأس الها : 1.000.000 درهم

 SECTEUR C,  : مقرها االجس اعي

N°955, HAY ERRAHMA, SALE

إعالن عن تعديل
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 أبريل 019) تم :

1 - إزالة األنشطة السالية :

تاجر.

شركة ذات أنشطة مخسلفة.

زراعة الحدائق.

) - إضافة األنشطة السالية :

منعش عقاري.

أشغال الكهرباء.

أشغال البناء والسع ير.

وقد تم تسجيل السعديل باملحك ة 

 (0(1 يوليو  فاتح  بسال  االبسدائية 

تحت رقم 1/606)0).
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 OPTICAL GALERIE AIN

SEBAA
ش.م.م

السجل السجاري 7ص1799

االسسثنائية  القرارات  ب وجب 

بساريخ  لشركة  الوحيد  لل ساهم 

 OPTICAL  (0(1 أغسطس   16

 GALERIE AIN SEBAA SARL

ص1799  املسجلة في السجل السجاري 

اتخذت القرارات السالية :

اسسقالة السيد كيحل مح د من 

مهامه ك سير.

لكرنبي  انس  السيد  تعيين  تأكيد 

بصفسه املسير الوحيد.

النظام  في  املقابل  السعديل 

األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

1)0) ب وجب قانون رقم  أغسطس 

9)ص)79.

482 P

 OPTICAL GALERIE

MOHAMMEDIA
ش.م.م

السجل السجاري 7699

االسسثنائية  القرارات  ب وجب 

بساريخ  لشركة  الوحيد  لل ساهم 

 OPTICAL  (0(1 أغسطس   17

 GALERIE MOHAMMEDIA SARL

 7699 السجاري  السجل  في  املسجلة 

اتخذت القرارات السالية :

اسسقالة السيد كيحل مح د من 

مهامه ك سير.

لكرنبي  انس  السيد  تعيين  تأكيد 

بصفسه املسير الوحيد.

النظام  في  املقابل  السعديل 

األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ ) سبس 9ر 

1)0) ب وجب قانون رقم 1850.
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ائس انية أسفار كونساي

شقة رقم 1 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 97/60/)7/7ص05

الهاتف النقال : 7ص/ص71/1/)066

 SOFIA.RIHAB الشركة
TRAVAUX

SARL AU
الرأس ال : 1.000.000 درهم

العنوان : 10 زنقة مراكش 179
النهضة العيايدة سال
تغييرات في الشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إطار  في 
 SOFIA.RIHAB TRAVAUX لشركة 
يونيو   (9 بساريخ  املنعقد   SARL AU
وباإلج اع  األعضاء  قرر   .(0(1

السغييرات السالية :
مسيرة  وتعيين  املسير  اسسقالة 

جديدة :
قبول  باإلج اع  األعضاء  قرر 
الرا�سي  بدر  السيد  املسير  اسسقالة 
وتعيين   )AB801587 رقم  )ب.و.ط 
الخلفي  الزهراء  فاط ة  السيدة 
مسيرة   )AE(5195( رقم  )ب.و.ط 

للشركة.
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة :
الجديدة  السعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بسال  االبسدائية 
السجل  60ص7ص،  رقم  تحت   (0(1

السجاري رقم 985)ص.
للبيان
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ائس انية أسفار كونساي

شقة رقم 1 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 97/60/)7/7ص05

الهاتف النقال : 7ص/ص71/1/)066

 GAMMA SCHOOL الشركة
PRIVATE

SARL
الرأس ال : 10.000 درهم

العنوان : شارع اللة أمينة زنقة 
قصيبة رقم 9 تابريكت سال

تغييرات في الشركة

االسسثنائي  العام  الج ع  إطار  في 

 GAMMA SCHOOL لشركة 

بساريخ املنعقد   PRIVATE SARL 

األعضاء  قرر   .(0(1 ماي   (0

وباإلج اع السغييرات السالية :

مسيرة  وتعيين  املسيرين  اسسقالة 

جديدة :
قبول  باإلج اع  األعضاء  قرر 

عادل  السيد  املسيرين  اسسقالة 

 (XA68((0 رقم  )ب.و.ط  بنشنوف 

والسيدة أس اء عطوي )ب.و.ط رقم 
فدوى  السيدة  وتعيين   )AA(91صص

 (AE1686 رقم  )ب.و.ط  الصابر 

مسيرة للشركة.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة :

الجديدة  السعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر  ص1  بساريخ  بسال  االبسدائية 

السجل  59ص7ص،  رقم  تحت   (0(1

السجاري رقم ص)70).
للبيان
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BET NAJJAH
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 51 زنقة تانسيفت 

الشقة 1 أكدال الرباط

سجل تجاري رقم 09ص6ص1

بقرار اسسثنائي من الشركاء بساريخ 

على املصادقة  تم   (0(1 يوليو   (8 

ما يلي :

مج ل  من  حصة   500 تفويت 

حصص الشركة على الشكل السالي :

تفويت 500 حصة اجس اعية من 

لفائدة  الصابة  ع اد  السيد  طرف 

السيد كريم رشيد.

تحويل الصيغة القانونية للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

الصابة  ع اد  السيد  مهام  إنهاء 

ك سير مشارك، واإلبقاء على السيد 

رشيد كريم ك سير وحيد للشركة :

للقانون  الجديدة  الصيغة  تبني 

األسا�سي للشركة.

للشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 

وتحديثه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  ض ن  للرباط  السجارية 

09ص6ص1  رقم  للشركة  السجاري 

بساريخ ص11755  رقم  قانوني   إيداع 

16 سبس 9ر 1)0).
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 EDGWARE IMPORT

EXPORT
ش.م.م لشريك وحيد

رأس ال الشركة : 10.000 درهم

تأسيس شركة
في املؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   (0(1 أغسطس  1ص 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد التي تح ل الخصائص 

السالية :

 EDGWARE IMPORT : التس ية

EXPORT ش.م.م لشريك وحيد.

الهدف االجس اعي : شراء أو بيع أو 

أو  معدات صيد صناعي  أي  اسسيراد 

زراعي أو بحري - وسيط بالج لة.

املقر االجس اعي : رقم 61 شارع لال 

الياقوت ناصية مصطفى املعاني رقم 

الدار  الثاني  الدور  تسوق  مركز   85

البيضاء.

املدة االجس اعية : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

مبلغ  في  االجس اعي  الرأس ال 

 100 إلى  مقس ة  درهم   10.000

100 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

اياد  للسيد  بالكامل  موزعة  للواحدة 

ح ود.

ك دير  ح ود  اياد  السيد  تس ية 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني والتسجيل في 

السجل السجاري بكسابة الضبط لدى 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

 79(170 الخاصة  األرقام  تحت 

و515679 بساريخ ص1 سبس 9ر 1)0).
لإلعالم : املسير
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SCI AIDEZZA IMMOBILIER

شركة عقارية

رأس ال الشركة : 0.000) درهم

تأسيس شركة
في املؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   (0(1 أغسطس  1ص 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد التي تح ل الخصائص 

السالية :

 SCI AIDEZZA  : التس ية 

IMMOBILIER

وبيع  شراء   : االجس اعي  الهدف 

العقارات.

شارع   10 رقم   : االجس اعي  املقر 

DES FAR - الدار البيضاء.

املدة االجس اعية : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

مبلغ  في  االجس اعي  الرأس ال 

 (00 إلى  مقس ة  درهم   (0.000

100 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

للواحدة موزعة على الشركاء كالسالي :

السالوي  جواد  هللا  عبد  السيد   

100 حصة.

 90 العراقي  الحي  عبد  السيد 

حصة.

السيد سعيد العراقي 10 حصص.

جواد  هللا  عبد  السيد  تس ية 

العراقي  الحي  عبد  والسيد  السالوي 

ك ديرين للشركة ملدة غير محدودة.
لإلعالم : املسيرين

488 P



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19164

 STE NDS NEGOS

DEVLOPPEMENT SERVICE
SARL

ع ارة 0ص شقة رقم 1 زنقة موالي 

أح د لوكيلي حسان الرباط

غير  العامة  الج عية  قررت 

العادية بساريخ 7 أبريل 1)0) :

من  500 حصة  بيع  على  املوافقة 

 500 رشيد  موالي  بلحسن  السيد 

رافيو  ع ر  السيد  لصالح  حصة 

500 حصة  بيع  على  واملوافقة  ديالو 

هللا  عبد  موالي  بلحسن  السيد  من 

500 حصة لصالح السيد ع ر رافيو 

ديالو.

السيد  املسير  اسسقالة  قبول 

السيد  وتعيين  رشيد  موالي  بلحسن 

وحيد  ك سير  ديالو  رافيو  ع ر 

للشركة لفترة غير محدودة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 9ر  ص1  بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 17ص117.
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كابيطاليا

5)، شارع شجرة القدس، قطاع 19، بلوك س

حي الرياض، الرباط

BIO HELIXOR
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تحرير  تم  عرفي،  عقد  ب قس�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخاصيات  لها  محدودة،  مسؤولية 

السالية :

BIO HELIXOR SARL : التس ية

اسسيراد  بيع،  تسويق،   : املوضوع 

مجال  في  والخدمات  السلع  وتصدير 

تربية الحلزون.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

املقر : 15، شارع األبطال، الشقة 

رقم 1، أكدال، الرباط.

الشركاء :
صص  ي لك   : بنشيخ  الدين  نور 
السعريف  لبطاقة  الحامل  حصة، 

.K1111(6 الوطنية رقم
1ص حصة،  توفيق والحاج : ي لك 
رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

.AB1116(1
حصة،  صص  ي لك   : مالطو  يونس 
رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

.A6صص7ص(
 10.000 في  محدودة   : املال  رأس 

درهم.
والحاج   توفيق  السيد   : التسيير 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB1116(1 رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر   15 بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 7)1516.
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PAK CHARAF
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
1) ماي 1)0) تم تأسيس شركة ذات 
واحد  شريك  من  محدودة  مسؤولية 

باملواصفات السالية :
PAK CHARAF : التس ية

البضائع  نقل   : االجس اعي  الهدف 
ونقل األشخاص الذاتيين.

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  السأسيس 

السجل السجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص ديس 9ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي : رقم 1)7 سكسور 

1 حي السالم سال.
الدين  شرف  السيد   : التسيير 

اطويطة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بسال  االبسدائية 
السجاري  السجل  بالتسجيل   (0(1

رقم 1117ص.
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 BLANCHISSERIE
EL MOUDDEN

ش.م.م
الرأس ال االجس اعي : 100.000 

درهم
املقر االجس اعي : رقم 71ص1، تجزئة 
سكسور س حي الرح ة، تابريكت 

11000، سال
بساريخ املؤرخ  القرار   ب قس�سى 

1 مارس 1)0) تقرر ما يلي :
لشركة  السجاري  املقر  نقل 
 BLANCHISSERIE EL MOUDDEN
تجزئة  71ص1،  رقم   : من  ش.م.م، 
تابريكت  الرح ة،  حي  س  سكسور 
القاعدة  شارع  إلى  سال،   ،11000

الجوية األولى العيايدة سال.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
سبس 9ر  ص1  بساريخ  بسال  االبسدائية 

1)0) تحت رقم 61ص7ص.
492 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

RHRAIBA - TRAVAUX شركة
ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد
املقر االجس اعي : حي انجي ة
رقم 1)1، سوق أربعاء الغرب

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
ش.ذ.م.م   RHRAIBA - TRAVAUX
تأسيس  تقرر  الوحيد،  الشريك  ذات 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد، م يزاتها هي كالسالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
 RHRAIBA -  : التس ية 

.TRAVAUX
املوضوع الرئي�سي : البناء وأشغال 

مخسلفة.
انجي ة، حي   : االجس اعي   املقر 

رقم 1)1، سوق أربعاء الغرب.
املدة : 99 سنة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم،   500.000 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   5000 إلى  مقس ة 

من فئة 100 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 
السالي :

انجي ة،  حي  سفيان  غريبة 
سوق  )ص1،  رقم  األمل،  مج وعة 

أربعاء الغرب 5000 حصة.
املج وع : 5000 حصة.

سفيان،  غريبة  السيد   : اإلدارة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.PU81رقم 5)9ص
لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الشركة 
سبس 9ر   16 بساريخ  الغرب،  أربعاء 

1)0)، تحت رقم ص1/11)0).
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FIDUCIAIRE AMIZA

 VIROTEL  SARL
رأس ال الشركة :  100.000 درهم
 ICE : 00(585((9000017 RC :

11051
 تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
تأسيس  تم   ،(0(0 ص1 غشت  بساريخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
باملواصفات السالية :

. VIROTEL: التس ية
الهدف : تسير الفنادق واملطاعم.

املقر : رقم 107 مكرر بلوك  اف/1 
حي  الداخلة  اكادير .
املدة : 99 سنة.

يناير   01 : من  السنة االجس اعية 
إلى 1ص دجن9ر.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

ب قدار 100 درهم لكل  واحدة.
شاكل  السيد  عين  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  ك سير   ح يد، 

محدود ة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   (0(0 شتن9ر   0( بساريخ 
بالسجل  ومسجلة  الـــرقم6109 
الرقم  تحت  اليوم  نفس  في  السجاري 

.11051
494 P
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WIMMO
اإلشهار القانوني

بساريخ   املحرر  العقد  على  بناء 
باكادير  املسجل  و  1)0)/0/08ص 
تأسيس  تم  1)0)/09/ص0  بساريخ 

شركة باملواصفات السالية :
WIMMO :التس ية

ص1  :رقم  االجس اعي  العنوان 
الطابق الرابع زنقة الحسن األول حي 

الداخلة اكادير
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة.
رأس ال  حدد  الشركة:  رأس ال 
مقسم  درهم،   100.000 في  الشركة 
درهم   100 بقي ة  حصة   1000 إلى 
الشكل  على  موزع  القانونية  للحصة 

السالي:          
  500 ايت لقا�سي مح د  - السيد 

حصة 
 500 فطي ة   ازعنون  السيدة   -

حصة
مفروشة,  شقق  كراء  األهداف: 

تدبير العقارات
التسيير:يعس9ر السيد ايت لقا�سي 
غير  ملدة  للشركة  مسير  مح د  

محدودة.
بالسوقيع  ملزمة  الشركة  السوقيع: 
مح د  لقا�سي  ايت  للسيد  املنفصل 

او السيدة ازعنون فطي ة
املدة: 99 سنة

بكسابة   القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكادير يوم 1)0)/10/09 تحت رقم  
)10610 واملسجل بالسجل السجاري 

في  نفس اليوم تحت رقم  18771 .  
495 P

STE WITI TRANS SARL AU 
فاتح  بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  قوانين  حررت   (0(1 يونيو 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خصائصها كالسالي :
.STE WITI TRANS : االسم

الهدف: نقل البضائع.

دودرار  دوار  االجس اعي:  املقر 
تغجيجت كل يم.
املدة:99 سنة.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
من  حصة   1.000 الى  مقسم  درهم 
م لوكة  للواحدة  100درهم  فئة 
للشريك الوحيد السيد محتي رشيد.
من  تبسدئ  االجس اعية:  السنة 
فاتح يناير و تنسهي في 1ص دجن9ر من كل 

سنة .
التسيير : السيد محتي رشيد.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ  بكل يم  االبسدائية 
1)0)/07/ص1 تحت رقم 1)0)/65) 

والسجل السجاري رقم587ص.
من أجل النسخة والبيان.
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STE  ZGID TRANS SARL
تأسيس الشركة

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
الشركة  تأسيس  تم  1)0)/0/08ص 

ذات امل يزات السالية:
التس ية االجس اعية : شركة زكيد 

ترونس ش.م.م
الدولي  النقل   : االجس اعي  الهدف 

واملحلي للبضائع
املقر االجس اعي : رقم 51) أغاراس 

حي بوركان أكادير. 
 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
درهم مجزأة الى 1000 حصة  من فئة 

100 درهم للحصة 
بن  السيد  تعين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  ك سير   مح د  الشيخ 

غير محدودة 
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ص دجن9ر من كل سنة ماعدا السنة 
األولى التي تبسدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل السجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
تحت    08/09/(0(1 بــساريخ  اكادير 

رقم )7ص106
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STE SARSEIGE COMPTA SARL

TAYAFA TRANS SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سي 

1)0)/1/08) بايت ملول  تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص السالية 

 TAYAFA شركة   : التس ية 

TRANS SARL AU

الحرفيين  حي   : االجس اعي  املقر 
رقم 11) ايت ملول

 Transport des  : الهدف 

 marchandises national et

 international pour le compte

   d’autrui

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم لكل واحدة. 

100% أي 1000 حصة اجس اعية 

لفائدة السيد رشيد باتراح  . 

رشيد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة   للشركة   ك سير  باتراح 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية  بانزكان 

رقم  تحت   11/09/(0(1 بساريخ 

ص191 و السجل السجاري رقم 1ص)1)  
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 STE TRANS FESOUR SARL

A.U
 Société à responsabilité limitée

 à associé unique

 Au capital de 100.000 dirhams

 Siège Social : N°(5 RUE 101

 CITE DES FONCTIONNAIRE

.AGADIR

تأسيس شركة
بساريخ   محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة  تأسيس  تم  1)0)/1/08ص 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات امل يزات السالية :

  TRANS FESOUR التس ية  
ش.م.م ذات شريك واحد.

لحساب  البضائع  نقل  الهدف: 
الغير

رقم    101 زنقة    : االجس اعي  املقر 
5) حي املوطفين  أكادير.

 100.000  : املال االجس اعي   رأس 
1000حصة من فئة  إلى   درهم مجزأ 
ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد سفيان منصوري.
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
اإلمضاء  وتخويله  عطفاوي  مح د 

املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة االجس اعية  : تبسدئ السنة 
في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

آخر دجن9ر من كل سنة.
العقد  لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 
ص10611    السجارية بأكادير تحت رقم 
و السجل السجاري رقم 18785 بساريخ 

10 سبس 9ر 1)0).
من اجل النسخة والبيان

حرر باكادير بساريخ

10/09/(0(1
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FIDUCIAIRE NADIM

 STE  TRANS HOUDA
LAKHZIZI  S.A.R.L AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بأكادير  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
النظام  وضع  تم  1)0)/08/ص) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
والتي  واحد   شريك  من  املحدودة 

تك ن م يزاتها في ا يلي 
 STE  TRANS HOUDA:  التس ية

    LAKHZIZI   S.A.R.L AU
الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أخرى  دولة  أي  وفي  املغرب  في  الغير 

في ا يلي :
للبضائع  والدولي  الوطني  النقل   -

لحساب الغير 
مقر الشركة : يوجد مقر الشركة  

حي تدوارت دراركة أكادير .
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 املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداءا من تاريخ تكوينها النهائي.
رأس ال  يبلغ  الشركة:  رأس ال 
 100.000 درهم  ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 100 

درهم كقي ة لحصة الواحدة، 
 1000 السيد: املصطفى لخزيزي  

حصة.
السنة املالية: تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 1ص دجن9ر 
السيد   الشركة  يسير  التسيير: 
املصطفى لخزيزي  ملدة غير محدودة 
كسابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
عدد  تحت   11/09/(0(1 بساريخ 

  1061(1/(0(1
500 P

 SO POWER S.A.R.L شركة
  A.U

إعالن عن تأسيس
بساريخ   مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القوانين  وضع  تم   09/08/(0(1
شريك  املسؤولية   محدودة  لشركة 

واحد ذات امل يزات السالية :
SO POWER  : التس ية

الشكل القانوني :  شركة محدودية 
املسؤولية  شريك واحد.

 ENTREP  : الهدف 
D’ANNIMATION DES FETES/

 TRAVAUX DIVERS OU
(CONSTRUCTION (ENTREP DE

 NR1( RUE  : االجس اعي  املقر 
KHIAM I AGADIR )صص.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم .
التسيير: السيد ياسين بوكار مسير 

للشركة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
رقم   .08/09/(0(1 بساريخ  بأكادير 
وتم   ،187(9 السجاري  السجل 
بساريخ  67ص106  رقم  تحت  اإليداع 

.08/09/(0(1
املسير
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 SOS MEDECINS شركة
   HELPMED

شركة ذات مسؤولية محدودة  
بشريك واحد 

تأســـيــس
ب  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أسست  بسارودانت  غشت1)0)   16

شركة ذات مسؤولية محدودة. 
 SOS شركة   : التس ية 

 MEDECINS HELPMED
بسيارات  النقل  خدمات  الهدف 

اإلسعاف      
مكرر  )ص  رقم  االجس اعي:  املقر 

تجزئة رودانا املحيطة تارودانت. 
السقييد  تاريخ  99 سنة من   : املدة 

في السجل السجاري
موزع  درهم   100.000 الرأس ال: 
على 1000 حصة ب قدار 100 درهم 

للحصة موزعة كالسالي:
500 حصة للسيد سعيد حسام و 

500 حصة للسيدة م9روك يسرا. 
سعيد  السيد  تعيين  تم  التسيير: 
قبل  الذي  و  للشركة  مسيرا  حسام 

امله ة ملدة غير محددة.
الشركة مسجلة بالسجل السجاري 
باملحك ة االبسدائية بسارودانت بساريخ 
 ،8071 رقم  تحت   1)0)/09/ص1 
و تم اإليداع القانوني بنفس املحك ة 

وبنفس الساريخ تحت رقم 1858.
السسخراج والذكر

السيد سعيد حسام  
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إعـــالن قانــوني
 STE TAROUDANT FISH

HUT SARL AU
ب قس�سي عقد عرفي املؤرخ بساريخ  
1)0)/01/06 بسارودانت  تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية  املحدودة   ذات 
الخصائص  تح ل  الوحيد  املساهم 

السالية :
 STE TAROUDANT  : التس ية 

       FISH HUT SARL AU
املقر االجس اعي :   رقم 9)1 تجزئة 

السطاح تارودانت.

DHS 100.000  : رأس املال
املدة : 99 سنة  

املسير   :  السيد ك ال ايت ح و
: مقهى مطعم سناك –  النشاط  
م ون حفالت -  االسسيراد و السصدير
تم اإليداع القانوني لدي املحك ة  
1)0)/09/ص1   بسارودانت   االبسدائية 

تحت رقم 1861.
502Pمكرر

مكسب األسساذ 

  PHARMACIE EL GHAD
SARL AU

السفاصيل املسعلقة بالنشر
تأسيس )صيدلية الغد( شركة 
محدودية املسؤولية شريك وحيد 

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسست   11/08/(0(1
وحيد  شريك  املسؤولية   محدودية 

ذات الخصائص السالية :
 PHARMACIE EL التس ية: 

GHAD  SARL AU
رأس الها:  100.000  درهم.

مقرها االجس اعي: شارع هوارة حي 
الكر�سي اوالد تاي ة تارودانت.

الهدف االجس اعي: 
املعدات  املنسجات،  وبيع  شراء   -
وشبه  الصيدالنية  واللوازم 

الصيدالنية
- تصنيع أدوية.

املسسحضرات  تحضير   -  -
الصيدالنية ومسسحضرات السج يل.
األصناف  ج يع  وتوزيع  شحن   -
الصيدالنية  والبضائع  واملنسجات 

وشبه الصيدالنية
السيدة  والتسيير:  اإلدارة 
الحاملة  بلعسري  هند  الدكسورة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

JC556ص7ص
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
تحت   09/09/(0(1 يوم  بسارودانت 
رقم  السجاري  السجل   ،1850 رقم 

ص806.
503 P

فونتي كونصاي ش.م.م.

 PHARMACIE MIFTAH  شركة

SAHILL ش.م.م
السأسيس

العام  للج ع   ب وجب عقد عرفي 

املنعقد يوم 1)0)/06/09  واملسجل 

تم   06/09/(0(1 يوم   بأكادير 

تحديد القانون األسا�سي لشركة ذات 

املواصفات  ذات  محدودة  مسؤولية 

السالية :

الهدف: يهدف نشاط الشركة إلى : 

• صيدلي

املسسحضرات  وبيع  شراء   •

الصيدالنية .

شبه  املنسجات  وبيع  شراء   •

الصيدالنية.

• شراء وبيع املنسجات البيطرية.

الطبية  املنسجات  وبيع  شراء   •

املساعدة.

MS1ص- كراج   : االجس اعي  املقر 

مفساح  مشروع  COMAص00-0 

الساحل حسنية انزا اكادير.

املدة :99 سنة

في  محدد   : الشركة  رأس ال 

مقسم  درهم  الف(  )مئة   100.000

مائة  بقي ة  حصة    )100( مائة  إلى 

مكستب   ، للحصة  درهم   )1000(

لل ساهم  ومخصص  بالكامل، 

الوحيد على النحو السالي : 

 : الزهراء  فاط ة  فائز  السيدة   •

1000 حصة في املج وع .    

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص دجن9ر.

وملدة  الشركة  يسير   : التسيير 

فاط ة  :فائز  السيدة  محدودة  غير 

الزهراء.

كسابة  لدى  القانوني   اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   08 يوم 

76ص106.
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PREMIER LAB S.A.R.L
إعــــالن عن تصـــفية مسوقــعة لشركـــــة
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 

تصفية  إقرار  1)0)/01/06تم 

املسؤولية  ذات  لشركة  مسوقعة 

املحدودة ذات امل يزات السالية:

 PREMIER LAB  : التس ية 

S.A.R.L

اكيرك  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الرقم  الثالث  الطابق  ايفولكي  ع ارة 

.77

الرأس ال : 10.000 درهم مقس ة 

 100,00 فئة  من  حصة   100 على 

دراهم.

املكلف بالسصفية : تامك مريم.

تم   : القانوني  االيداع 

بانزكان  االبسدائية  باملحك ة 

تحت  1)0)/0/08ص  بساريخ 
رقم1)0)/8)18.
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 PRIMATUR NEGOCE SARL

AU
شركة تأسيس

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم    (0(1 غشت  ص) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد   بشريك  محدودة 

الخصائص السالية :

التس ية :

الشكل القانوني : ش.م.م  بشريك 

واحد

البنزين  محطة   : االجس اعي  املقر 

طوطال على الطريق الرئيسية املؤدية 

الى مراكش الدراركة اكادير. 

الهدف :  اصالح و صناعة اآلالت 

الصناعية  / معامالت

ألف   100 في  حدد   : الرأس ال 

حصة   1000 من  مقس ة  درهم 

اجس اعية بقي ة 100 درهم للحصة٬ 

لفائدة  بالكامل  مكستبة  و  محررة 

السيد املسوكل مح د.

املدة : 99 سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

غير  ملدة  مح د  املسوكل  السيد 

محددة.

اإليداع  ثم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  مكسبة  لدى  القانوني 

 9 يوم  ألكادير  السجارية  باملحك ة 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 91ص106. 
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شركة RIAD DLIM ش.م.م
السأسيس

العام  للج ع   ب وجب عقد عرفي 

1)0)/1/08ص واملسجل  املنعقد يوم 

بأكادير يوم 1)0)/1/08ص تم تحديد 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املواصفات  ذات  محدودة  مسؤولية 

السالية : 

الهدف: يهدف نشاط الشركة إلى: 
• اسسغالل نزل

وتنظيم  اتصاالت  وكالة   •

الحفالت.

الغرف مسعددة  • تص يم وتجهيز 

ومساحات  واألجنحة  األغراض 

االسسقبال.

الخدمات  من  واسعة  مج وعة   •

املعدة  العظي ة  السقاليد  ذات 

لالسسغالل

 / شاي  غرفة   / مطعم   / مقهى 

صالة آيس كريم ومخ9ز.

• تقديم الطعام / االسسقبال ، مع 

الخدمة الذاتية )التشغيل واإلدارة و

تأجير معدات الحفالت واملقاهي(.

وتسويق  وتصدير  اسسيراد   •

ج يع  من  ومسنوعة  كاملة  النطاقات 

خامات املطعم واملسعهد.

املقر االجس اعي : حي ادوار اوباها 

تامراغت اورير.

املدة : 99  سنة
في  محدد   : الشركة  رأس ال 

مقسم  درهم  الف(  )مئة   100.000

مائة  بقي ة  حصة    )100( مائة  إلى 

مكستب   ، للحصة  درهم   )1000(

لل ساهم  ومخصص  بالكامل، 

الوحيد على النحو السالي : 

• السيدة ملياء رامو : 1000 حصة 
في املج وع .    

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 1ص دجن9ر.

التسيير : يسير الشركة وملدة غير 
محدودة السيدة :ملياء رامو.

كسابة  لدى  القانوني   اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   09 يوم  

87ص106.
507 P

CABINET SABCONSULTING

INGC INDUSTRIES
تأسيس شركة

املؤرخ العرفي  للعقد   طبقا 
تأسيس  تقرر   (0(1 يونيو   18 ب 

شركة باملواصفات اآلتية :
INGC INDUSTRIES : التس ية

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

 INGC لدى   : االجس اعي  املقر 
الطابق الثاني ع ارة كرمان شارع 9) 

ف9راير تالبورجت أكادير.
رأس املال : 1.000.000 درهم.

املسير أيوب كرمان.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.
الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بساريخ بأكادير  السجارية   لل حك ة 

9 سبس 9ر 1)0) رقم 88ص106.
508 P

CABINET SABCONSULTING

ILIANES CONSEILS
تأسيس شركة

املؤرخ العرفي  للعقد   طبقا 
ب 0ص أغسطس 1)0) تقرر تأسيس 

شركة باملواصفات اآلتية :
ILIANES CONSEILS : التس ية

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

 N°1 APPT  : االجس اعي  املقر 
,IMM G1 ZERKTOUNI G ص10 

.AGADIR

رأس املال : 100.000 درهم.

املسير : سفيان ابوكاض.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص ديس 9ر.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بساريخ بأكادير  السجارية   لل حك ة 
10 سبس 9ر 1)0) رقم 106105.

509 P

 STE WAFA

INTERMEDIATION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

صياغة  ت ت   (0(1 أغسطس   9 في 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

اسم  تح ل  الشركة   : التس ية 

 WAFA INTERMEDIATION SARL

AU

الهدف االجس اعي : 

الوساطة السجارية.

شراء،  تجارة،  تصدير،  اسسيراد، 

أنواع  ج يع  وتسويق  توزيع  بيع، 

املنسجات.

 ،61 رقم  املبنى   : االجس اعي  املقر 

الشقة )، املكسب )، حدائق سوس، 

الحي املح دي، أكادير.

املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 ب  اجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي :

وفاء عبو 1000 حصة.

التسيير : وفاء عبو.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية بأكادير يوم ص سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم )صص106.
مقسطف قصد اإلشهار

510 P
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 STE AL AALAM MINING
CORPORATION

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة شريك وحيد
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
صياغة  ت ت   (0(1 أغسطس   9 في 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :
تح ل  الشركة   : التس ية 
 AL AALAM MINING اسم 

CORPORATION SARL AU
الهدف االجس اعي : 

واسسغالل  املعادن  عن  السنقيب 
املناجم.

شراء،  تجارة،  تصدير،  اسسيراد، 
أنواع  ج يع  وتسويق  توزيع  بيع، 

املنسجات املعدنية.
 ،61 رقم  املبنى   : االجس اعي  املقر 
الشقة )، املكسب )، حدائق سوس، 

الحي املح دي، أكادير.
املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأس ال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 ب  اجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي :
وفاء عبو 1000 حصة.

التسيير : وفاء عبو.
السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية بأكادير يوم ص سبس 9ر 1)0) 

تحت رقم صصص106.
مقسطف قصد اإلشهار

511 P

STE SUNNY SIDE TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
صياغة  ت ت   (0(1 أبريل   16 في 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

اسم  تح ل  الشركة   : التس ية 
SUNNY SIDE TRANS SARL AU

الهدف االجس اعي : 
نقل املسسخدمين لحساب الغير.

نقل البضائع لحساب الغير.
املنطقة   : االجس اعي  املقر 
السكنية أمالل بيوكرى سيدي بيبي.

املدة : محددة في 99 سنة.
مبلغ  في  محدد   : الرأس ال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 ب  اجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي :
 1000 املجدي  العظيم  عبد 

حصة.
التسيير : عبد العظيم املجدي.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 
يناير وتنسهي في 1ص ديس 9ر.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
 (0(1 ماي   (1 يوم  بأكادير  السجارية 

تحت رقم 1)0)/)115.
مقسطف قصد اإلشهار

512 P

 STE MOF-IDMAROC
EMBALLAGE SARL

شركة موفيد تلفيف املغربش.م.م
تأسيس شركة

بساريخ   مؤرخ  عرفي   عقد  ب قسدى 
شركة  تأسيس  تم   (1/08/(0(1

دات امل يزات السالية :
تلفيف  شركةموفيد   : التس ية 

املغرب ش.م.م.
االجس اعي:اسسيراد  الهدف 
املواد  ج يع  وتلفيف  وتصدير 

الفالحية.
اوالد  مركز  الجديد  حي   : العنوان 

برحيل تارودانت.
املدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   (000 الى  مقس ة 

100 درهم.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 1ص دجن9ر من كل سنة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

مرتب يونس ملدة غير محدودة.

االيداع  تم   : السجاري  السجل 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ  بسارودانت  االبسدائية 

1)0)/09/ص1 تحت عدد 1860.
513 P

MILAI SARLA.U
تأسيس شركة 

عرفي  عقد  ملقسضيات  طبقا 
0)بأكادير،   (1 يوليوز   07 في  مؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  شريك  من  محدودة 

املواصفات السالية :
  MILAI SARL A.U : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد

املشورة  الخدمات   : املوضوع 
واملساعدة في السوظيف

مدة الصالحية : 99 سنة.
املقر االجس اعي : رقم 7ص، الطابق 
شارع  زيان  بن  إقامة  الخامس، 

الحسن )، أكادير.
في  حدد   : االجس اعي  املال  رأس 
100 حصة  10.000 درهم موزع على 
 : لفائدة  للحصة  100 درهم  فئة  من 

السيدة باتريس روشيت.
باتريس  السيد  عينت   : التسيير 
روشيت مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير الى 1ص دجن9ر من كل سنة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير،  السجارية  باملحك ة  الضبط 
الرقم  تحت   (0(1 شتن9ر   11 بساريخ 

9ص1061 
514 P

 STE MERHBA AYSOUN
TRAVAUX SARL AU
رأس مالها   100.000 درهم

املقر االجس اعي : مركز سيدي وعزيز 
تارودانت. 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم   ،01/09/(0(1
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
 ، الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

 MERHBA AYSOUN  : التس ية 
TRAVAUX SARL AU

سيدي  مركز   : اإلجس اعي  املقر 
وعزيز تارودانت.  

الهدف اإلجس اعي : 
واألشغال  البناء  في  مقاول   -

املخسلفة.
- نقل البضائع لحساب الغير.

- مفاوض. 
  : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
 1000 على  مجزء  درهم   100.000
للحصة  درهم    100 فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكستبة  كالسالي :
 1000  : رايس  رشيد  السيد   

حصة، أي  100.000 درهم.
أي  حصة،   1000  : املج وع 

100.000  درهم
رشيد  السيد  تعيين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  ك سير  رايس 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1ص دجن9ر .
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحك ة االبسدائية  بسارودانت بساريخ 
 -  1867 رقم  تحت  م   11/09/(0(1

السجل السجاري: 8077.
515 P

حسابات ادميم ش.م.م

  MARMED BINAE شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
بساريخ  محرر  عرفي  عقد  ب وجب 
القانون  وضع  ثم   (0(1 شتن9ر   06
محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�سي 

املسؤولية بامل يزات السالية:
 MARMED شركة  التس ية: 

  BINAE
املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة 
رأس ال  حدد  الشركة:  رأس ال 
مقس ة  درهم   100.000 في  الشركة 
بقي ة  اجس اعية  حصة   1000 إلى 
ك ا  مقس ة  و  للواحدة  دراهم   100

يلي :
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 السيد الك ري ع ر 500 حصة و 

السيد هنا مح د 500 حصة

مقر الشركة: كراج بدوار العزيب 
ج اعة القليعة ايت ملول

نشاط الشركة: األشغال املخسلفة 

او البناء ، بيع مواد البناء ، نيكوص 

مح د  هنا  السيد  عين  التسيير: 

ك سيران  ع ر  الك ري  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

ملزمة  الشركة   : السوقيع 

هنا  للسيد  املنفصلة  بالسوقيعات 

مح د او السيد الك ري ع ر

السنة املالية: من 01 يناير إلى 1ص 

ديس 9ر 

املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 

بازكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 1905 رقم  تحت  1)0)/09/ص1  يوم 

ورقم السجل السجاري 1))1)    

516 P

 STE MAJALI WORK  SARL

AU
رأس مالها   100.000 درهم

املقر االجس اعي : حي الشليوات بلوك 

س اوالدتاي ة.

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم  1)0)/0/08ص، 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

 ، الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

 MAJALI WORK  : التس ية 

 SARL AU

الشليوات  حي    : اإلجس اعي  املقر 

بلوك س اوالدتاي ة.  

الهدف اإلجس اعي : 

- كراء معدات و آالت الع ل.

واألشغال  البناء  في  مقاول   -

املخسلفة.

  : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
 1000 على  مجزء  درهم   100.000
للحصة  درهم    100 فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكستبة 
كالسالي :

   1000  : مجالي  مح د  السيد   
حصة، أي  100.000 درهم.

أي  حصة،   1000    : املج وع 
100.000  درهم

التسيير : عين السيد مح د مجالي 
ك سير للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
1ص دجن9ر .

املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بساريخ  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 
 - ص185  رقم  تحت  م  1)0)/09/ص1 

السجل السجاري :  8065
517 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE M SABHI  S.A.R.L
تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة 
بايت  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
ملول 1)0)/01/09 تم وضع النظام 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
في ا  م يزاتها  تك ن  والتي  املحدودة 

يلي 
  STE M SABHI  S.A.R.L : التس ية
الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أخرى  دولة  أي  وفي  املغرب  في  الغير 

في ا يلي
- نقل االشخاص لحساب الغير.

مكرر   65(6 رقم   : الشركة  مقر 
شارع تيفاوين دار بن الشيخ الس سية 

ايت ملول.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 
 100.000 درهم  الف  مائة  الشركة 
ذات  حصة  الف  إلى  مقسم 
للحصة  كقي ة  درهم   100 مائة 
القي ة  ومدفوعة  الواحدة،مكستبة 
كليا ومخصصة للشركاء اآلتية       .

 500 يوسف   صبحي  السيد    

حصة

السيد  صبحي عبد اللطيف 500 

حصة

السنة املالية:تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 1ص دجن9ر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

صبحي يوسف ملدة غير محدودة     

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بإنزكان   االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

عدد  تحت  بساريخ1)0)/10/09 

ص189
للخالصة والبيان

املسير

518 P

PARA-MYDE
إعالن  تأسيس شركة

19يوليوز   عرفي  عقد  ب قس�سى 

1)0), تم تأسيس شركة باملواصفات 

السالية :

   :PARA-MYDE : التس ية
زنقة  ص1  رقم   : االجس اعي  املقر 

ايت لحسن طانطان

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   

مسؤولية محدودة بشريك وحيد

الهدف االجس اعي :   بيع املنسوجات 

الشبه طبية

املدة : تسعة وتسعون سنة 

درهم   100.000  : املال  الرأس 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة  م لوكة 

كاملة من طر ف السيدة: االبيهي نوار 

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 19 عنوانها  نوار  االبيهي   : السيد 

زنقة اوالد بوسبع طانطان

التسيير : - السيد : االبيهي نوار

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  بطانطان تحت رقم : 09) 

تحت  السجاري  بالسجل  والسقييد 

رقم: 5891 بساريخ  07/09/ 1)0)    

519 P

OUBRIMMO« SARL«
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
موثق  أميني،  الدين  نور  األسساذ 
بأكادير، بساريخ 15 و16 يوليوز 1)0) 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
بامل يزات  شريكين  من  محدودة 

السالية:
OUBRIMMO SARL :التس ية

الغرض االجس اعي: منعش عقاري.
رقم    ،( مسجر  االجس اعي:  املقر 

ص11 افولكي ، حي بواركان، أكادير.
يوم  من  ابسداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها في السجل السجاري.
درهم،   100.000 الرأس ال: 
اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
الواحدة،  للحصة  درهم   100 بقي ة 
اكسسبت كلها نقدا وحررت على الشكل 

السالي:
عبد  ال9ريني  للسيد  حصة   500

النور
و 500 حصة للسيد ابال ابراهيم .
من طرف  الشركة  تسير  التسيير: 

السيد ال9ريني عبد النور.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكادير بساريخ 01 غشت 1)0) تحت 

عدد 8ص1059.
520 P

 STE NOVAGERE
TRANSPORT    SARL

ICE : 00(89576000061ص
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ  
شركة  تأسيس  تم   09/08/(0(1
الخصائص  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالية : 
 STE NOVAGERE  : التس ية 

  TRANSPORT  Sarl
املقر االجس اعي: بلوك )1 رقم 6ص 

حي الكلية ايت ملول .
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لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

التسيير : امبارك اكنتيف.

املدة: 99 سنة.

حتى يناير  فاتح    : املالية   السنة 

1ص دجن9ر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1880 رقم  تحت  بانزكان  السجاري 

السجل  رقم   08/09/(0(1 بساريخ 

السجاري 1191).

521 P

 »STE  KARAMA »SARL A.U

شركة
إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة   تأسيس  تم   (6/05/(0(1

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

امل يزات السالية:

 STE KARAMA SARL  : التس ية 

A.U

حي   10 الرقم   : االجس اعي  املقر 

القدس – الداخلة  

درهم   100.000   : الرأس ال 

فئة  من  حصة    1000 على  مقس ة 

100 درهم.

الهدف : أشغال البناء، 

الحروزي،  البشير   -  : الشركاء 

 ،01/1(/1985 مغربي، مزداد بساريخ 

  ODب.ت.و رقم ص)5)ص

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دجن9ر  1ص  في  تنسهي  و  يناير 

سنة

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف:

البشير الحروزي ملدة غير محددة.

باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 

بساريخ  الداخلة  االبسدائية 

1)0)/11/06 تحت رقم ص1858

522 P

     ILHAM ART SHOW  S.A.R.L
شــــي الهام ار شوو ش.م.م

انشاء شركة محدودة املسؤولية
بأكـادير  عرفـــي  عــقد  ب قس�سى 
1)0)  تم تأسيس  ص1 غشت   بساريخ 

شركة محدودة املسؤولية 
االسم :  الهام ار شوو ش.م.م 

هدف الشركة : منظم الحفالت و 
املهرجانات الفنية                                                             
-  رقم   أدراد   زنقة   : الشركة  مقر 
  - بواركان     - مبارك   درب    - ص17  

أكـــادير.
املدة : محدودة في 99 سنة .

مبلغ     في  محدد   : الرأس ال 
الى  مقس ة  درهم   100.000.00
1000 حصة من فئة   100.00 درهم 

للواحدة مقس ة كالسالي :
الهام الناصري 500 حصة .
هشام املونير 500 حصة .

الناصري  الهام  السيدة   : التسيير 
غير  ملدة  و  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة 
االرباح : توزع االرباح الصافية بعد 
االقسطاعات القانونية على الشركاء.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكادير بساريخ 10 شتن9ر  1)0)  تحت 

رقم )10611
الخالصة و السذكير: 

523 P

HYPER CONNECT 
إعالن عن تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
1)0)/7/07), تم تأسيس  شركة:
HYPER CONNECT :التس ية

الشكل: شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد  

املكاتب  تجهيزات  بيع  الغرض: 
واألشغال  واالتصاالت  واملعلوميات 

العامة للبناء 
ادمين,  تجزئة   , )0ص  رقم  املقر: 

ايت ملول  
من  تبسدئ  سنة   99 املدة: 

.15/07/(0(1

الرأس ال: 100.000 درهم موزعة 
درهم   100 فئة  من  1000 حصة  إلى 

ي لكها السيد عبد الرح ان  تغرة 
املسير: السيد عبد الرح ان تغرة 
والساكن    JB16987 رقم  بطاقسه 
برقم )0ص, تجزئة ادمين, ايت ملول

في  تبسدئي  املحاسباتية:  السنة 
فاتح يناير و تنسهي في 1ص دجن9ر. 

االبسدائية  املحك ة  اإليداع: 
تحت عدد   09/09/(0(1 في  بانزكان 

1878
 /  (1(05 رقم  السجاري  السجل 

انزكان   
524 P

 STE  HAMDANE شركة
 SERVES  SARL A.U
إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة

بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة   تأسيس  تم   15/0(/(0(1
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

امل يزات السالية :
 STE HAMDANE  : التس ية 

SERVES     SARL A.U
املقر االجس اعي : مدينة 5) مارس 

الرقم 11) - العيون 
درهم   100.000   : الرأس ال 
فئة  من  حصة    1000 على  مقس ة 

100,00 دراهم.
البناء  وأع ال  خدمات  الهدف : 

والسطوير
ح دان،  اكويراها   -  : الشركاء 
 16/06/1987 بساريخ  مزداد  مغربي، 
رقم  ب.ت.و  طانطان،  باملسيد 

 JF7197ص
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دجن9ر  1ص  في  تنسهي  و  يناير 

سنة
التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف:
اكويراها ح دان  ملدة غير محددة.
باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 
بساريخ  بالعيون  االبسدائية 

1)0)/06/ص0 تحت رقم 9صص5ص
525 P

 SOCIETE GUELMIMPRESS

MEDIA SARL  -AU
 Société à Responsabilité Limitée

Associé Unique

Au Capital de 100.000 Dhs

 SIEGESOCIALE:HAY RAJA

 FELLAH  BLOC C RUE 1ص NR1(

GUELMIM

ICE : 00(891670000016

تـــأسيــس شركة
بساريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  ،تم   0(/08/(0(1

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  بامل يزات السالية :

بريس  كل يم  شركة   : التس ية 

ميديا

املقر االجس اعي : حي الرجاء في هللا 

بلوك س زنقة )1 كل يم

درهم   100.000  : الرأس ـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 درهم.

الصحف  مطبعة   : الهـــــــــــــــــدف 

االلكترونية

الشــــــــــــــركاء :

الحسين هداري  1000حصة
املسير القانوني  : الحسين مداري 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  كل يم  االبسدائية 

1)0)/08/ص1 تحت رقم.1)0)/77)

526 P

  G.T.D Med
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم  1)0)/07/ص1 

بامل يزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

السالية:

 G.T.D Med   : التس ية

مدينة  مشروع   : االجس اعي  املقر 
5) مارس بلوك رقم 10)1 العيون  

درهم    100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 درهم.
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كراء  املسعددة  االشغال   : الهدف 

االالت السقيلة البيع و الشراء 

املزدادة  بخات  كريم   -  : الشركاء 

القلة  5)/1990/01 ب سوق  بساريخ 

العرائش و الحامل للبطاقة الوطنية 
LB157050 و الساكن حاليا ب  رقم 

مدشر بودة ج وق سوق القلة القصر 

الكبير. )1000 حصة(

فاتح  من  تبسدئ   : املالية   السنة 

كل  من  دجن9ر  1ص  في  تنسهي  و  يناير 

سنة

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

غير  ملدة  بخات  كريم  السيد  طرف 

محددة.

تم   : السجاري  السجل 

بساريخ  كل يم  االبسدائية  باملحك ة 

1)0)/09/08 تحت رقم 7757ص
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L. Z  TRAVUAX  S.A.R.L-au
إنشاء شركة محدودة املسؤولية

الشريك الواحد
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في   0ص  

صياغة  ت ت  أكادير،    (0(1 غشت 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

الواحد   الشرك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص السالية:

اسم  تح ل  الشركة   : التس ية 

املسؤولية  ذات  ترافو( شركة  زد  )ال 

املحدودة الشريك الواحد. 

الغرض االجس اعي:    

البناء  التشييد  أع ال  •ج يع 

واألشغال  الحدادة  النجارة  الدهان 

العامة.

•اشغال  مخسلفة.

• ج يع أع ال وع ليات الهندسة 

املدنية  البناء والبنية السحسية.

الحفر  أع ال  بج يع  القيام   •

الصحي  الصرف  والطالء.  والتسوية 

وج يع املهن واسسغالل املقالع.

أو  األصناف  ج يع  في  السجارة   •

املنسجات أو البضائع سواء في املغرب 

أو في الخارج.

ج يع  تصنيع   - البيع  شراء   •

املصنعة  نصف  واملنسجات  املنسجات 

ومواد البناء.

املعدات  ج يع  وبيع  شراء   •

الصناعية.

• نقل البضائع.

• ع ل العلف. عقاقير والعجالت. 

• شراء وبيع وتأجير ج يع املعدات 

ألع ال  الالزمة  واألدوات  واملواد 

البناء.

• اسسيراد و تصدير.
 1 رقم  محل     : االجس اعي  املقر 

بلوك ا رقم 7)1 الحسنية انزا أكادير.

املدة: محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد    : الرأس ال 

  1.000 إلى  مقسم  درهم    100000

 100 بقي ة  اجس اعية  حصة 

يدي  بين  موزعة  للحصة  درهم 

حصة   1000 الزين  العيا�سي  السيد 

اجس اعية ملدة غير محدودة. 

من  مسيرة  الشركة  التسيير:    

طرف السيد العيا�سي الزين 

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير و تنسهي في 1ص ديس 9ر من 

كل سنة.

مقسضيا  حسب  موزعة    : األرباح 

ت الفصل 16 من القانون األسا�سي.

اإليداع القانوني: تم لدى املحك ة 

شتن9ر    09 بساريخ  بأكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم ص9ص106  .

السجل السجاري : الشركة  سجلت 

في السجل السجاري بأكادير بساريخ 09  

شتن9ر 1)0) تحت رقم 18765.

528 P

KOUHEN BTP  SARL.AU
ICE 00(8997(7000018

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ  

شركة  تأسيس  تم   (1/08/(0(1

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخصائص السالية : 

  KOUHEN BTP  : التس ية 

 SARL.AU

سيدي  بشارع  االجس اعي:   املقر 

0ص66  رقم  النهضة  زنقة  محند 

الس سية ايت ملول  .

واالشغال  البناء  اشغال  الهدف: 

السقنية.

 100.000 االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

التسيير :مصطفى الكوهن

املدة: 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى1ص 

دجن9ر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1881 رقم  تحت  بانزكان  السجاري 
السجل  .رقم   08/09/(0(1 بساريخ 

السجاري ص119)
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 STE KELZO  SARL
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 6) شارع 

املنصور الذهبي تارودانت.

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم   ،16/08/(0(1

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة ، خصائصها كالسالي :

 KELZO SARL   :التس ية
شارع   (6 رقم    : اإلجس اعي  املقر 

املنصور الذهبي تارودانت.  

الهدف اإلجس اعي : 

- بيع مواد البناء بالسقسيط.

واألشغال  البناء  في  مقاول   -

املخسلفة.

- مفاوض. 
  : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 على  مجزء  درهم   100.000

للحصة  درهم    100 فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكستبة كالسالي :

- السيد   الطاهر ايت وشن : 500   

حصة، أي  50.000 درهم.

   500  : وشن  ايت  الحسن  السيد 

حصة، أي  50.000 درهم.

أي  حصة،   1000  : املج وع 

100.000  درهم

الطاهر  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  وشن  ايت 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1ص دجن9ر .

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بساريخ  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

 -  1851 رقم  تحت  م  1)0)/09/ص1 

السجل السجاري :  8067
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  DRACARYS   SARL 

تـأسـيـس شــركة
بساريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   06/09/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  الساسي�سي 

املحدودة تح ل الخصائص السالية:

DRACARYS  : الـتـسـ يـــــــــــــــة

الـ ـقر االجـسـ اعــي  :  رقم 5 الطابق 

  16 ام   اف  االدري�سي    ع ارة  الرابع 

ملحقة الجامع الكبير داخلة اكادير.

اتصاالت,  وكالة    : الـ ـوضـــــوع 

والسجارة  الس سرة  الوساطة, 

الويب  مواقع  االلكترونية,انشاء 

واملساعدة السقنية.

مــــــدة الشركــــــة   :   99  سنة. 

رأس ـــال الشركـــة   : 10.000

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : حزومي هشام : مسير

قايدي وسام : مساعد املسير

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

7ص1061   رقم  تحت  الكادير 

سجلها  رقم  بساريخ:1)0)/11/09 

السجاري هو: 18805 

531 P
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شركة  دينا الفا خدمات ش.م.م  
رأس الها 100.000  درهم 

مقرها االجس اعي:  بلوك س واحد 
رقم تسعة حي القدس اكادير    

تأسيس شركة
بساريخ  محرر  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة  تأسيس  تم   (0(0/10/1(
امل يزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالية :
التس ية: شركة دينا الفا خدمات 

ش.م.م. 
الوطني  البضائع  نقل   : ف  الهد 

والدولي لحساب الغير.
املقر االجس اعيى:  بلوك س واحد 

رقم تسعة حي القدس اكادير    
 100.000  : االجس اعي  املال  رأس 
درهم مجزأ إلى 1.000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.
السيد  من  كل  تعيين  التسيير: 
غير  ملدة  الشركة  مسير  الزاوية  مراد 

محددة. 
السوقيع االداري واملالي للسيد مراد 

الزاوية. 
السنة االجس اعية  : تبسدئ السنة 
في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

آخر دجن9ر من كل سنة.
العقد  لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 
 970(6 رقم  تحت  بأكادير  السجارية 
والسجل السجاري رقم15007   بساريخ 

0)0)/10/11م.
من اجل النسخة والبيان

حرر باكادير بساريخ
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C.A CONSEIL

STE DIGI GROUPE SARL  
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
والدي   19/08/(0(1 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 
مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي:                

االسم : 
STE DIGI GROUPE SARL   

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

الرأس ال : 10.000  درهم 

الهدف : التسويق الرقمي

-إدارة مشروع

العنوان : إقامة اإلسكان ع ارة اص 

الشقة 11ص حي الهدى اكادير.

السنة املالية: لسبدأ من فاتح يناير 

إلى 1ص ديس 9ر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيد خربو�سي عث ان . 

باملحك ة   القانوني  االيداع   تم  

 06/09/(0(1 في  باكادير  السجارية 

السجاري  10ص106السجل  رقم  تحت 

رقم 18699. 
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 CONFIANZA FRIO  SARL
RC : 7709

تـأسـيـس شــركة
بساريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   05/07/(0(1

الـسأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تح ل الخصائص السالية:

 CONFIANZA  : الـتـسـ يـــــــــــــــة 

 FRIO  SARL

املسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

املحدودة. 

البضائع وطنيا  نقل    : الـ ـوضـــــوع 

اآلالت  كراء  الغير/  لصالح  ودوليا 

واملعدات/ اشغال البناء.

الـ ـقر االجـسـ اعــي   : الحي اإلداري 

بلدية لكردان تارودانت.

 مــــــدة الشركــــــة    :  99  سنة. 

 100.000  : الشركـــة     رأس ـــال   

درهم، 1000 حصة ب 100 درهم.

حسن  السيد:   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر   

بلعوار واي ن العالوي.

للسجل  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

الترتيبي     الرقم  تحت  بسارودانت 

رقم   11/09/(0(1  : بساريخ    1(8(

سجلها السجاري هو: 7709 .
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  STE C.F.A TRAV SARL A.U
ICE 00(875088000075

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بسيزنيت 
وضع  تم   (0(1 يوليوز    0( بساريخ 

قانون أسا�سي 
والتي  املسؤولية  محدودة  لشركة 

تح ل الخصائص السالية:
 STE C.F.A TRAV التس ية:   

   SARL A.U
الهدف االجس اعي :  تاجر / مقاول 

في أع ال البناء املسنوعة 
رأس املال:

100.000 درهم مقس ة   حدد في 
درهم   100 فئة  من  1000 حصة  إلى 

موزعة كالسالي:
 1000 امزيل    الحق  عبد  السيد 

حصة.
املدة :

99 سنة ابسدءا من تاريخ تأسيسها.
ع ارة   1 رقم   : االجس اعي  املقر 
اده و شارع القيروان أفراك  تيزنيت

املسيرون :
مسير  أمزيل  الحق  عبد  السيد   -

للشركة وملدة غير محدودة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
تيزنيت  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ   518/(0(1 رقم  تحت 

17/08/(0(1
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  BOUZID DENT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك واحد 
تأســـيــس

 07 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ ب 
شركة  أسست  بأكادير   (0(1 شتن9ر 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد. 
 BOUZID DENT التس ية: شركة
الهدف صانع األسنان و اإليراد و 

السصدير     
 6 بلوك   11 رقم  االجس اعي:  املقر 

حي أمسرنات أكادير. 
املدة: 99 سنة من تاريخ السقييد في 

السجل السجاري.

موزع  درهم   100.000 الرأس ال: 
 100 ب قدار  حصة     1000 على  

درهم للحصة موزعة كالسالي:
الوحيد  للشريك  حصة   1000

السيد بوزيد مح د. 
بوزيد  السيد  تعيين  تم  التسيير: 
قبل  والذي  للشركة  مسيرا  مح د 

امله ة ملدة غير محددة.
الشركة مسجلة بالسجل السجاري 
بساريخ  بأكادير  السجارية  باملحك ة 
و   ،18799 رقم  1)0)/11/09 تحت 
املحك ة  بنفس  القانوني  اإليداع  تم 
و بنفس الساريخ تحت رقم 1ص1061 .

السسخراج والذكر
السيد بوزيد مح د
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  ELA2I ENGINEERING 
 .S.A.R.L D’A.U
تأسيس شرکة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد وم يزاتها كالسالي :
 ELA(I  : التس ية 

ENGINEERING :  ش.م.م.م.و.
وحساب  تص يم    : الهدف 

املنشآت املعدنية
ت اعيت  دوار   : االجس اعي  املقر 

اوفال ج اعة امسكرود اكادير
درهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة. 
التسيير : تسير الشركة حاليا من 
االمين  مح د  االدوزي  السيد  طرف 

ملدة غير محددة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
من  دجن9ر  1ص  في  وتنسهي  يناير  فاتح 

كل سنة.
تقيدها  تاريخ  من  99 سنة   : املدة 

بالسجل السجاري. 
اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 
السجارية  باملحك ة  القانوني 
بساريخ     106116 رقم  تحت  بأكادير 

1)0)/09/ص1.
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ABS TRANSPORT  SARL AU
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
  ABS TRANSPORT اسم السجاري

 SARL AU
ايت  العرب  دوار   -  : العنوان 

اع يرة اشسوكة ايت بها
املهام : النقل املسسخدمين للغير

 100.000   : الشركة  مال  راس 
درهم

يوسف  السيد    -  : التسيير 
ومسير  وحيد  مشارك  الطاهري 

للشركة
تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
تحت   11/09/(0(1 بساريخ  انزكان 
تحت  السجاري  والسجل   1909 رقم  

رقم  5))1) 
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  STE ACHGHAL EL FATHI
 S.A.R.L  AU
اإلشهار القانوني

بساريخ  منعقد  ج ع  ب وجب  قرر 
ذات  شركة  تأسيس  1)0)/09/ص0 

الخصائص السالية.
الشركة   تم تس ية  لقد  التس ية: 
اشغال الفسحي   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
مقر: مقر الشركة  دوار  ت اعيت 

اوفال امسكرود اكادير. 
  100.000 في  حدد  أموال:  رؤوس 
درهم مقسومة إلى 1000  حصة من 
100 درهم للواحد وموزعة كالسالي :  

الفسحي                 هللا  عبد  السيد   -
1000  حصة

املج وع : 1000 حصة
الشركة  أهداف  من  املوضوع: 
السجارة  و  العام  االشغال  و  البناء 

واالسسيراد والسصدير.
هللا  عبد  السيد  يعس9ر  التسيير: 
غير  ملدة  لشركة  املسير  الفسحي 

محدودة.
املدة : 99 سنة ابسداء من تأسيسها 

حسب املحضر السأسي�سي.

 اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

تحت   10/09/(0(1 بساريخ  باكادير 
رقم  السجاري  السجل  ص10610  رقم 

صص187 .
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AGNI TRAVAUX الشركة
إعالن عن تأسيس

بساريخ   مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القوانين  تم وضع  06 سبس 9ر1)0)  

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

امل يزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

السالية :

  AGNI TRAVAUX : التس ية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

الهدف : االع ال مخسلفة او البناء

املقر االجس اعي حي العين البحراني 

القليعة ايت ملول.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال   -

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

امل ثلة  در هم  فئة100     حصة من 

للحصة الواحدة في ملكية. 

- السيد باو اعراب.

اعراب  باو  السيد  عين  التسيير: 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

تحت   08/09/(0(1 بساريخ  بإنزكان 
رقم 1881.

املسير  
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  STE AZILAL LOGITRANS

SARL AU
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE AZILAL السجاري  اسم 

 LOGITRANS  SARL AU

العنوان : - سوق اربعاء ايت اح د 

دائرة انزي اقليم تيزنيت

املهام : 1 - النقل البضائع للغير /  

) - أع ال أو تشييد مسنوعة.

 100.000   : الشركة  مال  راس 
درهم.

التسيير : -  السيد الحسين لحياني 
مشارك وحيد و مسير للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
تحت  1)0)/09/ص0  بساريخ    تيزنيت 
تحت  السجاري  والسجل     515 رقم  

رقم  1961 .
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  BOUHOUALI TRANS 
 .S.A.R.L D’A.U
تأسيس شرکة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد وم يزاتها كالسالي :
 BOUHOUALI  : التس ية 

TRANS :  ش.م.م.م.و.
وطنيا  البضائع  نقل   : الهدف 

ودوليا لحساب الغير.
17 ع ارة  : شقة  املقر االجس اعي 
بنسركاو  العليا  فونتي   ( منارة  ب 

اكادير
درهم   100.000  : الرأس ال   
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة. 
من  حاليا  الشركة  تسير  التسيير: 
السالم  عبد  بوحوالي  السيد  طرف 

ملدة غير محددة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
من  دجن9ر  1ص  في  وتنسهي  يناير  فاتح 

كل سنة.
تقيدها  تاريخ  من  99 سنة   : املدة 

بالسجل السجاري. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  باملحك ة  القانوني 
بساريخ    89ص106  رقم  تحت  بأكادير 

.09/09/(0(1
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 ALA BEAUTY S.A.R.L D’A.U
تأسيس شرکة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد وم يزاتها كالسالي :

 :  »ALA BEAUTY«  : التس ية 

ش.م.م.م.و.

 الهدف :   مسسحضرات السج يل، 

منسوجات  وتصدير،  اسسيراد 

الصناعة السقليدية

بلوك  صصص  رقم   : االجس اعي  املقر 

ب حي اكي اخريب الدراركة اكادير.

100.000درهم   : الرأس ال   

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة. 

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف السيد الجديدي نهيلة ملدة غير 

محددة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

من  دجن9ر  1ص  في  وتنسهي  يناير  فاتح 

كل سنة.

تقيدها  تاريخ  من  99 سنة   : املدة 

بالسجل السجاري. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  القانوني 

بساريخ     106107 رقم  تحت  بأكادير 

.10/09/(0(1
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بوكاس موطو
تأسيس شركة

)1 غشت  طبقا للعقد املؤرخ  في  

االسا�سي  القانون  وضع  تم   (0(1

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

                               : كالسالي  وم يزاتها  وحيد  وشريك 

اال سم :  بوكاس موطو  

الدراجات  بيع   – شراء    : الهدف 

واللوزم  

ولي  شارع    : جس اعي  املقراال   -

العهد رقم 6 طا طا 

املدة : 99 سنة

درهم   100.000  : الرأس ال 

مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 100 

درهم  للحصة

االرباح : 5 في مائة للدخيرة والباقي 

حسب قرارات الشركاء

التسيير: السيد سفيان بقاس.
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تبسدئ من   : السنة االجس اعية     

فاتح يناير الئ 1ص دجن9ر من كل سنة               

التسجيل  تم   : السجارى  السجل 

باملحك ة االبسدائية بطاطا تحت رقم 

665 بساريخ 0ص غشت 1)0)
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كابيني نكايان
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
في  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   ،06/07/(0(1

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات السالية:

شركة  نكايان  كابيني  التس ية:    

ذات مسؤولية محدودة.

الغرض :   هندسة اإلعالميات.
تجزئة   18 رقم    : االجس اعي  املقر 

بويفرنة حي املحايطة تارودانت. 

حدد    : االجس اعي  الرأس ال 
درهم  ألف  مائة  في  الشركة  رأس ال 

100.000 درهم.

ابعقيل،  السالم  عبد    : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحك ة االبسدائية 

  (1/08/(0(1 بساريخ  بسارودانت 

تحت رقم 1811.
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شركة خو بركة للبناء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

بساريخ  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم     0(/08/(0(1

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد تح ل الخصائص السالية:

التس ية: خو بركة للبناء 

الهدف : 

تشييد  العقاري،  اإلنعاش   •

املباني.

والشقق  املباني  وشراء  بيع   •

أو   / و  املكشوفة  واألرا�سي  والفيالت 

املبنية.

العامة  األشغال  إنجاز   •

الدولة  هيئات  وج يع  والصناعية 

والهندسة املدنية.

• توفير الع الة.

• تسويق وموقع واسسيراد وتصدير 

معدات ومواد البناء.

الدراسة  ع ليات  ج يع   •

والس سرة  والوساطة  والس ثيل 

املسعلقة  والع والت  الشحنات  في 

باملجاالت املذكورة أعاله.

حصة  على  االسسحواذ   • 

أو مصلحة بأي شكل من األشكال في 

السجارية  األع ال  أو  الشركات  ج يع 

السجارية  األع ال  أو  املؤسسات  أو 

السك يلي أو  امل اثل  الغرض   ذات 

 أو ذي الصلة.

الع ليات  ج يع  أعم،  وبشكل 

واملالية  والسجارية  الصناعية 

تسعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

تسهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تطبيقها أو تطويرها.

رأس املال : 100.000 درهم )مائة 

1000 سهم  إلى  مقس ة  درهم(  ألف 

بقي ة 100 درهم من القي ة االس ية 

للسهم، موزعة على النحو السالي:

 1000 ابراهيم:  امعلوف  السيد 

سهم.

املج وع: 1000 سهم.

امعلوف  السيد  تعيين  تم  املسير: 

ابراهيم املسير الوحيد للشركة لفترة 

غير محدودة.

تكاديرت  دوار  االجس اعي:  املقر 

الدراركة اكادير.

املدة: 99 سنة

لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة   السجارية 

بأكادير   تحت رقم      )0)106 بساريخ 

(7/08/(0(1
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مونبين ماركتينغ بيزنيس
تـأسـيـس شــركة

بسأريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   (0(1 يوليو   16
الساسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
الشريكة  الوحيدة تح ل الخصائص 

السالية:
ماركسينغ  :مونبين  الـتـسـ يـــــــــــــــة 

بيزنيس
املسؤولية  دات  شركة    : الشكل 

املحدودة الشريكة الوحيدة  
واالسسيراد  السصدير   : الـ ـوضـــــوع 

و السجارة
151 شقة  املقر الرئي�سي  : ع ارة 
الحي  اسالن   (5 ه  ج   6 الطابق   11-

املح دي- اكادير
مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابسداء 

من يوم تأسيسها.
رأس ـــال الشركـــة   :  100.000درهم 
مقسم على 1000 حصة من فئة 100 
درهم  كلها  للسيدة  منية البوراري  . 

األربــــــــــــــــــاح   : يسم اقسطاع نسبة % 5 
من األرباح  لالحسياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريكة الوحيدة. 
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر    
مع   . البوراري   منية  السيدة:   طرف 

كل صالحيات االمضاء. 
السنـــة االجس ـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 1ص دجنبـــــر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  باكادير   السجارية  املحك ة  
1)0)/06/08 تحت رقم         105919.
548 P

شركة رولي س م س
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس مالهــا 100.000 درهــم

املقر االجس ــاعي :حي ادرار اقامة 
دارنا مبنى 11 شقة 161) تيكوين 

اكادير 
ب قس�سى العقد العرفي املؤرخ  تـم 
تأسيس شركة محدودة  وضـع قانون 

املسؤولية الساليــة:
االســـم : رولي س م س ش م م.
املوضـوع : -  منعش عقاري .  

ابسداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 
من تقييدها في السجل السجاري.      

رأس مال الشركـة 100.000 درهــم 
مقس ة الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للواحدة مسجلة كالسالي:
 180 سعدية  ببلغاش  السيد   -

حصة.
 5(0 مروان   الدح اني  السيد   -

حصة 
الشركــة  تسيــر  الشركــة:  تسييـــر 
مـن طرف السيد الدح اني مروان. 

بكـسـابة  القانوني  اإليداع  تــم 
باكادير  السجارية  باملحك ــة  الضبط 
رقـم  تحت   08/09/(0(1 بساريخ 

ص7ص106 .
ب ثابة مقسطف و بيــان 

549 P

 STE AIT DAOUD LONDON
 TRANS SARL

العام اإلسثنائي  ب قس�سى  الج ع 
 STE AIT DAOUD لشركة 

 LONDON TRANS SARL
املنعقد بساريخ 1)0)/08/09

املسؤولية  محدودة  شركة 
رأس الها 100.000 درهم

تجزئة   08 :رقم  االجس اعي  مقرها 
الوفاء 000) ايت ملول

قرر ما يلي  :
- املوافقة على الحسابات لسصفية 

الشركة وإبراء الذمة لل صفي.
باملحك ة  وضع  القانوني  اإليداع 
 1906 رقم  تحت  بإنزكان  االبسدائية 

بساريخ 1)0)/09/ص1  
550 P

شركة اكري اكسبور  
شركة ذات  املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد 
املقر االجس اعي . س/و بلوك ف1 

رقم 117 حي الداخلة اكادير
  تصفية الشركة

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى محضر 
ف0)0)/)9/1)  املؤرخ  العادي 
لشركة   الوحيد  الشربك  قرر 
محدودة  شركة  اكسبور«  »اكري 
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االجس اعـي   رأس الها   املسؤولية، 

درهم   100.000 مبلغ  في   محدد 

بلوك ف1  س/و  االجس اعي   ومقرها 

رقم 117 حي الداخلة اكادير ما يلي :  

نظرا  لشركة  مسوقع  حل   -

واجهتها  التي  والعراقيل  لصعوبات 

منذ السأسيس.

- تعيين السيد الواصف الحسين   

ك صفي للشركة .

لشركة  االجس اعي  املقر  تحديد   -

ك قر لسصفية .  

تم وضع الوثائق القانونية بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   .01/01/(0(1 بساريخ  باكادير 

رقم  97751.

551 P

STE ONLINE CARS SARL AU
RC N°6799

بساريخ   عرفي   عقد  ب قس�سى 

محضر  وضع  1)0)/09/08تم 

الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

السالية:

 STE للشركة  املسبق  الحل   •

.ONLINE CARS SARL AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم    بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

1)0)/5/08) تحت رقم)181.

552 P

 STE M.L.A.D.E.R SARL AU
RC N°5975

بساريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 

محضر  وضع  تم  1)0)/0/08ص 

الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

السالية:

للشركة  املسبق  الحل   •

.M.L.A.D.E.R SARL AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم     بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  

1)0)/01/09 تحت رقم صص18.

553 P

 STE MAROCAINE DE
 CONSULTING ET TRAVAUX

 DIVERS SARL AU
قفل الشركة

الغير  العام  الج ع  طبقا ملداوالت 
العادي قرر املشاركون ما يلي:

- اإلغالق والسصفية للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  1)0)/09/ص1   بساريخ 

ص190
554 P

 AIT REGIS TARANTO
   CONSTRUCTION GENERAL

  A.R.T.C.G
شارع فرحات حشاد  رقم 16 مكرر  

حي الداخلة اكادير
محضر الج ع العام االسسثنائي 

العام  الج ع  ب قس�سى 
1)0)/08/ص0  في   املؤرخ  االسسثنائي 

قررمساه وا الشركة ما يلي : 
– قرر السيد ايت بوهوش مح د 
تفويت 50000 حصة اجس اعية لكل 
والخياطي  العلوي حسن  السادة  من 
ايت  و  مصطفى  كوسكار  و  ابراهيم 
منهم  واحد  لكل  مح د  بواباون 

500)1 حصة.
االجس اعي  الهدف  في  -الزيادة 

ليش ل اسسغالل املناجم واملقالع.
السيد  القديم  املسير  اسسقالة   -

ايت بوهوش مح د واعفاء دمسه 
حسن  العلوي  السادة  -تعيين 
والخياطي ابراهيم وكوسكار مصطفى 
ك سيرين  مح د  بواباون  وايت 
االداري االمضاء  اعطاء  مع   للشركة 

 و البنكي مزدوجا الثنين منهم.
-تغيير الشكل القانوني من شركة 
الوحيد  الشريك  املسؤولية  محدودة 

الى شركة محدودة املسؤولية.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  1)0)/09/ص1  بساريخ  باكادير 

رقم 106115. 
للخالصة والسذكير

قبال حسن

555 P

ا ئــســ ــا نــيــة  ريــــش  كــــونـت

 STE TRANSPORT ASDIKAA
EL KHEIR SARL AU

تفويت حصص
 تس ية مسير جديد
 تغيير الشكل القانوني.

بأكادير  ب قس�سى عقد عرفي حرر 
في 1)0)/08/06 تقرر مايلي :

وسعيد  اشن  الحسين  السيد   -
معط  الحسين  للسيد  فوتا  الكاوزي 
هللا 1000 حصة بقي ة 100,00 درهم 
الشركة  في  ي لكها  التي  حصة  لكل 
 STE TRANSPORT ASDIKAA EL

 (KHEIR SARL(AU
حيت املقر الرئي�سي بالرقم 8ص حي 

السالم جرف انزكان.
تعديل  تم  السفويت،  هذا  بعد 
األسا�سي  القانون  من  و07   06 البند 

للشركة ليصبح كالسالي :
 : هللا  معط  الحسين  السيد 

100.000 درهم  أي 1000 حصة.
هللا  معط  الحسين  تس ية 
غير  ملدة  للشركة  املسيرالجديد 
ج يع  إمضاء  وسيسم  محدودة. 
الوتائق املسعلقة بالشركة ومن ض نها 
السيد  بإمضاء  البنكية  األوراق 
اسسقالة  وبالسالي  معط هللا.  الحسين 
اشن  الحسين  السيد  الشركة  مسيرا 
الكاوزي من مهامهم  السيد سعيد  و 

ك سيران للشركة.
من   1 املادة  تعديل  تم  وبالسالي 
القانوني  الشكل  األسا�سي:  القانون 

 .SARL AU للشركة هو
كسابة   لدى  القانوني  اإليداع  تم  
الضبط  باملحك ة اإلبسدائية بإنزكان 
رقم  تحت   09/09/(0(1 بساريخ 

.1888
لـلـنسخ  و اإلشـارة 

556 P

ميلتي ستار ترونس  ش.م.م
العناصر املسعلقة باإلشهار لشركة 

ميلتي سسار ترونس  ش.م.م 
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
قرر  1)0)/ص1/0)  بساريخ  املؤرخ 
ترونس  سسار  ميلتي  شركة  مساه و 

ما يلي:

الحصص  ج يع  وتحويل  بيع   -

السيد  ي سلكها  التي  االجس اعية 

 500 ب  تقدر  والتي  مح د  شكري 

عبد  علوي  للسيد  اجس اعية  حصة 

املنعم.

مح د  شكري  السيد  اسسقالة   -

من الشركة.

- تعيين السيد علوي مح د مسيرا 

وثائق  ج يع  وتوقيع  للشركة  وحيدا 

الشركة باس ه.

امليكانيكية  األع ال  حذف   -

هياكل  وأنشطة  للسيارات  العامة 

الهدف  من  السيارات  ودهان 

االجس اعي للشركة.

السادس،  الثاني،  البند  تعديل   -

والسادس  عشر  الخامس  السابع، 

عشر من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 09/08/(0(1 يوم  بأكادير  السجارية 

السجل   ،105990 الرقم  تحت 

السجاري 1199ص.

557 P

STE SAMIFISC

Sté LINQY IMMO
بساريخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 

1)0)/18/08، تم إقرار ما يلي:

السيد  من  حصة   50 تفويت   -

اسعيد  السيد  إلى  لحسين  شرفاوي 

بنجلون.

-  تغيير الصفة القانونية للشركة. 

للسيد  والسوقيع  التسيير   -

شرفاوي لحسين.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بساريخ  بأكادير  السجارية 

1/09/11)0) تحت رقم 5)1061 .

558 P

E.D.I CONSULT
املقر االجس اعي: أكادير.

محضر الج ع العام االسسثنائي 

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

  (0(0 يناير   15 في   املؤرخ 

قررمساه وا الشركة ما يلي : 
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- تفويت كل حصص ملك السيدة 

لفائدة  حصة   600 تروفي  خديجة 

السيدة غيسة الشرايبي.

- تحيين القانون األسا�سي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   10/09/(0(1 بساريخ  باكادير 
رقم 106100. 

للخالصة والسذكير

قبال حسن

560 P

EGIPO
EGIPO تغيير انظ ة شركة

بساريخ  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

توزيع  تغيير  تم   17/07/(0(1
راس ال الشركة ك ا يلي

توزيع رأس ال الشركة:

• خروج السيد بلخير ايت بوفارس 

و السيد مح د نابول�سي من الشركة 

الي  ي سلكانها  التي  سهم   50 وتحويل 

50 سهم  : الحسن العسكي و  السيد 

ايت  السيد  بين  مناصفة  الباقية 

الهاموس  والسيد  الحق  عبد  الحاج 

ع ر

الوحيد  املسير  الشركة:   تسيير 

للشركة السيد: العسكري حسن

تم تغيير الفصل 07 والفصل 11 

من القانون االسا�سي للشركة 

االيداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط  بكسابة  للشركة  القانوني 

بسارودانت تحت  االبسدائية  باملحك ة 
رقم 1819 بساريخ 09 شتن9ر 1)0)

561 P

 AZIKI MAROC TRANSSARL
في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قسضـى 

 AZIKI لشركة    17/08/(0(1

MAROC TRANS  SARL تقرر مايلي:

1– بيع الحصص االجس اعي 

ملكية  في  كانت  حصة   500

مح دازيكي لصالح  مصطفى كرطيت 

مسوكل  اسس رر  الشركة  )–تسير 

الحسن ك سير للشركة .

من  و7   6 الفقرات  تغيير   - ص 

القانون األسا�سي للشركة.

1 - تم اإليداع القانوني باملحك ــة 

االبسدائية بالعيون  في 1)0)/09/09 

تحت رقم 1)0)/868).

562 P

 STE BEN OUCHIKH

 SOLAIRE SARL AU
قفل الشركة

الغير  العام  الج ع  طبقا ملداوالت 

العادي قرر املشاركون ما يلي:

جل  مبارك   اوشيخ  السيد  باع   -

ايوب  لسيد  حصة   500 حصصه 

بنيحيي.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت    06/09/(0(1 بساريخ 

187(

563 P

 STE SOLAR ALLIANCE  شركة

  TECHNOLOGIES   SARL AU
املقر االجس اعي : تنالت ) شقة رقم 

ص11 الهدى اكادير 
رقم السجل السجاري 11161  / 

اكادير 

 تعديالت قانونية 
العام  للج ع  محضر  ب قس�سى 
قرر    06/08/(0(1 في  االسسثنائي 

الشركاء مايلي: 

السيد  تفويت  على  املصادقة   -  1

نعناعي  الياس 500 حصة اجس اعية 

من اصل 1000 حصة لفائدة  السيدة 

نعناعي س ية بساريخ 1)0)/01/08

س ية   نعناعي  السيدة  تعين   -  (

ك سيرة للشركة.

األسا�سي  القانون  تحيين   - ص 

للشركة.

للشركة  القانوني  امللف  ايداع  تم 

باكادير تحت  السجارية  لدى املحك ة 
رقم 7)0ص بساريخ  1)0)/11/09

564 P

SOUSS MAOUAD
رقم صص ع ارة م ) شارع موالي 

عبدهللا اكادير 
محضر الج ع العام االسسثنائي 

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في  1)0)/11/07  قررمساه وا 

الشركة ما يلي : 
لحسن  بوحجر  السيد  قرر   -
على  اجس اعية  حصة   500 تفويت 
بوحجر  السيد  ابنه  إلى  هبة  شكل 

مح د علي.
منعش  الى  الشركة  هدف  -تغيير 

عقاري
السيد  القديم  املسير  -اسسقالة 

بوحجر لحسن واعفاء دمسه.
-تعيين السيد بوحجر مح د علي 
اعطائه صالحية  مع  للشركة  ك سير 

االمضاء االداري والبنكي منفردا.
ليصبح:  الشركة  اسم  -تغيير 

MAB HABITAT
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -
الى شركة دات املسؤولية املحدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   10/09/(0(1 بساريخ  باكادير 

رقم 106106. 
للخالصة والسذكير

قبال حسن

565 P

PERMIGO SARL شركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
1)0)/18/09ت ت  بساريخ   املنعقد 

املصادقة على مايلي
اجس اعية  حصة   1000 تفويت 
لفائدة  يوسف  توحادي  السيد 
500 حصة  السيد باكيرعبد الحكيم 

والسيدة باكير نزهة 500 حصة
الحكيم  باكيرعبد  السيد  تعيين 

ك سير للشركة
تغيرات في القانون االسا�سي 

باملحك ة  تم  القانوني  االيداع 
السجارية باكادير. تحت عدد 105951   

بساريخ  1)0)/06/08
مقسطف قصد اال شهار

566 P

 STE MORSLI ETUDES
  ET SUIVI TECHNIQUES

 ET TRAVAUX DIVERS
 “SMES2TD”  SARL

 شركة ذات مسؤلية محدودة 
مقرها اإلجس اعي  :  الحي املح دي 

رقم 96 لسطاح تارودانت. 
السجل السجاري رقم 6661 

تارودانت.
ملحضر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لشركة   العادية  الغير  العامة  الج ع 
 STE MORSLI ETUDES ET SUIVI
 TECHNIQUES ET TRAVAUX
   DIVERS  “SMES(TD”  SARL
االتفاق  تم   18/08/(0(1 بساريخ 

والترا�سي على مايلي :
الرح ان  عبد  السيد  تفويت    -
من  اجس اعية  حصة   500 مرسلي  
السيدة  لفائدة  حصة   1000 أصل 

هالة مجدوب.
- حفاظ عبد الرح ان مرسلي على 

منصبه ك سير لشركة
ك سيرة  مجدوب  هالة  تعيين   -

جديدة لشركة
من  القانوني  الشكل  تغيير   -
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
-  تحيين النظام األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
1)0)/11/09  تحت رقم  لسارودانت 

.1866
567 P

 WEBO DESIGN  SARL 
الشركاء  قرار  محضر  بـ قس�سى   
تم    15/0(/(0(1 بـسـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :
 166 تفويت  على  املصادقة   -
ايوب  للسيد  اجس اعية   حصة  
اجس اعية  حصة   167 و  اوبيضار 
للسيد ياسين بن مالك  لفائدة السيد 

يونس البدري. 
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الطابق  إلى  الشركة  - تحويل مقر 
حي  صص1  رقم   F9 بلوك  السفلي 

الداخلة اكادير.
 -: السالية  األنشطة  إضافة   -

الطباعة
واللوازم  مواد  وشراء  بيع   -

االلكترونيِة، املكسبية واملدرسية.
البناء  أشغال  نشاط   حذف   -

وأشغال مخسلفة. 
اوبيضار،  أيوب  السادة  تعيين   -
البدري  يونس  و  مالك  بن  ياسين 

ك سيرين للشركة.
االجس اعي  اإلمضاء  تخويل   -
 ، اوبيضار  أيوب  للسيد  واإلداري 
السيد  و  مالك  بن  ياسين  السيد 

يونس البدري  .
واملالي  البنكي  اإلمضاء  تخويل   -
و  اوبيضار  أيوب  للسيد  املشترك  

السيد ياسين بن مالك .
األساسية  القوانين  اعس اد   -
الجديدة  لشركة محدودة املسؤولية.  
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد   
الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 
وذلك   1061(9 رقم  تحت  باكادير 

بساريخ 0)1)/11/09.
من اجل النسخة والبيان

568 P

C.A CONSEIL

 BOURIK DE 
 CONSTRUCTION  SARL.AU
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
املنعقد في 1)0)/06/)) ثم ب وجبه 
 BOURIK بشركة  تغييرات  احدات 
      DE CONSTRUCTION  SARL.AU

رأس الها 100.000  درهم 
حيت قرر ما يلي :

املال الشركة من  • رفع من  رأس 
  700.000 ب بلغ  األرباح  دمج  خالل 
درهم لزيادته من 100.000 درهم إلى 

800.000  درهم.
• تحين القانون األسا�سي للشركة .               
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم  
  11/09/(0(1 في  باكادير   السجارية 

تحت رقم 6)1061.  
569 P

CABINET SABCONSULTING

SARL AU

 Siège social : BUREAU N°( IMM

 ADRAR BD 11 JANVIER CITE

DAKHLA, AGADIR

ICE : 00(008(000057)ص

RC : 6611ص - IF : (509910ص

زيادة رأس ال الشركة
للج ع  الضبط  ملحضر  طبقا 

بساريخ للشركة  االسسثنائي   العام 

0ص أغسطس 1)0) تقرر ما يلي :

ب بلغ  الشركة  رأس ال  زيادة 

100.000درهم وذلك بإصدار 1000 

للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 

ليصل رأس ال الشركة إلى 00.000) 

درهم.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بساريخ بأكادير  السجارية   لل حك ة 

9 سبس 9ر 1)0) رقم 85ص106.

570 P

 FAMO IMMO شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 100.000 درهم         

املقر االجس اعي : الطابق الثاني رقم 

))) تجزئة رياض النصر، تزنيت 

العام  الج ع  محضر  على  بناء 

بساريخ  الشركة  ب قر  املنعقد 

بساريخ  واملسجل  ص1/08/0)0) 

1/08/11)0) تحت رقم 6681

صالحيات  الشركة  شركاء  منح   -

لج يع عقود شراء  الكاملة،  السوقيع 

و بيع العقارات و إت ام ج يع - 

للسيد  اإلدارية،  اإلجراءات   -

مح د  السيد  و  ابراهيم  بن  فارس 

اج ك.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  بتزنيت  االبسدائية  باملحك ة 

1/09/09)0)  تحت رقم 518

571 P

 EQUIPEMENT
 PNEUMATIQUE ET

 HYDRAULIQUE  Par Abrév.
 EQUI.P.H SARL

الشركاء  قرار  محضر  بـ قس�سى 
تم    08/07/(0(1 بـسـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :
االجس اعي  رأس ال    ¾ تحرير   -

للشركة )75000درهم(.
- اسسقالة السيد علي العروف من 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  مهام 
مح د العروف مسيرا وحيدا للشركة 

وتخويله اإلمضاء.   
األساسية  القوانين  تحديث    -

للشركة.  
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد   
الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 
وذلك  0ص1061  رقم  تحت  باكادير 

بساريخ 0)1)/11/09.
من اجل النسخة والبيان

572 P

 STE CŒUR SOUS
TRANSPORT  SARL

RC N° 515ص 
ICE 00(001111000017

تعديل الشركة   
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
العام  الج ع  وافق   (0(1/07/05

للشركة على السعديالت السالية:
السيد ه ام مروان مسير  تعين   -

جديدا للشركة.
مكسب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيزنيت 
بساريخ 1)0)/6/08)  تحت رقم صص5.
573 P

C.A CONSEIL

 HALIEUTIS  DAK GIE SARL 
AU

MODIFICATION
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
ب وجبه  ثم   ((/01/(0(1 في  املؤرخ 
باملج وعة تغييرات  احدات 
مج وعة     HALIEUTIS  DAK GIE
قرر حيث  االقسصادي  النفع   دات 

 ما يلي :

اإلدارة  مجلس  والية  تجديد   •  

ملدة عامين ))( مع اإلبقاء على السيد 

Moussa GOURICHI  رئيًسا ملجلس 

الحسابات  آن  أيًضا  ويقرر  اإلدارة 

املصرفية تلتزم بالسوقيعين املشتركين 

 Mr Moussa GOURICHI للسيد 

.Samir SOUAGUI والسيد

الساليين  األعضاء  استبعاد   •

 STE و   STE DERAL املج وعة:  من 

.STE PULPO MAR و FMCA

 STE AGADIR استبدل   •

.STE AZAL PECHE بـ NOFELLA

 STE FGIGO ADNANE استبدل •

.STE OCEAMIC LAAYOUNE بـ

• استبدل STE BELFISH بواسطة 

 .STE NATURA POISSONS

• تحين القانون األسا�سي للشركة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع   تم  

في1)0)/09/09   بانزكان   االبسدائية 

تحت رقم 1886 .  

574 P

 BOULANGERIE SANABIL

SERWA
شركة ذات مسؤولية محدودة دات 

الشريك الوحيد.

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

الحسن الثاني مركز اولوز تارودانت 

املغرب.

 اسسقالة مسير الشركة.
تعيين مسيرة جديدة للشركة.
 تحيين ا لنضام األسا�سي.

رقم السقييد في السجل السجاري 

19ص1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

ت ت   (0(1 شتن9ر  من   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

: السيد  - اسسقالة مسير الشركة 

عبد الرح ان ايت اكرض.

ايت  خديجة  السيدة  تعيين   -

تبعا  للشركة  جديد  ك سيرة  اكرض 

لقبول اسسقالة املسير.
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- تحيين ا لنظام األسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بسارودانت   االبسدائية 

 11 شتن9ر1)0) تحت رقم 1861.
575 P

STE AMHARA PROJETSARL
RC N°7671

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
محضر  وضع  تم   (7/08/(0(1
الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

السالية:
• تحديد مقر الشركة في العنوان 
السالي: رقم ص0 الكائن بقيسارية الهناء 
بشارع مح د الخامس أوالد تاي ة. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

1)0)/0/08ص تحت رقم1)18.
576 P

OUSSMANE ELECTRO- 
EQUIPEMENT  SARL AU

الشركاء  قرار  محضر  بـ قس�سى 
تم    05/07/(0(1 بـسـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :
عنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل   -
فرع الشركة :  شارع عبد الرح ان بن 

زيدان رقم 79 حي السالم اكادير.
االسسيراد  نشاط   -حذف 

والسصدير 
 1900 تفويت  على  -املصادقة 
الحسين  للسيد  اجس اعية   حصة  
للسيد  اجس اعية  00) حصة  و  زولي 
ابراهيم  السيد  لفائدة  زولي   مح د 

زولي. 
ابراهيم  السيد  تعيين  -إعادة 
وتخويله  للشركة  وحيد  ك سير  زولي 

اإلمضاء.  
األساسية  القوانين  -اعس اد 
الجديدة  لشركة محدودة املسؤولية  

ذات شريك وحيد.  
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 
 1901 رقم  تحت  بانزكان  االبسدائية 

وذلك بساريخ 0)1)/09/ص1.
من اجل النسخة والبيان

577 P

 PATISSERIE شركة

ABOUNOUR ش.م.م ش.و
رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : بلوك 5 رقم 60ص، 

الوفاق، بنسركاو، أكادير  

 RCN : 1607ص, IF N°: 15885669,

ICE : 00(575118000070

السصحيح 
ب قس�سى عقد عرفي للج ع العام 

الغير العادي املحرر بساريخ 0ص يوليوز 

1)0) تقرر ما يلي.

- تحويل املقر االجس اعي

- توسيع النشاط السجاري

اإليداع القانوني:

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بأكادير  السجارية 

1)0)/08/09  تحت رقم 71ص106.

578 P

» SICATRA « شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 11.000.000  درهم

شارع جابر إبن حيان رقم 16 حي 

الهدى أكادير

ب قس�سى العقد العرفي املؤرخ يوم 

تقرر قد  بأكادير٬    (0(1 يونيو   07 

 ما يلي :

الرئي�سي  املقر  عنوان  تحديث   -

والذي سيصبح   »SICATRA« لشركة 

السالية:  بالصيغة  فصاعدا  اآلن  من 

حي   16 رقم  حيان  إبن  جابر  شارع 

السقسيم  مع  ت اشيا  أكادير.  الهدى 

الجديد للسلطات املحلية

األسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 1)0)/09/ص0

تحت رقم ص)ص106.
مقسطف من أجل اإلشهار 

579 P

DCHEIRA LINE CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 100.000 درهم
مقرها االجس اعي رقم 90) حي 
اكروماعي شارع عالل بن عبدهللا 

الدشيرة الجيهادية.
س ت انزكان19981

تحويل املقر االسا�سي للشركة
ب قس�سى قرار غير عادي للشركاء 
املؤرخ ب ألد شيرة في 18غشت 1)0) 

لقد تقرر ما يلي.
-تحويل املقر االسا�سي للشركة.

املسير  اسسقالة  على  -املوافقة 
السيد الحسين زوبير و تعيين السيد 
مح د اغجو ك سير جديد للشركة .
- تحيين النظام االسا�سي للشركة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة  السجاري  بالسجل 
شتن9ر  ص1  يوم  بانزكان  االبسدائية 

1)0) تحت عدد 1901.
بيان مخسصر.

580 P

C.A CONSEIL

 LINAS PRIMEUR  SARL.AU 
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
املنعقد في 1)0)/06/)) ثم ب وجبه 
 LINAS  « بشركة  تغييرات  احدات 
PRIMEUR  SARL.AU   «  رأس الها 

100.000.00  درهم 
حيت قرر مايلي :

ص  رقم  الى  الشركة  مقر  تحويل   •
و66)ص  تجزئة   ( الطابق   10 املركب 

الحي املح دي اكادير.
• تحين القانون األسا�سي للشركة .               
باملحك ة  القانوني  اإليداع   تم 
في  البيضاء   بالدار  السجارية 
1)0)/11/06  تحت   رقم )0)781 .  
581 P

ENNACHITI  IMPORT- شركة
 EXPORT
ش.م.م  ش.و 

بــســاريــخ عــرفــي   عـقـد   بـ ـقـسـضـى 
قـرر بـشـيـشـاوة   (0(1 يــونــيــو   0(  

  Sté ENNACHITI شركة  شريك   
 IMPORT-EXPORT  SARL AU 

ما يلي :
• إضافة هدف اجس اعي للشركة:
الــــخـــــرفـــان,   : الــ ـــواشــــي  تــربــيــة   •

الــــــدواجـــــن. 
القانون  من  ص0,  البند   تغيير 

األسا�سي  للشركة . 
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني بكسابة الضبط بـــالــ ـــحــكــ ـــة 
بساريخ   بامـــــنـــســـانــــوت   االبـــســـدائـــيــــة 

1)0)/1/08)   تــحــت رقـــم  186 .
للخالصة و السذكير 

582 P

 SOCIETE VERSION
CHARME S.A.R.L

contestation/ تحديث النظام 
األسا�سي

إنشاء  تم  0)0)-10-ص1    بساريــخ 
محضر القرارات غير العادية لشركة 

ذات مسؤولية محدودة :
وتخصيص  الشركاء  وفاة   -

الحصص
-تعيين املسير 

- تحديث النظام األسا�سي.
-الصالحيات والسوقيعات

املسيرين: السيد شعيب فادي 
بكســـابــة  القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 
السجاريـــة  املحك ـــة  لـــدى  الضبــط 
بساريخ    99115 رقـــم  تحــت  بـــأكــاديــر 

.01-05-(0(1
السجل لسجاريص108

583 P

  SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

 ENTREPRISE GOULAHIANE
 DES  MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION ET

 ROUTIERE  EG MAROC
بيان وفاة ونقل الحصص 

االجس اعية 
ب قس�سى عقد عرفي للج ع العام 
 0(/09/(0(1 بساريــخ  العادي  الغير 
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 ENTREPRISE* شركة  شركاء  قرر 
 GOULAHIANE DES  MATERIAUX
 DE CONSTRUCTION ET

*ROUTIERE*  *EG MAROC
- بيان وفاة الســيد  اح د كولحيان 
بساريخ:  املسوفى   الشركة  مسير 
رسم  ب قس�سى  و   ،(8/07/(0(1
 06/08/(0(1 بساريخ  الصادر  اإلراثة 
تم توزيع الحصص على الشكل السالي:

 1069 بوراعم    السيدة عائشة   -
حصة

 167 كولحيان  زينة  السيدة   -
حصة 

 1086 كولحيان  صالح  السيد   -
حصة 

 167 كولحيان  فاض ة  السيدة   -
حصة

 1086 كولحيان  الحسن  السيد   -
حصة 

 167 كولحيان  عائشة  السيدة   -
حصة 

 1086 كولحيان  املدني  السيد   -
حصة 

- السيد ابراهيم كولحيان   1086 
حصة 

6ص9  كولحيان  مصطفى  السيد   -
حصة

 املج وع : 7750 حصة
-)  تعيين السيد الحسن كولحيان 
ك سيرين  كولحيان  املدني  السيد  و 

للشركة. 
باملحك ـة  القـانوني  اإليــداع  تم 
بساريـــخ  بسارودانت  االبسدائية 

 II .1851 1)0)/09/ص1 ، تحت رقم
االقسطاف والبيان

اح د زهور

584 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

  C& U LOGISTICS  ش.م.م 
تأسيس شركة

تم   (7/08/(0(1 بساريخ 
ذات  شركة  قانون  وتسجيل  إنشاء 
املسؤولية املحدودة  و خصائصها هي 

كالسالي :

 C& U   : االجس اعية  التس ية 
LOGISTICS  ش.م.م

الهدف االجس اعي : تهدف الشركة 
إلى :

- نقل وتخزين البضائع
والسعبئة  واالسسيراد  الشراء   -
أي  على  والسعاقد  العالمات  ووضع 
لصالح  وتوزيع  ونقل  تخزين  ع لية 
املشغلين العاملين في مجال املنسجات 

الصحية
- السجارة.    

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة  و 
واألثاثية  والصناعية  السجارية 
والعقارية واملالية املرتبطة مباشرة أو 
غير مباشرة باألهداف املعلنة أو التي 

من شأنها أن تيسر إن اءها. 
املقر االجس اعي : 1 زنقة الفسح بن 
بلفدير   ( ص الطابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.
التسيير: سيسم تسيير الشركة من 
  LEKKRAMI YOUNES  طرف السيد
غير  وملدة  للشركة  مسير  بصفسه 
محددة وسيقوم هدا األخير ب خسلف 
وتنظيم  إدارة  من  الشركة  أع ال 
االعس اد  سيسم  ك ا  قيود  أي  بدون 
على توقيعه في ج يع الوثائق اإلدارية 

والبنكية. 
الرأس ال االجس اعي :حدد في مبلغ 
 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجس اعية من فئة 
للواحدة تخصص على الشكل السالي

  LEKKRAMI YOUNES   السيد -
570 حصة

 ESSAKET MOHAMED السيد -
BADR   90)  حصة

 YOUSFI YOUSSEF السيد   -
110 حصة

محررة  حصة   1000 املج وع 
بالكامل. 

 LEKKRAMI دفع الشريك السيد
YOUNES ما مج وعه نقدا 57.000  

درهم 
 ESSAKET السيد  الشريك  دفع 
مج وعه  ما   MOHAMED BADR

نقدا 9.000) درهم.

 YOUSFI السيد  الشريك  دفع 
YOUSSEF ما مج وعه نقدا 11.000  

درهم
)مائة  درهم   100.000   : املج وع 

ألف درهم( محررة بالكامل.
السنة االجس اعي : تبسدئ في االول 
1ص دجن9رمن كل  في  يناير وتنسهي  من 

سنة.
تبسدئ  99 سنة  في  : محددة  املدة 
للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 
االوان  قبل  الحل  حالة  باسسثناء 
عليه  املنصوص  السأجيل  حالة  أو 

قانونيا.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  لبيضاء  بالدار  السجارية 
بساريخ  السجاري  لسجل  9ص5157 

.11/09/(0(1
لإلشارة والسنبيه 

املسير 
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

CAT COM ش.م.م 
تأسيس شركة

إنشاء  تم   0(/09/(0(1 بساريخ 
وتسجيل قانون شركة دات املسؤولية 
املحدودة  و خصائصها هي كالسالي :

   CAT COM : التس ية االجس اعية
ش.م.م

الهدف االجس اعي : تهدف الشركة 
إلى :

العامة  والعالقات  التسويق   -
واإلعالم

ووسائل  واالتصال  اإلعالن   -
وغير  اإلعالم(  وسائل  )ج يع  اإلعالم 
وسائل اإلعالم والتسويق لل ساحات 

اإلعالنية
من  نوع  أي  ترتيب  أو  تطوير   -
الخارجية  أو  الداخلية  املساحات 
)محالت،  األفراد  أو  للشركات 

مصانع، مكاتب، شقق، فيالت ...(
الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
واألثاثية  والصناعية  السجارية 
والعقارية واملالية املرتبطة مباشرة أو 
غير مباشرة باألهداف املعلنة أو التي 

من شأنها أن تيسر إن اءها. 

املقر االجس اعي : 1 زنقة الفسح بن 
بلفدير   ( ص الطابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.
الشركة  تسيير  سيسم   : التسيير 
 TAZI BOUCHRA  من طرف السيدة
بصفته ا   TAZI IHSSANE والسيدة 
محددة  غير  وملدة  للشركة  مسيران 
ب خسلف  األخيرين  هدين  وسيقوم 
تنظيم  و  إدارة  من  الشركة  أع ال 
االعس اد  سيسم  ك ا  قيود  أي  بدون 
الوثائق  ج يع  في  توقيعه ا  على 

اإلدارية و البنكية. 
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
إلى  مقس ة  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة اجس اعية من فئة 100 
درهم للواحدة تخصص على الشكل 

السالي
  TAZI BOUCHRA السيدة    -

500 حصة
 TAZI IHSSANE السيدة   - 

 500  حصة
محررة  حصة   1000 املج وع 

بالكامل. 
 TAZI السيدة   الشريك  دفع 
نقدا  مج وعه  ما    BOUCHRA

50.000  درهم 
 TAZI السيدة  الشريك  دفع 
IHSSANE ما مج وعه نقدا 50.000  

درهم
)مائة  درهم   100.000   : املج وع 

ألف درهم( محررة بالكامل.
السنة االجس اعي : تبسدئ في االول 
1ص دجن9رمن كل  في  يناير وتنسهي  من 

سنة.
تبسدئ  99 سنة  في  : محددة  املدة 
للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 
االوان  قبل  الحل  حالة  باسسثناء 
عليه  املنصوص  السأجيل  حالة  أو 

قانونيا.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  لبيضاء  بالدار  السجارية 
بساريخ  السجاري  لسجل   515711

.11/09/(0(1
لإلشارة و السنبيه 

املسيرين

586 P
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 SOCIETE  MS-DINDE
SARL AU 

السجل السجاري 511019 
إشهار السأسيس

بإمضاء  عرفي  عقد  ب وجب 
خاص بساريخ 01 غشت 1)0) بالدار 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وفقا للخاصيات اآلتية 
 SOCIETE  MS-DINDE :التس ية

S.A.R.L AU
تم  درهم   100.000  : الرأس ال 

تقسي ه إلى 1000 حصة
الشركاء : 

 1000 امي ة امصاطفا  السيدة   -
حصة 100 درهم لكل حصة.

األمير  زنقة   : االجس اعي  املقر 
موالي عبد هللا وزنقة النخلة الطابق 

الرابع الشقة 7 الدار البيضاء
للسيدة  إسناده  تم   : التسيير 

امي ة امصاطفا.
الهدف :

والسجارة  والسصدير  االسسيراد   -
أنواع  ج يع  والسقسيط  بالج لة 

منسجات الديك الرومي والدواجن. 
املدة : 99 سنة  

باملركز  تم  القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 
غشت   (5 بساريخ  السجاري  بالسجل 

(0(1
تحت رقم 790660.   
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ائس انية كونفيسكو ش م م

 IIMO CASA PRO   SARL 
اي و كزا برو

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  تأسيس  تم   ،(1/08/(0(1
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

خصائصها كاآلتي : 
التس ية :  اي و كزا برو

االنعاش   : االجس اعي  الغرض 
وانجاز  العقار  وشراء  وبيع  العقاري 
بالهندسة  املسعلقة  اإلشغال  ج يع 

املدنية.

ص1 زنقة اح د   : املقر االجس اعي  
األول  الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الرقم 8 املعاريف  البيضاء.
املدة : 99 سنة

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
1000 حصة بقي ة  إلى  درهم مقسم 
100 درهم  لكل واحدة ، كلها محررة، 
عبد  السيد  لفائدة  حصة   900
بساريخ  املزداد  مغربي،  كعيبي،  هللا 
بفرنسا.  الساكن  1965/ص06/0، 
نجوى  السيدة  لفائدة  حصة   100
بساريخ  املزدادة  مغربية،  بوطهار 

)15/09/198، الساكنة بفرنسا.
هللا  عبد  السيد  عين   : التسيير 
وحيد  مسير  أعاله،  املذكور  كعيبي، 

للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ص دجن9ر.
باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 
والسقييد   10/09/(0(1 بساريخ 
عدد    تحت  السجاري  بالسجل 

ص515.50
مقسطف و بيان
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 AUX 100000 EPICES 
SARL AU

رأس الها : 000.000.) درهم
RC N° 118(89
إعالن السأسيس

ب وجب عقد عرفي مؤرخ ب راكش 
تأسيس  تم   (9/07/(0(1 بساريخ 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص السالية:
 AUX 100000 EPICES : التس ية

 SARL AU
داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب وخارجه  ب:
البهارات  لبيع  تجاري   محل   -

والنباتات الطبية
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 1ص دجن9ر من كل سنة.

اكناو  باب   : االجس اعي  املقر 
القصبة رقم ص5 ورقم 57 مراكش.

تحديد  تم   : االجس اعي  الرأس ال 
رأس ال الشركة في 000.000.) درهم 
مقس ة ل 0.000) حصة اجس اعية 
مكستبة  للحصة،  درهم   100 بقي ة 
باسم  كلها  موزعة  بالكامل  ومحررة 
الشريك الوحيد السيد فياللي  مرشد 

حسن.
فياللي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  وحيدا  مسيرا  حسن  مرشد 

ملدة غير محددة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  السجاري  بالسجل 
ب راكش بساريخ 1)0)/08/09  تحت 

رقم 0صص7)1.
لإلشارة والبيان
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TRANS DOU  S.A.R.L A.U 
RC N° 1187)ص
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم   ،0(/09/(0(1
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 
املحدودة بشريك وحيد ذات امل يزات 

السالية :
  TRANS DOU   : التس ية 

 S.A.R.L A.U
الهدف : 

البناء  أع ال  في مخسلف  - مقاول 
والتشييد.
- تاجر.

إلكترونية  األجهزة  في  تاجر   -
واملعلوماتية.

رقم  ص11  بلوك   : االجس اعي  املقر 
الوحدة  الش الي  املح دي  الحي   1

الثالثة الداوديات مراكش.
تاريخ  من  ابسداء  99 سنة   : املدة  

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   100.000 في  االجس اعي محدد 
فئة  من  سهم   1000 على  مقس ة 
ومحررة  مكستبة  للحصة.  درهم   100
الشريك  باسم  كلها  موزعة  بالكامل 

الوحيد السيد اح د دنيا.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

اح د  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

السوقيع  مع  للشركة  مسير  دنيا 

الوحيد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

 ،09/09/(0(1 بساريخ  ب راكش، 

تحت رقم 57ص7)1. 
ملخص قصد النشر
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RAPID RECOVERY  S.A.R.L
رابيد روكوفري

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 100.000 درهم

السالم  حي   : االجس اعي  مقرها 

رقم  االر�سي  الطابق   (1 رقم  ع ارة 

الدار   - الحسني  الحي  أش1  جي   ((

البيضاء

ب وجب عقد عرفي خاص املنعقد 

البيضاء،  بالدار   (0(1/06/(1 يوم 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بالخصائص السالية :
التس ية :  رابيد روكوفري 

السسخالص  مكسب   : الهدف 

الديون و االستشارة في التسيير.

السالم  حي   : االجس اعي  مقرها 

رقم  االر�سي  الطابق   (1 رقم  ع ارة 

الدار   - الحسني  الحي  أش1  جي   ((

البيضاء.

في  تحدد  االجس اعي:  الرأس ال 

 100 على  مقس ة  درهم   100.000

حصة على الشكل السالي :

كواش  الودغيري  ضياء  السيدة 

500 حصة.

السيدة نزهة عاشق 50) حصة.

 (50 الحجوجي  اسامة  السيد 

حصة.

أي ما مج وعه 1000 حصة.

طرف  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

غير  ملدة  ودلك  عاشق  نزهة  السيدة 

محددة.
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و بهدا فإن الشركة سس ثل في كل 

نزهة  السيدة  بإمضاء  تخصها  وثيقة 

عاشق

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  البيضاء  الدار  ملدينة  السجارية 

ص1/08/1)0) تحت رقم 789618 .
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LEADER BATIMENT SARL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إيداع  تم   ، في1)0)/6/08) 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات السالية:

 LEADER BATIMENT التس ية : 

 SARL

الهدف : غرض الشركة في املغرب 

وفي الخارج :

- اع ال وتشييد املباني.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 

والسصدير  واالسسيراد  السجارية 

واملنقولة  واملالية  والصناعية 

أو  مباشر  بشكل  املسعلقة  والعقارية 

املذكورة أعاله  باألهداف  غير مباشر 

أو التي قد تسهل تطويرها

عبد  شارع   61  : االجس اعي  املقر 

 ( شقة  األول  الطابق  املديوني  هللا 

الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

االجس اعي محدد  في 100.000.درهم 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100درهم للواحدة، مكستبة 

الشركاء  قبل  من  بالكامل  محررة  و 

مع  يتناسب  ب ا  منهم  كل  وخصص 

مساه ات كل منهم و موزعة لفائدة : 

Parts معطي اإلدري�سي نوري 0صص

 Parts عبد الواحد بطل وس 10ص

نوري  اإلدري�سي   بشعيب 

.Parts 0صص

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

التسيير : تم تعيين كل من السيد. 

بشعيب  بطل وس،  الواحد  عبد 

اإلدري�سي نوري..مسيرون للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بساريخ   البيضاء،  بالدار  السجارية 

 791867 رقم  تحت   ،07/09/(0(1

بالسجل السجاري ص51510
ملخص قصد النشر
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 JERADA L’OR NOIR شركة

ش.م.م
رأس ال : 50.000 درهم

املقر االجس اعي د )) حي طارق بن 

زياد حا�سي بالل - جرادة -

بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة  تأسيس  تقرر  1)0)/08/ص)، 

بالخصائص  ذات مسؤولية محدودة 

اآلتية :

 JERADA L’OR : شركة  التس ية 

NOIR ش.م.م

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة
املقر االجس اعي  : د )) حي طارق 

بن زياد حا�سي بالل- جرادة-

الهدف االجس اعي :

مادة  وتسويق  اسسخراج   -

االنتراسيت.

املعدنية  الخامات  اسسخراج   -

وتسويقها.

في  محدد  االجس اعي  الرأس ال 

مبلغ 50.000 درهم

التسيير : تم تعيين السيد حف�سي 

FH(عبد الرحيم ب.ت.و رقم 165ص

رقم  ب.ت.و  مح د  زياني  السيد 

F111770 ك سيرين للشركة.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 

8081ص  عدد  تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ 1)0)/06/09
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    ERRA BUSINESS  SARL AU  

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد 

رأس الها 100.000 درهم

 ومقرها اإلجس اعي الكائن ب شارع 

اللة اليقوت و زنقة العرعار اقامة 

 غاليس الطابق 1 الشقة 17 

الدار البيضاء

تأسيس  شركة
تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد ذات امل يزات السالية :

الشكل : شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد.

 ERRA BUSINESS SARL  : االسم

.AU

الهدف : منعش عقاري. 

زنقة  و  اليقوت  اللة  : شارع  املقر 

 1 الطابق  غاليس  اقامة  العرعار 

الشقة 17 الدار البيضاء.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة   

إنشاءها.

 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.

الحصص العينية: 

 100.000 الراجي  ع اد   : السيد 

اجس اعية  حصة   1000 يعني   درهم 

بقي ة 100 درهم للحصة.

يعني  درهم   100.000  : املج وع 

1000 حصة اجس اعية . بقي ة 100 

درهم للحصة.

من  ابسداء  االجس اعية:  السنة 

فاتح يناير إلى 1ص من دجن9ر.

ع اد  السيد   : الشركة  مسير 

الراجي

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 

الك9رى  

السجل السجاري رقم ص51118.
لإلشارة والبيان 
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MKA2M –SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إيداع  تم   ،01/06/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة وذات امل يزات السالية:

MKA(M –SARL : التس ية

مسسلزمات  وبيع  شراء   : الهدف 

والسجارة  األع ال  وأنشطة  املكاتب 

األخرى

املقر االجس اعي : 61  تقاطع شارع 

املعاني  مصطفى  و  الياقوت  اللة 

الطابق األول رقم 56 مركز الرياض - 

الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

االجس اعي محدد  في  100.000.درهم 

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

أسهم :

 50.000 محاميد   كوثر  اآلنسة   •

درهم

• السيدة مريم معطا هللا  50.000 

درهم

أو ما مج وعه 100.000 درهم

كوثر  اآلنسة  تعيين  تم   : التسيير 

محاميد مسيرة للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار 

1)0)/06/ص)،  بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم857ص78.
ملخص قصد النشر

595 P

KI.MO.EXPORT SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إيداع  تم   ،18/0(/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة و ذات امل يزات السالية:
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 KI.MO.EXPORT  : التس ية 

  SARL

الهدف : االسسيراد والسصدير

عالل  شارع   : االجس اعي  املقر 

الطابق  أ1  االطل�سي  ع ارة  الفا�سي 

االول مكسب رقم  صمراكش

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

االجس اعي محدد  في 100.000 درهم 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكستبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :

• السيد ح دان علي 0صص حصة.

0صص  أورلندي  إلينا  السيدة   •

حصة. 

أورسانا  إي ان  سامية  السيدة   •

10ص حصة.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

املسير : 

مدير  علي  ح دان  السيد   •

مشارك

مديرة  أورلندي  إلينا  السيدة   •

مشاركة

أورسانا  إي ان  سامية  السيدة   •

مديرة مشاركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

ب راكش، بساريخ 1)0)/)18/0 تحت 
 M0(_(1_((8رقم 117ص
ملخص قصد النشر

596 P

ائس انية زمام 

فرات صونداج
تأسيس شركة

ب وجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه 

1)0)/05/01 واملسجل تحت  بساريخ 
ابريل   06 بساريخ   1780 اإليداع  رقم 

بقلعة  التسجيل  ب صلحة   (0(1

ذات  تأسيس شركة  تم   ، السراغنة  

املواصفات السالية:

فرات  شركة   : السجاري  االسم 

صونداج.

الشكل القانوني :ش.م.م
درهم،   100.000  : املال  رأس 

قي ة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 

100 درهم. 

 1 النخلة  حي   : السجاري  العنوان 
رقم 8ص11 قلعة السراغنة

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

املسير : اح د خليل

نشاط املزاول :

- حفار ب حرك ميكانيكي

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ص دجن9ر ما عدا السنة األولى تبسدئ 

من تاريخ التسجيل.

بكسابة  امللف  إيداع  تم  وقد 

بقلعة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

السراغنة بساريخ 1)0)/01/05 تحت 
السجاري  والسجل  1)0)/ص19  رقم 

رقم 1561.

597 P

  BIRFA TRAV 
نص اإلشهار
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  تأسيس  تم  1)0)/ص1/0ص، 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من شريك وحيد خصائصها 

كاآلتي:

التس ية : BIRFA TRAV - ش.م. م 

من شريك وحيد

االنعاش   : االجس اعي  الغرض 
العقاري

اح د  زنقة  ص1   : االجس اعي  املقر 
 8 1 رقم  اقامة االلب طابق  املجاطي 

املعاريف

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

1000 حصة بقي ة  إلى  درهم مقسم 
بكري  السيد  لفائدة  كلها  درهم   100

عبد الهادي.

التسيير : تم تعيين ك سير للشركة 

وملدة غير محدودة

السيد بكري عبد الهادي، الساكن   

 1(8 10 الرقم  ب تجزئة الريان زنقة 

سيدي مومن البيضاء، و الحامل ب. 

.BB10017ت. و رقم

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ص دجن9ر.

األرباح:  بعد اقسطاع %5 لسأسيس 

يقسم  الزائد  القانوني،  االحسياطي 

حسب قرار الشركاء

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بساريخ  بالبيضاء  السجارية 

8)ص771  عدد  تحت  1)0)/01/ص1 

سجل تجاري عدد  198905.      
مقسطف وبيان

598 P

SANA INDUSTRIE SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم   ،(0/05/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة  و ذات امل يزات السالية:

 SANA INDUSTRIE  : التس ية 

 SARL AU

الهدف : الغرض من الشركة هو:

الالصقة  األشرطة  تصنيع   •

وج يع مشسقاتها.

• اسسيراد وتصدير.

• السغليف.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبصورة 

أو  الصناعية  أو  املالية  أو  السجارية 

العقارية  أو  املنقولة  أو  الزراعية 

غير  أو  مباشر  بشكل  املسعلقة 

مباشر، كلًيا أو جزئًيا، بأحد األهداف 

ذي  آخر  �سيء  بأي  أو  أعاله  املذكورة 

يخدم  أن  يحس ل  مشابه  أو  صلة 

تن ية الشركة .

زكرياء  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

رشيد  موالي  مسجر  األر�سي  الطابق 

الدار البيضاء

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 في  االجس اعي محدد 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100 درهم للواحدة، مكستبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

الكريم  عبد  باردو�سي  السيد 

1000 حصة اجس اعية

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

باردو�سي عبد الكريم..مسيرا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار 

 ،01/07/(0(1 بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم17)509.
ملخص قصد النشر

599 P

RIAD ELVAS IMMO
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم   ،1(/08/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة وذات امل يزات السالية :

RIAD ELVAS IMMO : التس ية

هو:  الشركة  غرض   : الهدف 

املشتريات،  البناء،  العقاري،  الترويج 

الجديدة  واملعدات  املواد  ج يع  بيع 

والبناء.

مرس  6) شارع   : االجس اعي  املقر 

الدار   1 طوابق  ص  شقة  سلطان 

البيضاء.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

االجس اعي محدد  في 100.000 درهم 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100 درهم للواحدة، مكستبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

مدفوعة بالكامل نقدا : 

 : املالك  عبد  لعداري  السيد 

5.000) درهم.
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 (5.000  : ع ر  رياض  السيد 

درهم.

 (5.000  : يونس  رياض  السيد 

درهم.

 (5.000  : رضوان  زهيري  السيد 

درهم. 

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

رياض  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

املالك  عبد  لعداري  والسيد  ع ر 

مسيران للشركة

ملركز  القانوني  اإليداع  تم 

ص51117  برقم  الجهوي  االستث ار 

بالدار البيضاء
ملخص قصد النشر

600 P

EGYMAR EVENT SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم   ،(8/06/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة وذات امل يزات السالية:

 EGYMAR EVENT  : التس ية 

 SARL

هو  الشركة  من  الغرض   : الهدف 

من  كل  في  السالية  بالع ليات  القيام 

املغرب والخارج:

وإدارة  الطعام،  تقديم  نشاط   •

خدمات  أنواع  ج يع  وتشغيل 

الوجبات  وإعداد  الطعام،  تقديم 

الجاهزة، والبيع في املوقع، والطلبات 

الخارجية، والسوصيل لل نازل ، وبيع 

الكحولية  واملشروبات  املشروبات، 

للتشريعات  وفًقا  الكحولية  وغير 

الحالية، غرفة الشاي؛

املناسبات:  أنواع  ج يع  تنظيم   •

االسسقبال،  حفالت  تنظيم 

واملؤت رات  واالحسفاالت،  والحفالت، 

واملهرجانات، وأعياد امليالد، وحفالت 

الطابع  ذات  واألمسيات  الزفاف 

الخاص، إلخ. ؛

املعامالت  ، ج يع  • وبصورة أعم 

أو  الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 

التي  العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 

قد تسعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأي  أو  أدناه  املحددة  األشياء  بأحد 

أن  يحس ل  صلة  ذي  أو  مشابه  �سيء 

يعزز تن ية الشركة.

املقر االجس اعي : 15ص املسار طريق 

أسفي - مراكش - املغرب. 

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

90.000 درهم  في   االجس اعي محدد  

900 حصة اجس اعية من  مقسم إلى 

مكستبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة :

أبو  أح د  الحسن  كامل  السيد   •

علي 00ص سهم تح ل األرقام من 1 إلى 

00ص مقابل مساه سه.

• السيد سعيد باديش 00ص سهم 

تح ل األرقام من 01ص إلى 600 مقابل 

مساه سه.

 Regragui DOUGHI السيد   •

00ص سهم تح ل األرقام 601 إلى 900 

مقابل مساه سه.

األسهم  عدد  يساوي  املج وع 

املكونة لرأس املال: 900 سهم

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

ب  السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

مراكش، بساريخ 1)0)/19/08، تحت 

رقم 6875)1
ملخص قصد النشر

601 P

MALL EXCHANGE SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إيداع  تم   ،17/06/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة وذات امل يزات السالية :

 MALL EXCHANGE  : التس ية 

SARL

هو  الشركة  من  الغرض   : الهدف 

من  كل  في  السالية  بالع ليات  القيام 

املغرب والخارج:

• إجراء معامالت الصرف األجنبي 

واألحكام  للشروط  وفًقا  يدوًيا 

الصرف  لوائح  في  عليها  املنصوص 

األجنبي املع ول بها.

مقابل  نقًدا  والبيع  الشراء   •

النقدية  واألوراق  الوطنية  الع لة 

السياحية  الشيكات  و/أو  األجنبية 

بالع لة األجنبية.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبصورة   •

الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 

العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية  أو 

غير  أو  مباشر  بشكل  تسعلق  قد  التي 

مباشر بأحد األشياء املحددة أدناه أو 

بأي �سيء مشابه أو ذي صلة يحس ل 

أن يعزز تن ية تراث الشركة.

11 مركز  : مسجر  املقر االجس اعي 

مح د  شارع  مول،  منارة  تجاري 

السادس - مراكش - املغرب

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 في  االجس اعي محدد 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكستبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :

أبو  أح د  الحسن  كامل  السيد   •

علي 100 سهم تح ل األرقام من 1 إلى 

100 مقابل مساه سه.

سهم   100 ورزازي  فؤاد  السيد   •

تح ل األرقام من 101 إلى 800 مقابل 

مساه سه.

• السيد عبد العزيز الغهوان 00) 

 1000 إلى   801 األرقام  تح ل  سهم 

مقابل مساه سه.

األسهم  عدد  يساوي  املج وع 

املكونة لرأس املال : 1000 سهم 

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

ب  السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

مراكش، بساريخ 1)0)/11/08، تحت 

رقم 6705)1
ملخص قصد النشر

602 P

HERE WE COM SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إيداع  تم   ،(8/06/(0(1

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة وذات امل يزات السالية :

 HERE WE COM  : التس ية 

SARL

هو  الشركة  من  الغرض   : الهدف 

من  كل  في  السالية  بالع ليات  القيام 

املغرب والخارج:

• اإلنساج الس عي البصري.

• إدارة الدعاية واإلعالن.

• االتصاالت والوسائط املسعددة.

• إدارة ج يع املساحات اإلعالنية 

واالتصاالت ووسائل اإلعالم.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبصورة   •

الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 

العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية  أو 

غير  أو  مباشر  بشكل  تسعلق  قد  التي 

مباشر بأحد األشياء املحددة أدناه أو 

بأي �سيء مشابه أو ذي صلة يحس ل 

أن يعزز تن ية تراث الشركة.

املسار  15ص   : االجس اعي  املقر 

طريق أسفي - مراكش - املغرب

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   90.000 في  محدد  االجس اعي 

900 حصة اجس اعية من  مقسم إلى 

مكستبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :

أبو  أح د  الحسن  كامل  السيد   •

علي 00ص سهم تح ل األرقام من 1 إلى 

00ص مقابل مساه سه.
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سهم  00ص  ورزازي  فؤاد  السيد   •

تح ل األرقام من 01ص إلى 600 مقابل 

مساه سه.

• السيد سعيد باديش 00ص سهم 

مقابل   900 إلى   601 األرقام  تح ل 

مساه سه.

األسهم  عدد  يساوي  املج وع 

املكونة لرأس املال: 900 سهم 

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  يناير وتنسهي  االجس اعية من فاتح 

1ص دجن9ر.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

ب  السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

مراكش، بساريخ 1)0)/08/)1، تحت 
رقم 6766)1

ملخص قصد النشر

603 P

 CENTRE KINE CALIFORNIE

SARL AU
السجل السجاري - 506951

شركة  قرار  محضر  ب قس�سي 

ب  املنعقد  كليفورني«  كين  »سنتر 

الشركة  ب قر   15/06/(0(1 تاريخ 
تم وضع القانون األسا�سي حيت قرر 

املساهم الوحيد لشركة ما يلي :

االسم : سنتر كين كليفورني. 

عالج  في  اخصائي   : الغرض 

الطبيعي  

 QUARTIER LES CRETES : املقر

 LOTS SIHAM RUE 6 N° ص(

 .CALIFORNIE

املدة : 99 سنة
رأس ال : مائة ألف درهم مقس ة 

واحدة  كل  نصيب  حصة  ألف  على 

مائة  درهم 

جواد ايت العربي ألف حصة 

التسيير  مه ة  أسندت   : التسيير 

غير  ملدة  طالش  بسينة  السيدة  إلى 

محددة مع اعس اد توقيع الوحيد إلى 

السيدة بسينة طالش

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بالبيضاء بساريخ 1)0)/15/06.
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ASFA TRAV
شركة محدودة املسؤولية ذات 

املساهم الوحيد
رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : ص1، زنقة 
االندلس مرس السلطان، الدار 

البيضاء
السجل السجاري : 19187ص/

البيضاء
إعالن تعديلي

العام  الج ع  خالصات  ب وجب 
بساريخ  املنعقد  للشركاء  االسسثنائي 

1)0)-07-6) تقرر ما يلي:
كل  تفويت  على  املصادقة 
السيد  إلى  االجس اعية  الحصص 
جديد  توزيع  وتعديل  معالي  مح د 

لرأس ال الشركة  ك ا يلي:
حصة   100 معالي  مح د  السيد 

اجس اعية
املج وع 100 حصة اجس اعية 

ك ا تقرر تعين السيد مح د معالي 
زمنية  ملدة  املسير  الوحيد  الشريك 
االسا�سي  وتغييرالنظام  محددة  غير 

كالسالي: 
البند 15 تعيين، مدة و صالحيات 

املسير
السيد  طرف  من  الشركة  تسَير 
ملدة  الوحيد  الشريك  معالي  مح د 

زمنية غير محددة. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  للدار   السجارية 

1)0)-09-07 تحت رقم 791915
لإلشارة و البيان
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 STE ULTRA VIANDE شركة
SARL

حي املسار رقم 850 مراكش  
سجل تجاري 881ص7  

االسسثنائي  العام  الج ع  ب وجب 
1)0) لشركة ذات  1ص غشت  بساريخ 

املسؤولية املحدودة تقرر:
يونس  تعيطيرة  السيد  اسسقالة   -
الرنقي السعيد مسيرا  وتعيين السيد 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10/09/(0(1 يوم  ملراكش  السجارية 

تحت رقم 7115)1.
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KHILANI CARREAUX  SARL
رأس مال 100.000 درهم

املكسب الرئي�سي : )1 شارع ص9ري 
بوج عة الطابق األول شقة رقم 6 

الدار البيضاء
 I.F: 111550(8 - PATENTE
R.C: (88719 - ص59)19)ص : 

 - CNSS : 97(901ص - ICE :
000008781000078

بيع أسهم الشركة - تعيين مسير
بساريخ  خاص  محضر  على  بناء 
تقرر  البيضاء  بالدار   (0(1/0(/07

ما يلي :
م لوك  سهم  )ألف(   1000 بيع   -
 500( العالي  العبد  الخيالني  للسيد 
يوسف  الخيالني  والسيد  سهم( 
)500 سهم( لصالح السيد / الصادقي 

حسن.
- اسسقالة السيد / الخيالني عبد 
من  يوسف  الخيالني  والسيد   العالي 
السيد   وتعيين  اإلدارة  في  مناصبهم 
ملدة  منفرًدا  مسيًرا  حسن  الصادقي 

غير محدودة.
- تحول الشكل القانوني للشركة: 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
بساريخ  البيضاء  الدار  في   السجارية 
11 أغسطس 1)0) برقم : 789191.
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 SOCIETE ENERGY
PERFORMANCE SARL - AU

 Siège social : RDC n° 17ص
izdihar extension Marrakech

R.C n°: 117879 Marrakech
ICE n°: 00(5000055)168ص
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد شركة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 17ص 
االزدهار توسيع - مراكش املغرب

نقل املقر االجس اعي
العامة  محضرالج عية  ب وجب 
،(0(1 17 يونيو  بساريخ  العادية  غير 

 تقرر نقل املقر االجس اعي من : زنقة 

الطابق  ص،  شهرزاد  إقامة  س ية، 

الدارالبيضاء   - النخيل   ،(( رقم   ،5

املغرب

توسيع  االزدهار  17ص  رقم   : إلى 

مراكش - املغرب.

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  تس يةالشركة 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

  ENERGY PERFORMANCE SARL

AU

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقنية في الصناعة والبناء.

17ص  رقم   : املقراالجس اعي  عنوان 

االزدهار توسيع مراكش - املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة.

 100.000  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000 إبراهيم  الدين  نور  السيد 

حصة بقي ة 100درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشريك الوحيد:

السيد نور الدين إبراهيم عنوانه : 

رقم 181 تجزئة جوهر تاركة مراكش 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب راكش يوم 1)/1/08)0) 

السجل  رقم   1(6911 الرقم  تحت 

السجاري 117879

للتشطيب  القانوني  اإليداع  تم 

علي املقر االجس اعي القديم باملحك ة 

السجارية بالدار البيضاء

الرقم  تحت   (0(1/09/09 يوم 

السجاري  السجل  رقم  00ص1ص 

املشطب عله 1)9)11

608 P
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 SOCIETE BOUCHRA PIECES
AUTO  SARL

رأس املال : 000.)59 درهم
مقرها الرئي�سي طريق مديونة شارع 
موالي عبد هللا زنقة 0)ص رقم 

60/58 الدار البيضاء
IF ((01009  / R.C 81609

اجس اع  محضر  ب وجب 
بساريخ  االسسثنائي  العام  الج ع 
شركة  شركاء   05/10/(0(1
 »BOUCHRA PIECES AUTO«
ومقرها  درهم   100.000 برأس ال 
طريق  الرئي�سي  مقرها  الرئي�سي 
زنقة  هللا  عبد  موالي  شارع  مديونة 
البيضاء.  الدار   58/60 رقم  0)ص 

قررنا ما يلي:
 100.000 من  املال  رأس  زيادة   -
بزيادة  درهم  00.000ص  إلى  درهم 
سهم   (00 بإصدار  درهم   (00.000
درهم   1000 بقي ة  بالكامل  مكستب 
دمج  طريق  عن  بالكامل  ومدفوع 
االحسياطيات وصافي األرباح وتعديالت 
املادتين 6 و 7 من املواد السابعة لقرار 

زيادة رأس املال.
النظام  تعديل  تم  فقد  وعليه، 

األسا�سي على النحو السالي:
- تم تحديد رأس مال السهم ب بلغ 
00.000ص درهم مقسم إلى 00ص سهم 

بقي ة 1000 درهم لكل سهم.
في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء    بالدار  السجارية  املحك ة 

1)0).09.09 تحت رقم )16)79
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 SOCIETE MANDARO
SERVICE SARL

 Bd Roudani 1ص rue Ahmed
 Majjati Résidence les Alpes 1er

 étage n° 8 Quartier Maarif -
Casablanca

توسيع الهدف االجس اعي للشركة.
الج ع  محضر  ب قس�سى 
بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي  العام 

6)/1/08)0) تم تقريرما يلي :

االجس اعي  الهدف  توسيع  قبول   -

للشركة.

ك ا  للشركة  اإلجس اعي  الهدف 

ص من  الفصل  في  هو منصوص عليه 

القانون األسا�سي سيضاف اليه:

مجال  في  القطاع  تشجيع   -

العقارات وتن ية امل سلكات.

في  البناء  وإعادة  هدم  بناء،   -

تجزئات كل األرا�سي.

- السجارة في امل سلكات العقارية.

املغرب  في  اإلدارية  -االستشارات 

أو خارجه.

من  ص  الفصل  تغيير  ثم  هكذا 

القانون األسا�سي.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بلدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بساريخ ص1/09/0)0)

تحت رقم 791516
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دار شاشة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد.

الكائن رقم 1 درب اللة شاشة دوار 

كراوة مراكش.

االصل السجاري رقمصصص90 .

فسخ عقد التسيير الحر.
فسخ  شاشة  دار  شركة  قررت 

شركة  و  بينها  املوقع  الحر  التسيير 

ميلوتيوان وذلك تبعا النتهاء 

بينه ا  امل9رم  التسيير  عقد  مدة 

مدته  املحددة  019)/0/09ص  بساريخ 

في سنة كاملة غير قابلة

 01/10/(018 من  للسجديد 

وتنسهي في 019)/0/09ص.
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  PLANET BATTERY SARL
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 (7 بساريخ   املنعقد   العادي  الغير 
تقرر  البيضاء  بالدار    (0(1 غشت 

مايلي:
موزون  الحسن  السيد  تعيين   -

مسير للشركة .

من  صص  لل ادة  مسالزم  تغيير   -

القانون األسا�سي

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  السجارية  لل حك ة 

عدد  تحت     (0(1 15شتن9ر  بساريخ 

5ص7)79.

612 P

 MARIBAT INTERNATIONAL

  SARL
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 (7 بساريخ   املنعقد   العادي  الغير 

تقرر  البيضاء  بالدار    (0(1 غشت 

مايلي:
موزون  الحسن  السيد  تعيين   -

مسير للشركة .

من   11 لل ادة  مسالزم  تغيير   -

القانون األسا�سي

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  السجارية  لل حك ة 

عدد  تحت     (0(1 15شتن9ر  بساريخ 

1ص7)79.
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 GROUP YASSIN INVEST

  SARL
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

بساريخ  املنعقد   العادي   الغير 

البيضاء  بالدار    (0(1 غشت   (7  

تقرر مايلي :
موزون  الحسن  السيد  تعيين   -

مسير للشركة .

من   11 لل ادة  مسالزم  تغيير   -

القانون األسا�سي

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  السجارية  لل حك ة 

عدد  تحت     (0(1 15شتن9ر  بساريخ 

9ص7)79.
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RACINES CHAOUIA
بيع حصص اجس اعية 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
 (0(1 يونيو   (9 يوم  بالبيضاء 
شركة قررت  املدينة  بنفس  ومسجل 
شركة   RACINES CHAOUIA
املسؤوليةاملحدودةوالشريك  ذات 
درهم   100.000 رأس الها  الواحد، 
ذات املقر الرئي�سي في الدارالبيضاء : 

96 شارع انفا الطابق 9 الشقة 91
ما يلي : 

I - بيع حصص:
 1000 : دونيا فنساس  - السيدة   1

حصة
لصالح :

االبراهيمي  جهاد   : السيد   -  (
1000 حصة

II - اسسقالة السيدة دونيا فنساس 
وتعيين  للشركة  ك سيرة  مهامها  من 
السيد جهاد االبراهيمي ك سير جديد 

للشركة 
III- تعديل غرض الشركة

IV- تعديل القانون األسا�سي
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
يوليوز1)0)تحت  ص1  يوم  بالبيضاء 

رقم786711
ملخص قصد النشر

615 P

SNPI
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها 00.000)  درهم
110 شارع أنفا البيضاء

الج عية  مداولة  ب قس�سى 
 العامة الغير العادية املنعقدة بساريخ
السيد  صادق   (0(1 أغسطس  ص)   
محسن العلج على انتهاء مهام املرحوم 
إثر  للشركة  ك سير  العلج  املفضل 
وحيد  ك سير  نفسه  عين  ك ا  وفاته 

للشركة لفترة غير محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
تحت  بساريخ1)0)-06-09    البيضاء 

رقم 791706
من أجل السخليص و اإلشهار 

616 P
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 ESPACE TOURNAGE 

 MAHMOUD SARL
الخامس  مح د  شارع  57ص، 

الصخور   6 أ  الشقة  االول  الطابق 

السوداء 00ص0) الدار البيضاء 

اشعار بالسعديل 
الج ع  محضر  ب قس�سى 

مؤرخ  االسسثنائي  العام 

تقرر   (0(1 غشت   1  في 

ما يلي 1)0) :

1 - الج ع العام االسسثنائي احيط 

عل ا بوفاة السيد عبد الحق مح ود 

شهادة  ب وجب  الوحيد  الشريك 

الوفاة املؤرخة في 1) أكسوبر 0)0).

الشرعيين  الورثة  قبول   -  (

في املؤرخ  اإلرث  عقد   ب وجب 

 1 نوف 9ر 0)0) وهم :

- السيدة يامنة كرار

- السيد مح د مح ود 

- السيد خالد مح ود 

- السيدة رشيدة مح ود

من  القانوني  الشكل  تغيير   - ص 

شركة محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد الى شركة محدودة املسؤولية.

كرار  يامنة  السيدة  تعيين   -  1

غير  ملدة  للشركة  وحيدة  ك سيرة 

محددة.

االدارية  العقود  ج يع   -  5

توقع  للشركة  والسجارية  واملصرفية 

من طرف السيدة يامنة كرار

 : لفائدة  الحصص  تفويت   -  6

يامنة كرار167 حصة

مح د مح ود 1صص حصة                          

خالد مح ود صصص حصة
رشيدة مح ود 166 حصة

االسا�سي  النظام  تحديث   -  7

للشركة. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

شتن9ر   08 بساريخ  البيضاء،  بالدار 

1)0) تحت رقم 005)79.
ملخص قصد النشر
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 ICHHAR WEB AGENCY 
 SARL

حي ألزاس شارع أبي رقراق شقة رقم 
1 طابق االول بنجدية الدار البيضاء 

اشعار بالسعديل 
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 (0(1 ماي   6 في  مؤرخ  االسسثنائي 

تقرر مايلي :
العام االسسثنائي،  الج ع  - قرر   1
1)0) اعس اد  6 ماي  اعسباًرا من يوم 

اسم الشركة الجديد ، وهو 
.»ICHHAR WEB AGENCY«

من  القانوني  الشكل  تغيير   -  (
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
محدودة  شركة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية.
ص - توسيع النشاط السجاري:

والتسويق  االتصاالت  وكالة   -
االتصاالت  في  استشارات  الرقمي: 

والتسويق الرقمي
- تطوير االنترنت

- التسويق ع9ر االنترنت
- إنشاء املحسويات 

السواصل  مواقع  وتنشيط  إدارة   -
االجس اعي

- اعداد املراجع 
- إنشاءاملجالت الرق ية

- التسويق الداخلي واستراتيجيات 
تحليل  /الذكاء/  املحسوى  تسويق 

ومعالجة البينات
 100 تفويت  على  املوافقة   -  1
للسيد  م لوكة  اجس اعية  حصة 
طارق  السيد  لفائدة  ك ال  سامي 
شطيب حيث اصبح توزيع الحصص 

كالسالي : 
السيد سامي ك ال 600 حصة 

السيد طارق شطيب 100 حصة 
االدارية  العقود  ج يع   -  5
توقع  للشركة  والسجارية  واملصرفية 

من طرف السيد سامي ك ال.
االسا�سي  النظام  تحديث   -  7

للشركة. 
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
يوليوز   1( بساريخ  البيضاء،  بالدار 

1)0) تحت رقم ))7861.
ملخص قصد النشر
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ف ج نكوص

 FMG NEGOCE 
شركة محدودية املسؤولية

ب وجب ج ع عام اسسثنائي بساريخ 
البيضاء،  بالدار   10/0(/(0(1
ذات  نكوص  ف ج  شركة  شركاء  قرر 
املقر  درهم،   100.000 رأس ال 
شارع   16 البيضاء   : االجس اعي 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 6 

قرروا ما يلي:
- تفويت الحصص : السيد يونس 
500 حصة التي ي سلكها  صدقي فوت 

للسيدة سومية لكزولي.
رأس ال  السفويت،  هذا  بعد 

الشركة أصبح موزعا ك ا يلي:
 1000  : لكزولي  سومية  السيدة 

حصة
صدقي  يونس  السيد  اسسقالة 
وتعيين  للشركة  مسيرا  بصفسه 
شريك  لكزولي  سومية  السيدة 

وُمسيرة وحيدة
تحيين القانون األسا�سي.

لدى  إيداعه  تم  القانوني  اإليداع 
السجارية  املحك ة  الضبط  كاتب 
بالدار البيضاء، بساريخ 1)0)/ص0/0ص 
تحت رقم 166)77 بالسجل السجاري 

رقم 595)11.
619 P

االسساذة سناء مهداوي

  I-VISIO شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تـــــــــــــــــفـــــــــويــــــــــت حـــــــــــــــــــــصــــــــص
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة                           فوتت   ،(0(1 يونيو   15
 QCONFERENCING HOLDING
B.V ي ثلها  السيد فان ستربتن ج�سي، 
 500 في  املحددة  حصصها  ج يع 
  I-VISIO  حصة التي ت لكها في شركة
درهم،   100.000 رأس الها  ش.م.م، 
البيضاء، بالدار  االجس اعي   مقرها 
زوال،  اي يل  شارع  دوعي  زنقة   9  
بث ن 50.000 درهم، لفائدة السيدة 
والشروط  السح الت  مع  اكناو،  دنيا 

املدرجة في العقد.

بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
الغير  العام  للج ع   ،(0(1 يونيو   15
ش.م.م،    »  I-VISIO« لشركة  العادي 

تقرر ما يلي:
 1 -  املوافقة على تفويت حصص؛
) -  تغيير الشكل القانوني للشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى  

لشريك وحيد؛
ص - تأكيد اإلدارة؛

1 - السوقيع في الشركة؛
األسا�سي  النظام  تغيير  مع   -  5

للشركة ؛
6 - الصالحيات.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
السجاري  سجل  تغيير  مع   79(111
البيضاء،  بالدار  السجارية  باملحك ة 

بساريخ 09 شتن9ر 1)0). 
لإليداع و النشر

األسساذة سناء مهداوي

620 P

SYNGIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك وحيد رأس الها 10.000  

درهم
املقر االجس اعي :  )) زنقة روي�سي 

فضاء حسام طابق السالت شقه رقم 
5 منطقة بوسيجور طريق الجديدة 

حي الحسني الدار البيضاء
تفويت حصص اجس اعية

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
 (0(1 غشت   1( بساريخ  املنعقد 
ش.م.م.ش.و   SYNGIM  لشركة 

ما يلي :
• املوافقة عل تفويت 100 حصة 
ضحى  للسيدة  م لوكة  اجس اعية 
 NDIAYE السيدة  لفائدة  بودريقة 
السفر  لجواز  الحاملة   MOUMINA
والجنسية   A0((68161 رقم 

السنغالية التي قبلت بها
• اسسقالة السيدة ضحى بودريقة 
إخالء  و  للشركة  مهامها ك سيرة  من 
ذمتها من كل التزامات مالية أو معنوية 

سابقة أو آتية.
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 NDIAYE السيدة  تعيين   •

وحيدة  ك سيرة   MOUMINA

للشركة ملدة غير محددة 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  لل حك ة  الضبط 

 (0(1 غشت   (6 بساريخ  البيضاء, 

تحت رقم 00790778.

621 P

فـيـدوريـــــك

بالستيطكس
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشريك الوحيد

رأس مالـها   1.000.000 درهم

تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة مسعددة الشركاء

مقرها االجس اعي : تجزئة الساحل 

رقم 100، الحي الصناعي حد 

السوالم اقليم برشيد

إسناد حصص بعد وفـاة
وقرار ج اعي غير عادي للشركاء

املؤرخ  االسسثنائي  القرار  ب وجب 

واملسجل   16/08/(0(1 بساريخ 

تحت    01/09/(0(1 برشيد   في  

،RE (0(100168ص7100ص(  عدد 

 .OR 1577/(0(1

الـ ـوقـعـون  :

السيد السازي مزعلك مح د

السيد السازي مزعلك إدريس

السيدة السازي مزعلك عائشة

السيد السازي مزعلك عبد اإلله

السيد السازي مزعلك  سعيد

بصفتهم الورثة الوحيدين للراحل 

الشريك  الغالي،  مزعلك  السازي 

بالستيطكس حسب  لشركة  الوحيد 

إصدارها  تم  التي  اإلراثة  شهادة 

القا�سي  قبل  من  عليها  واملصادقة 

وتم   (0(1 غشت   1( في  املكلف 

رقم  تحت  51ص،  السجل  في  إدراجها 

516، ك ا يقربذلك املوقعون أسفله 

دون أي تحفظ وك ا يظهر من نسخة 

الوثيقة املذكورة املرفقة بهذا العقد.

من  ص1  الفصل  ألحكام  ووفًقا 
النظام األسا�سي للشركة، قرر الورثة 
 10.000 ال  إسناد  أعاله  املذكورون 
واحدة  لكل  درهم  مائة  بقي ة  حصة 
على  الهالك،  ملك  في  هي  والتي  منها، 

النحو السالي :
− السيد السازي مزعلك مح د

)ألفان ومئسان واثنان وعشرون( 
)))) حصة

− السيد السازي مزعلك إدريس
وعشرون(  واثنان  ومئسان  )ألفان 

)))) حصة
عائشة  مزعلك  السازي  السيدة   −
)ألف ومائة واثنا عشر()111 حصة
− السيد السازي مزعلك عبد اإلله 
وعشرون(  واثنان  ومئسان  )ألفان 

)))) حصة
سعيد  مزعلك   السازي  السيد   −
وعشرون(  واثنان  ومئسان  )ألفان 

)))) حصة
مج وع األسهم املكونة لرأس املال 

10.000 حصة )عشرة آالف(
 7 و   6 الفصلين  تعديل  تم  وقد 
وفًقا  للشركة  األسا�سي  القانون  من 

لذلك.
تعيين املدبرين

السازي  املرحوم  وفاة  أن  حيث 
مزعلك الغالي، تضع حدا نهائيا ملهامه 

ك دبر وحيد للشركة ؛
مدبرين  تعيين،  الشركاء  يقرر 
قانونيين بالشراكة ملدة غير محددة، 

ي ارسان مهامه ا بشكل مشترك،
في شخص :

- السيد السازي مزعلك مح د 
- والسيد السازي مزالك عبد اإلله

وقد تم تعديل املواد 16، 17، 18 
للشركة  األسا�سي  القانون  من   19 و 

وفًقا لذلك.
بعد كل هذا، قرر الشركاء اعس اد 
السعديالت  بعد  قانون أسا�سي محين 
املذكورة أعاله، واالنسقال من  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 
الشركاء املسعددين، وكذلك مع األخذ 
أحدثت  التي  السغييرات   االعسبار  في 

مؤخرا على القانون 5-96.
تم تسجيل هذا القانون األسا�سي 

في برشيد بساريخ 1)0)/01/09 تحت 

 RE (0(100168ص8100ص( املراجع 

. (0(1/15779 OR

ب حك ة  القانوني  اإليداع  وتم 

بساريخ   اإلبسدائية  برشيد 

1)0)/07/09  تحت عدد 1116.
ألجل النسخ والبيان

املدبرين

622 P

BOLGARI

S.A.R.L

شركة ذات مسئولية محدودة

برأس ال 10000 درهم

املكسب الرئي�سي: 51 شارع 11 تجزئة 

التشارك الشطر الثاني سيدي مومن 

الدار البيضاء

بيع األسهم
تعيين مسير جديد

العام  االجس اع  ملحضر  وفًقا 

في  املنعقد  للشركاء،   االسسثنائي 

شريك  قرر   ،(0(1 أغسطس   (1

.BOLGARI  S.A.R.L شركة

ب وجب  أدياني،  سفيان  السيد 

هذا يتنازل وينقل، ب وجب الض انات 

السعيد،  حسين  اد  للسيد  العرفية 

الذي  العزيز،  اد حسين عبد  والسيد 

في  ي سلكها  والتي  سهم،   100 يقبل 

.BOLGARI  S.A.R.L شركة

السعيد  حسين  اد  السيد  تعيين 

املسير الوحيد لفترة غير محدودة.

يسم  هذا،  األسهم  نقل  طريق  عن 

تعديل املادتين 6 و 7 و 15 من النظام 

األسا�سي.

مكسب  في  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  التسجيل 

تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1  في  البيضاء 

رقم )18)79.

623 P

شركة إ 3 إن جيستيون
IصN GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس ال الشركة: 100.000 درهم

املقر االجس اعي: أكيوض سيدي 

غانم مراكش

السعريف الضريبي: 67)55)15

غير  العامة  الج عية  ب قس�سى 

العادية املنعقدة بساريخ 7 يونيو 1)0) 

قرر الشركاء ما يلي :

اتخاذ »بلونشيسري كلين ماستر« 

إن  ص  »إ  لشركة  تجارية  كعالمة 

.»IصN GESTION جيستيون

اإليداع  تم   : القانوني  ااٍليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

بساريخ  ب راكش  السجارية  باملحك ة 

 1(5681 رقم  تحت   (0(1 يوليو   (

السجل السجاري رقم ص6860.

624 P

 BH PAPIER 
ش م م ذو شريك واحد 

      املقر االجس اعي : 1 زنقة الفسح 

بن خفان شقة رقم ص الطابق ) 

بلفدير، الدار البيضاء

السجل السجاري رقم ص17615

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

اإلسستنائي املنعقد بساريخ ص) أغسطس 

1)0)   واملسجل بساريخ 7) أغسطس 

1)0) قرر ما يلي :

قبل الج ع العام قرار في ا يخص 

.» BH PAPIER «  فسخ شركة

 HACHIMI السيدة  تعيين  قرر 

 BH« لشركة  ك صفي    KAOUTAR

.»PAPIER

الشركة  تصفية  مقر  تحديد  قرر 

في 1 زنقة الفسح بن خفان شقة رقم ص 

الطابق ) بلفدير الدار البيضاء.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  السجارية 

618)79 بساريخ 11 سبس 9ر 1)0). 
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان )املصفية(

625 P
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LUX TRONIC شركة
ش م م 

 املقر االجس اعي : 1 زنقة الفسح
بن خفان شقة رقم ص الطابق ) 

بلفدير الدار البيضاء
السجل السجاري رقم 59ص11ص

الج ع  محضر  ب قس�سى 
بساريخ  املنعقد  اإلسستنائي  العام 
بساريخ  واملسجل  1)0)/1/07ص 
العام الج ع  قرر   18/08/(0(1 

ما يلي :
قبل الج ع العام قرار في ا يخص 
 LUX شركة  تصفية  مسطرة  اغالق 

TRONIC ش م م.
نتيجة  بينت  السصفية  حصيلة 
 0,00 قدره  ب بلغ  صافية  صفرية 

درهم.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  السجارية 

619)79 بساريخ 1)0)/11/09.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان )املصفي(

626 P

GAZAPATI MAROC
الفك املسبق للشركة

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
البيضاء يوم 1ص ماي 1)0) ومسجل 
 08/07/(0(1 يوم  املدينة  بنفس 
 GAZAPATI شركة  مساه و  قرر 
ذات  مساه ة  شركة   MAROC
 : البيضاء  الدار  في  الرئي�سي  املقر 
ورأس الها   الخامس  مح د  شارع   97

155.500.)1 درهم ما يلي : 
للشركة  املسبق  والحل  الفك 

املذكورة أعاله.
تعيين السيد هشام سناني للقيام 
ب ه ة الفك والحل املسبق للشركة.

للشركة  االجس اعي  املقر  تعيين 
بالدار  املسبق  وللحل  للفك 
البيضاء97 ، شارع مح د الخامس.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 15/09/(0(1 يوم  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 710)79.
للنشر و البيان

627 P

JEANSWEAR MOROCCO
الفك املسبق للشركة

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

البيضاء يوم 1ص ماي 1)0) ومسجل 

 08/07/(0(1 يوم  املدينة  بنفس 

 JEANSWEAR شركة  مساه و  قرر 

ذات   مساه ة  شركة   MOROCCO

البيضاء،  الدار  في  الرئي�سي  املقر 

ورأس الها  الخامس  مح د  شارع   97

9.500.000 درهم ما يلي : 

للشركة  املسبق  والحل  الفك 

املذكورة أعاله.

تعيين السيد هشام سناني للقيام 

ب ه ة الفك و الحل املسبق للشركة.

للشركة  االجس اعي  املقر  تعيين 

البيضاء  بالدار  املسبق  وللحل  للفك 

97، شارع مح د الخامس.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 15/09/(0(1 يوم  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 709)79.
للنشر و البيان

628 P

CEGOS MAROC
شركة مساه ة »في طور السصفية«

رأس ال 1.000.000 درهم

6 مكرر، شارع نجيب محفوظ، حي 

غوتييه - الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم ص9971  

بالدارالبيضاء

ICE : 00151086(0000(6

السعريف الضريبي : 500))10

املصادقة على الحسابات النهائية 
للسصفية، اإلغالق النهائي للسصفية، 

إبراء ذمة لل صفي
اإلسسثنائي  العام  الج ع  قرر   -  I

بساريخ 5) يونيو 1)0) :

النهائية  املصادقة على الحسابات 

للسصفية.

إعالن اإلغالق النهائي للسصفية.

لل صفي  كامل  ذمة  إبراء  منح 

وإعفائه من واليسه.

ملحضر  القانوني  اإليداع  تم   -  II

اإلسسثنائي  العام  الج ع  هذا 

السجارية  لل حك ة  الضبط  بكسابة 

1)0)/07/ص1  بساريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 786657.
للخالصة والبيان

املصفي

629 P

ويسكوما
SOCIETE WESCO.MA SARL-AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بالشريك الوحيد

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

سبس 9ر  فاتح  في  املؤرخ  االسسثنائي 

1)0) قرر ما يلي :

 SOCIETE تصفية شركة ويسكوما

.WESCO.MA

هللا،  عبد  جاوي  السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل  الجنسية،  املغربي 

 UA1706ص رقم  الوطنية  السعريف 

س  م  الحديقة  إقامة   : ب  والساكن 

الدار  السبع  عين   15 رقم  ع ارة  ص 

البيضاء، املصفي القانوني للشركة.

مقر السصفية شارع علي يعسة رقم 

15 ع ارة 1 م س إقامة الحديقة عين 

السبع الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1 

.79(1(1
ب ثابة مقسطف وبيان
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ياسمين أوريان
 SOCIETE YASMINAORIENT

SARL-AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بالشريك الوحيد

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

سبس 9ر  فاتح  في  املؤرخ  االسسثنائي 

1)0) قرر ما يلي :

أوريان  ياس ين  شركة  تصفية 

. SOCIETE YASMINAORIENT

املغربي  خالد،  رزين  السيد  تعيين 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية، 

والساكن   BK15171ص رقم  الوطنية 

األمين قصبة  إقامة  ليساسفة   :  ب 

 ،1 طابق  ص  شقة  ص  ع ارة   6 س  م 

القانوني  املصفي  البيضاء،  الدار 

للشركة.

االمين قصبة  السصفية   مقر 

ليساسفة،  ص  ص شقة  ع ارة   6 م س 

الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1 

.79(1(0
ب ثابة مقسطف وبيان
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Sté BLadMade Trade
en liquidation

شركة محدودة املسؤولية 

رأس الها  100.000 درهم

املقر االجس اعي : 61 ، شارع 

لالياقوت الطابق ) رقم 69، الدار 

البيضاء

العام  الج ع  عقد  ب قس�سى 

  (0(1 غشت   17 بساريخ  االسسثنائي 

 ،BLadMade Trade شركاء  قرر 

شركة محدودة املسؤولية ما يلي :

واملصادقة  الحسابات  فحص   -

على تقرير مصفي الشركة.

- السصفية النهائية للشركة وإبراء 

ذمة مصفيها.

من  الشركة  على  التشطيب   -

السجل السجاري.

  تم القيام باإليداع القانوني لدى 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

سبس 9ر  ص  بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم ص79150.
ملخص من أجل النشر

632 P
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TECHNOSEP
 SARL  AU

شركة محدودة املسؤولية ب ساهم 
وحيد

العادي  غير  العام  الج ع  خالل 
انعقد   الذي    TECHNOSEP لشركة 
الشريك  قرر    11/07/(0(1 بساريخ  

ما يلي : 
ابسداءا  للشركة  النهائي  الحل   -  1

من تاريخ الج ع.
- تقليد السيد خالفة عبد الص د 

مه ة املصفي .
اقامة   7 السصفية  مقر  تحديد   -
رامي زنقة سبسة الطابق الثاني مكسب 

8 الدار البيضاء. 
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ 1)0)/19/08 وتحت 

رقم 81ص790.
633 P

DIGITERA
SARL-AU 

اإلقفال النهائي للشركة
ب قس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد بساريخ 19 يوليو 1)0)، تقرر 

ما يلي :
املصادقة على تقرير السصفية.

إبراء ذمة مصفية الشركة.
لشركة  النهائي  اإلقفال 

.DIGITERA SARL AU
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
تاريخ في  البيضاء  بالدار   السجارية 
رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   11

9ص6)79.
634 P

STAR KARAKRA
SARL AU

 LOT OTTOUR IMM ( N°1 SM
CASABLANCA

سجل تجاري رقم 168089
بساريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

6) يوليو 1)0) تقرر ما يلي :

- الحل املسبق للشركة.

العزيز  عبد  البارا  السيد  تعيين   -

مصفي للشركة واخالء ذمسه.

ب  الكائن  الشركة  مقر  تعيين   -

تجزئة العطور ع ارة ) رقم 1 سيدي 

مومن الدارالبيضاء مكان للسصفية.

كاتب  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت  1)0)/09/ص1  بساريخ  البيضاء 

عدد 119)79  .

635 P

SAADOUNTEX FRERES

S.A.R.L

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : حي ال9ركة )، زنقة 

)1 الرقم 15 تجزئة ص11، سيدي 

مومن، الدار البيضاء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة
اخسسام السصفية

العام  الج ع  عقد  ب وجب 

 (0(1 يوليو   6 بساريخ  االسسثنائي 

 SAADOUNTEX FRERES لشركة 

 ( ال9ركة  حي  االجس اعي  مقرها   والتي 

ص11،  تجزئة   15 الرقم   1( زنقة 

البيضاء  الدار  مومن،  سيدي 

رأس الها 100.000 درهم تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

سعدون  العربي  السيد  تعيين 

ك صفيان  سعدون  حكيم  والسيد 

للشركة.

مقر السصفية : حي ال9ركة ) زنقة )1 

الرقم 15 تجزية ص11، سيدي مومن، 

الدار البيضاء.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر   1( بساريخ 

67ص)79.

636 P

EL BAKALI NEGOCE
SARL

رأس الها 100.000 درهم
 151, RUE : املقر االجس اعي

 OUSSAMA BNOU ZAID ETG
 ( CITE GAUCHE N G MAARIF

CASABLANCA
تفويت حصص

تعيين السيد مح د فجالن مسير 
جديد للشركة

تغيير النشاط السجاري للشركة
تغيير الشكل القانوني للشركة

العام  الج ع  عقد  ب وجب 
أغسطس   17 بساريخ  االسسثنائي 
 EL BAKALI NEGOCE 1)0) لشركة
 (0(1 سبس 9ر   1 بساريخ  واملسجل 

تقرر ما يلي :
مح د  للسيد  حصة   500 بيع 
للحصة  درهم   100 بث ن  البقالي 
الواحدة لفائدة السيد مح د فجالن 
أصبح  حيث  فجالن  حافظ  والسيد 
الشكل  على  موزعا  الشركة  رأس ال 

السالي :
 : حصة   (50  : فجالن  حافظ 

5.000) درهم.
 : حصة   (50  : فجالن  مح د 

5.000) درهم.
 : حصة   500  : البقالي  مح د 

50.000 درهم.
املج وع : 1000 حصة : 100.000 

درهم.
فجالن  مح د  السيد  تعيين 
مسيرين  البقالي  مح د  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
رهن  شراء  بيع   : حق  لهم  ك ا 
ج يع العقارات أو امل سلكات املنقولة 
وفرضها  بها  والسعهد  املنقولة  وغير 
العامة  اإلدارات  لج يع  وتخصيصها 
املنظ ات  وكذلك  الخاصة،  أو 

املصرفية التي لها توقيعه ا.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

نشاطها  تغيير  الشركة  قررت  ك ا 

السجاري ليصبح ك ا يلي :

مخسلف  من  املقاولة   : الهدف 

األع ال أو البناء.

منعش عقاري.

كسابة  ب صلحة  القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 9ر   10 بساريخ  البيضاء  بالدار 

1)0) تحت رقم )5ص)79.

637 P

MOZA PUB
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 8) رقم 11، 

بالطابق السفلي، مج وعة 1 سيدي 

حجاج، واد حصار، تيط مليل، 

الدار البيضاء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة
اخسسام السصفية

العام  الج ع  عقد  ب وجب 

 (0(1 سبس 9ر   ( بساريخ  االسسثنائي 

لشركة MOZA PUB SARL AU والتي 

 11 رقم   (8 ع ارة  االجس اعي  مقرها 

1 سيدي  مج وعة  السفلي،  بالطابق 

حجاج، واد حصار، تيط مليل، الدار 

درهم   100.000 رأس الها  البيضاء 

تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

الزعفاوي  مح د  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

مقر السصفية : ع ارة 8) رقم 11، 

بالطابق السفلي، مج وعة 1 سيدي 

حجاج، واد حصار، تيط مليل، الدار 

البيضاء.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   (0(1 سبس 9ر  ص1  بساريخ 

66ص)79.

638 P
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 CENTRE PRIVE EL شركة
MOKHTAR AU

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 
 CENTRE PRIVE EL لشركة  عادي 
يوليو   10 بساريخ   MOKHTAR AU
بعين  األمل  حي   570 باملقر   (019

العودة، تم تقرير ما يلي :
 CENTRE PRIVE EL شركة  حل 

.MOKHTAR AU
ابراهيم  بربور  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
تحديد مكان السصفية باملقر 570

حي األمل بعين العودة.
تم إيداع ملف السصفية باملحك ة 
يناير   18 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

1)0) تحت رقم 69.
639 P

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 
 الرس ية عدد 5680 بساريخ

(11P 8 سبس 9ر 1)0) باإلعالن رقم
صفحة 17908

MONDI TANGER
بدال من :

بالسجل  الشركــــة  تقييد  تم 
بساريــــخ البيضاء  للدار   السجاري 
رقم  تحت   ،(0(1 أغسطس   9  

.119169
يقرأ :

بالسجل  الشركــــة  تقييد  تم 
أغسطس   9 بساريــــخ  بطنجة  السجاري 

1)0)، تحت رقم 119169.
)الباقي ال تغيير فيه.(

TRAPONTA CONFECTION
تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها 000.000.)   درهم

املقر االجس اعي: القطعة 78)، 
املنطقة الصناعية، الجديدة.

 رقم السقييد في السجل السجاري:
1((1

بساريخ  ملخص  محضر  ب قس�سى 
السيد  قرر   ،(0(1 يوليوز  فاتح 
مسيرا بصفسه  املودن  ابراهيم 

وألسباب  اعاله  املذكورة  للشركة   

تض ين  محضة  قانونية  دات صبغة 

لم شامل للج وع  العامة االسسثنائية 

السابقة، وتواريخ انعقادها كالسالي :

 ،1998 دجن9ر   ،1998 اكسوبر 

ص00)،شتن9ر  يوليوز   ،(000 يناير 

.(008
ك ا صادق الشريكان على القانون 

يسض ن  الدي  للشركة  االسا�سي 

رأس ال  لسوزيع  االخيرة  الصيغة 

الفصل  في  كالسالي  وهو  الشركة 

السابع:
محدد  املبلغ   : الشركة  رأس ال 

إلى     مقسم  درهم   (.000.000 في 

بقي ة  اجس اعية  حصة   (0.000

الواحدة   للحصة  درهم   100.00

موزعة على الشريكين كالسالي: 

 18000 املودن:  ابراهيم  السيد   -

حصة اجس اعية.

 (000 املودن:  مسعود  السيد   -

حصة اجس اعية.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ  بالجديدة  االبسدائية  املحك ة 

01 غشت 1)0) تحت رقم )681).
خالصة وبيان

1 C

M2C MAROC
تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها 600.000.00  درهم

املقر االجس اعي: ارض البحر، الفيال 
رقم 6، ج اعة الحوزية ،اقليم 

الجديدة صندوق ال9ريد صص.

 رقم السقييد في السجل السجاري:

09ص6

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 ،(0(1 يونيو   16 بساريخ  االسسثنائي 

مسجل، تقرر ما يلي :

االجس اعي  املقر  عنوان   اصالح 

الفيال  البحر،  ارض  كالسالي:  للشركة 
اقليم  الحوزية،  ج اعة   ،6 رقم 

الجديدة صندوق ال9ريد صص.

M(C@ « تغيير اسم الشركة من

 » ETUDES ET SERVICES

.» M(C MAROC « الى

حصة   5999 منح  على  املصادقة 

 Yves السيد  طرف  من  اجس اعية 

 » CLEMARON

 M(C France « « شركة  لفائدة 

.SAS

من   7 و   5  ،( الفصول  تغيير 

القانون االسا�سي للشركة.

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالجديدة في 16 يونيو 1)0) اعيدت 

صياغة القانون االسا�سي للشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ  بالجديدة  االبسدائية  املحك ة 

11 يوليوز 1)0) تحت رقم 6717).
خالصة وبيان

2 C

Société minarda car
sarl

شركـــــــــــــــة ذات املسؤوليــــــــــــــة 

املحــــــــــــــدودة
رأس الهـــــا 100.000,00 درهـــــم
مقرها االجس اعي: الطابـــق األول 

رقـــم )، ع ـــارة 51 شــــارع املرابطيـــــن 

الفنيـــــدق.

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس

عرفــــي  عقـــــد  ملقسضيـــــات  طبقــــا 

بسطـــوان,   06/08/(0(1 فــــي:  املــــؤرخ 

األساســـي  القانـــون  تأسيـــــس  تـــــم 

املحـــدودة   املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات الساليــــة :

 minarda car:تس يــة الشركـــــة -

الشركـــة  الشركـــة:  أغــراض   -

تأسســـت لألغـــراض الساليـــة :

كــــــــــراء السيــــــــــارات بــــــــــدون سائــــــــــق 

السجاريـة  الع ليــات  عــام  وبشكــل 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.

رياض  مركب   : االجس اعي  املقر   -

  ( ط   9 ع ارة   11 مج وعة  صوفيا 

شقة -6  مرتيــــــــل. 

تحــــدد  لقــــد    : الرأس ــــــــــــال   -  
قــــدره :  مبلـــغ  فــــي  الشركــــة  رأس ــــال 
إلى  مقســـم   درهــــــم   100.000،00
درهـــم   100 فئـــة  مــــن  حصـــة    1000

لكـــل حصـــة مفوتـــة كـــ ا يلـــي: 
السيـــد: عبـد النبـي الشعـرة يصـــــل 
الــى   1 مــن  مرق ــة  100 حصـــــة   إلــــــى 

.100
السيــدة: فاط ـة زريـوح تصـــــل إلـــــــى 
100  حصــــة مرق ة من 101 الى 800.
يصـــــل  الشعـرة  مح ـــد  السيـــد: 
 801 مــن  مرق ــة  حصـــــة    (00 إلــــــى 

الــى 1000
الشركــــــة  مــــــدة  حــــــددت   : املـــــدة   -
تاريــــخ  مــــــن  ابســـــــداء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
األول  يبـــدأ  املحاسبي:  العام   -
الواحــد  فـــي  وينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر
أسنـــدت  لقـــد  التسييــــــــــــر:   -   
إلـــى  الشركـــة  تسييــــر  صالحيــــة 

السيـــــد: اليـــــاس الع ـــــري
 ك سيـــر ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.

لـــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم   -
االبسدائيـــة  باملحك ـــة  الضبـــط  كسابـــة 

بسطـــوان بساريـــخ: 1)0)/18/08 
وتقييـــد  1ص)ص  رقـــــم:  تحـــت 
بساريـــخ:  السجـاري  بالسجـــل  الشركـــة 

تحـــت رقــــم: 0119ص
مقسطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

3 C

STE MARO PAYSAGE
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأس الها 100.000.00 درهم
مقرها: )5 تجزئة املنار بير الرامي 

Mag - القنيطرة
تأسيـس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم   16/08/(0(1
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 
م يزاتها  وحيد  بشريك  محدودة 

كالسالي :
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1/-التس يــة:
MARO PAYSAGE SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 
لشريك وحيد
)/-الهــدف:

تهيئة  دراسة  الي  الشركة  تهدف 
وصيانة الحدائق

بائع او وسيط االسسيراد والسصدير 
.

الع ليات  ج يع  كذلك 
لها  التي  املالية  السجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

االجس اعي للشركة. 
تجزئة   5( االجس اعي:  ص/-املقر 

املنار بير الرامي  MAG القنيطرة
من  ابسداء  سنة   99 املــدة:   -/  1

تاريخ السأسيس النهائـي
املال  رأس  حدد   : املـال  رأس   -/5
مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ  في 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـدة 

السيد مروان املطاد.
6/-التسييـر: عهـد تسييـر الشركـة 
مروان  السيد:  الوحيد  الشريك  إلى 

املطاد.  
من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في 1ص دجنبـر من كل 

سنـة.
لالحسياط   5%  : األربــاح   -/8

القانـــونـي.
II/- اإليــداع القانـونـي :

باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
االبسدائية ملدينة القنيطرة تحت عدد 

7ص0)6 بساريخ 1)0)/08/ص).
للنشر والبيان

4 C

 STE DOMAINE AHL
LGHLAM

SARL
تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 
وعنوان مقرها االجس اعي إقامة 
الساقية شارع القدس رقم ص6 

بني مالل
رقم السقييد في السجل السجاري 

11811
 01 ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ في 
القانون  1)0) تم  إعداد  من غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تح ل  الخصائص السالية:
التس ية :

 STE DOMAINE  AHL
LGHLAM SARL

االجس اعي   : االجس اعي  املقر 
إقامة الساقية شارع القدس رقم ص6 

بني مالل.
الغرض : تسيير ضيعة فالحية 

رأس املــال  100.000  درهم
مقسم إلى1000 حصة اجس اعية 

قي تها 100 درهم . 
 (50 بهير   اللطيف  السيد عبد   -

حصة
- السيد كوثر بهير 50) حصة
السيد أسامة بهير 50) حصة
السيد عائشة زهير 50) حصة
السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة
املسير : عبد اللطيف بهير  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 886 رقم  تحت  مالل  بني  االبسدائية 

بساريخ 18 غشت 1)0).
5 C

ESPACE ASMAHI SERVICES
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد

رأس الها 100.000.00  درهم
املقر االجس اعي: طريق سطات ، احد 

اوالد افرج، اقليم الجديدة.
 رقم السقييد في السجل السجاري:

18515
من  محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
مسجل   ،(0(1 غشت  ص0  بساريخ 
إعداد  تم   ،(0(1 غشت   08 بساريخ  
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بامل يزات السالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
 ESPACE  : الشركة  تس ية 

ASMAHI SERVICES
: اسسغالل محطة  غـرض الشركة 
وزيوت  املحروقات  تسويق  للوقود 
اصالحها  السيارات  غيار  وقطع 

وصيانتها.

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اقليم  افرج،  اوالد  احد   ، سطات 

الجديدة.
في  املبلغ محدد   : رأس ال الشركة 

100 000.00 درهم مقسم إلى 1000  

 100.00 بقي ة  اجس اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد: 

 1000  : الس احي  عالل  السيد   -

حصة اجس اعية.

يسيرها   الشركة  يدير   : التسيير 

عالل  السيد  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الس احي 

.M101018 للسعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ    بالجديدة  االبسدائية  املحك ة 

6) غشت 1)0) تحت رقم )687).
خالصة وبيان

6 C

RICHARD PRODUCTION
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس الها 100.000.00  درهم

املقر االجس اعي: الطابق السفلي، 

اقامة ادم ، زنقة روبير سيركوف، 
رقم ص1، الجديدة . 

 رقم السقييد في السجل السجاري:

ص1856

ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

بساريخ مسجل   ،(0(1 غشت   16 
 1) غشت  1)0)، تم إعداد القانون 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات السالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 RICHARD«  : الشركة  تس ية 

» PRODUCTION

النساج  شركة   : الشركة  غـرض 

االفالم السين ائية.

الفنيين  وتشغيل  توظيف 

السين ائيين.

توزيع االفالم السني ائية واشرطة 
الفيديو.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
روبير  زنقة   ، ادم  اقامة  السفلي، 

سيركوف، رقم ص1، الجديدة . 
محدد  املبلغ   : الشركة  رأس ال 
   1000 إلى  درهم مقسم   100.000 في 
 100.00 بقي ة  اجس اعية  حصة 
اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد: 
 1000  : كوش  نبيلة  السيدة   -

حصة اجس اعية.
وتسيرها  الشركة  تدير  التسيير: 
ملدة غير محدودة السيدة نبيلة كوش 
للسعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.H801511 رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ  بالجديدة  االبسدائية  املحك ة 
فاتح شتن9ر 1)0) تحت رقم 6895).

خالصة وبيان

7 C

 MAZAGIMMO
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها 90.000.00  درهم

املقر االجس اعي: الطابق السفلي، 
رقم ))، الشطر الثاني، تعاونية 

الرجاء، الجديدة.
 رقم السقييد في السجل السجاري:

18557
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 
 (7 بساريخ  1)0)، مسجل  6) غشت 
القانون  إعداد  تم   ،(0(1 غشت 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات السالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 
 MAZAGIMMO  : تس ية الشركة
لإلنعاش  : مقاولة  الشركة  غـرض 

العقاري وأشغال البناء.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الثاني،  الشطر   ،(( رقم  السفلي، 

تعاونية الرجاء، الجديدة.
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في  محدد  املبلغ  الشركة:  رأس ال 
 900 إلى  مقسم  درهم     90.000.00
 100.00 بقي ة  اجس اعية  حصة 
اسمي  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكين: 
 150 مو�سى:  بن  أس اء  السيدة   -

حصة اجس اعية.
150 حصة  را�سي:  أنوار  السيد   -

اجس اعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
أس اء  السيدة  محدودة  غير  ملدة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  مو�سى  بن 
والسيد   ،  K((0170 رقم   للسعريف 
أنوار را�سي الحامل للبطاقة الوطنية 

.W11للسعريف رقم 1)9ص
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ  بالجديدة  االبسدائية  املحك ة 
فاتح شتن9ر 1)0) تحت رقم  )689).

خالصة وبيان

8 C

STE TRISCOP
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد

رأس الها 100.000.00  درهم
املقر االجس اعي: دوار لبحابحة ، 
ج اعة الحوزية ، اقليم الجديدة. 
 رقم السقييد في السجل السجاري:

15165
طرف  من  محرر  عقد  ب قس�سى 
 ،(0(0 ابريل   (6 بساريخ  بالجديدة 
تم   ،(0(0 ماي   0( بساريخ  مسجل 
لشركة  األسا�سي  القانون  إعداد 
محدودة املسؤولية بامل يزات السالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
.STE TRISCOP : تس ية الشركة
غـرض الشركة : االنعاش العقاري.

بيع مواد البناء بالسقسيط.
اقليم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الجديدة  دائرة ازمور، ج اعة : دوار 
اقليم   ، الحوزية  ج اعة   ، لبحابحة 

الجديدة.

في  محدد  املبلغ  الشركة:  رأس ال 

100.000.00 درهم مقسم إلى 1000   

 100.00 بقي ة  اجس اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد: 

 1000 الكبير زهيد:  السيد عبد   -

حصة اجس اعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

الحامل  زهيد  الكبير  عبد  السيد 

رقم   للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

0)ص)M5ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ  بالجديدة  االبسدائية  املحك ة 

11 مايو 019) تحت رقم ص85ص).
خالصة وبيان

9 C

SOCIETE SBAI THERAPIE
SARL AU

املقر االجس اعي: تجزئة أم ضهر 

بلوك 5 رقم 0) 

بني مالل

السجل السجاري: 1ص107

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 09 يونيو 1)0) تم ما يلي:

قفل تصفية الشركة نتيجة عدم 

اسسوفاء غرض الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 811 رقم  تحت  مالل  بني  االبسدائية 

بساريخ ص) يوليوز 1)0).

10 C

SOCIETE HIBATECH
SARL AU

املقر االجس اعي: تجزئة النور 
الشطر األول رقم 17) الطابق االول 

بني مالل

السجل السجاري: ص917

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في )) يونيو 1)0)  تم ما يلي:

قفل تصفية الشركة نتيجة عدم 

اسسوفاء غرض الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص81  رقم  تحت  مالل  بني  االبسدائية 

بساريخ ص) يوليوز 1)0).
11 C

 ELHANAFI THALI POUR
 PRODUCTION DE

COUCOUS
SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأس الها 100.000.00 درهم

مقرها : حي العودة 01 البقعة رقم 
01 الطابق السفلي الشقة رقم 01

مركز بئر كندوز أوسرد
تأسيـــس:

بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى   
القانون  إحداث  تم   ،  09/08/(0(1
املسؤولية  لشـركـة محدودة  األسا�سي 

ذات شريك وحيد.
 ELHANAFI THALI /-التس يــة: 
 POUR PRODUCTION DE
 COUCOUS SARL A ASSOCIE

UNIQUE
محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد
سواء  الشركة  تهدف   : /-الهــدف 
لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 
صناعة وتوزيع الكسكس، صناعة 

مخسلف الدقيق .
وبيع  شراء  صناعة،  إنساج، 

املنسوجات الغذائية.
تجارة عامة ،اسسيراد وتصدير.

الع ليات  ج يع  كذلك 
التي  املالية  السجارية،  الصناعية، 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجس اعي. 
العودة  حي  االجس اعي:   املقر   -/
السفلي  الطابق   01 رقم  البقعة   01
كندوز  بئر  مركز   -  01 رقم  الشقة 

أوسرد.
 /-املــدة: 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حدد   : املـال  -رأس 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،    1000 فئة  من  حصة   100

 : الوحيدة  الشريكة  لفائدة  للواحـد 

مليكة علوات.

- التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدة الوحيدة   : مليكة علوات

 - السنـة املاليـة : تبسـدئ من فاتـح 

كل  من  دجنبـر  1ص  في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

- األربــاح : %5 لالحسياط القانـــونـي.

  II - اإليــداع القانـونـي :

باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبسدائية 

الداخلـة  ب دينـة  الذهب.،  وادي 

عـدد  تحـت     (6/08/(0(1 يـوم 

رقم  السجاري  السجل   1157/(0(1

7ص)19.  
للنشر والبيان

12 C

 BACHIR THALI DE

NETTOYAGE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأس الها 100.000.00 درهم

مقرها : حي العودة 01 البقعة رقم 

01 الطابق األول الشقة رقم 01

مركز بئر كندوز أوسرد

تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى   
القانون  إحداث  تم   ،  09/08/(0(1

املسؤولية  لشـركـة محدودة  األسا�سي 

ذات شريك وحيد.

 BACHIR THALI DE : التس يــة-/

 NETTOYAGE SARL A ASSOCIE

UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : /-الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 
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األسرة  السيارات،  تنظيف 

السكنية  البنايات  واملكاتب، تنظيف 

والصناعية.

واإلدارات  الفنادق  تنظيف 

الع ومية.

شراء، إنساج وبيع منسوجات وآالت 

السنظيف.

عامة،  تجارة  وتصدير،  اسسيراد 

اشغال البناء عامة.

الع ليات  ج يع  كذلك 

التي  املالية  السجارية،  الصناعية، 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجس اعي. 

 /- املقر االجس اعي:  حي العودة 01 

الطابق األول الشقة   01 البقعة رقم 

رقم 01 - مركز بئر كندوز أوسرد.

 /-املــدة: 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  /-رأس 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،    1000 فئة  من  حصة   100

الوحيد:  الشريك  لفائدة  للواحـد 

عدنان بوتباعة

الشركـة  تسييـر  :عهـد  /-التسييـر 

إلى السيد الوحيد : عدنان بوتباعة

: تبسـدئ من فاتـح  /-السنـة املاليـة 

كل  من  دجنبـر  1ص  في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

لالحسياط   5%   : /-األربــاح 

القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

لواليـة  االبسدائية  باملحك ـة  القانـونـي 

 ، الذهب  وادي   - الداخلة  جهـة 

   (6/08/(0(1 يـوم  الداخلـة  ب دينـة 

السجل   1156/(0(1 عـدد  تحـت 

السجاري رقم 5ص)19.
للنشر والبيان

13 C

 ALBAQUI’A POUR
VOITURES

 SARL AU
رأس الها 100.000.00 درهم  
مقرها اإلجس اعي  : حي املسيرة 

1 شارع جبل أبو ناصر رقم ص -  
الداخلة  

السجل السجاري رقم 15151
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
 ALBAQUI’A POUR للشركة 
رأس الها   ،   VOITURES SARL AU
على  مقسم  درهم    100.000.00
 100 فئة  من  مالية  حصة   1000
حي   : اإلجس اعي  مقرها   ، درهم 
ناصر  أبو  جبل  شارع   1 املسيرة 
بساريخ  املؤرخ  الداخلة،    – ص   رقم 
0)0)/)1/ص0، قام الشريك الوحيد 
بالسغييرات  البشري بوصولة  للشركة 

السالية :
املسير  اسسقالة  على  املوافقة 
وتعيين  الحسيني  باهيا  السابق 
السيد:  الجديد  املسير  منه  بدال 
بساريخ  مزداد  هللا  عبد  اهل  سالمة 
)06/199/)1 بالداخلة ، رقم بطاقة 
 ،OD17117 الوطنية  السعريف 
بالداخلة ، جنسيسه مغربية  الساكن 

، بصفسه املسير الجديد للشركة.
تم السغيير في ج يع بنود القانون 

األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الداخلة،  ملدينة  اإلبسدائية 
رقم  تحت   08/1(/(0(0 بساريخ 

. 1175/(0(0
14 C

املركز الجهوي لالستث ار 
جهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد(

 MAINTENANCE FREINGAE 
FLEXIBLE AKHAOUIN

SARL
عليه  مصادق  عقد  ب قس�سى 
تم  ب9رشيد     11/08/(0(1 بساريخ  
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تح ل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص السالية :

 MAINTENANCE  : التس ية  
 FREINGAE FLEXIBLE

 AKHAOUIN * SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة 
الهدف االجس اعي: صيانة واصالح 

املعدات الصناعية
رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب بلغ 100000  درهم في يد 
- مح د النابهي  50000 درهم

 - املصطفى بحيط  50000 درهم
من  ابسداء  سنة   99 -املدة: 

السأسيس النهائي.
1ص  إلى  يناير   1 من  املالية:  السنة 

ديس 9ر من كل عام.
االر�سي  الطابق  االجس اعي:  املقر 
بورحال  تجزئة  سبو  وادي   91 الرقم 

برشيد
التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
السيد  و  النابهي   مح د  للسيد 

املصطفى بحيط ملدة غير محددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحك ة االبسدائية ب9رشيد 
تم  ك ا   1071/(0(1 رقم  تحت 
السجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
عدد    تحت   (1/8/(0(1 بساريخ 

.15601
15 C

املركز الجهوي لالستث ار 

جهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد(

MOBIRAF
SARL

عليه  مصادق  عقد  ب قس�سى 
تم  بالكارة    (1/05/(0(1 بساريخ  
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تح ل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص   السالية :
  MOBIRAF * SARL :  التس ية

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 
املسؤولية املحدودة 

 الهدف االجس اعي: منعش عقاري 
الشركة  رأس ال  املال: حدد  رأس 

ب بلغ100000 درهم في يد :

رافعي  املجيد  عبد   -
50.000,00درهم

 - جليل رافعي 50.000,00 رهم
من  ابسداء  سنة   99 -املدة: 

السأسيس النهائي.
1ص  إلى  يناير   1 من  املالية:  السنة 

ديس 9ر من كل عام.
شارع  ص1  الرقم  االجس اعي:  املقر 
تجزئة  الثالت  الطابق   5 مح د 

اليسربرشيد 
التسيير  حق  أعطي  التسيير: 
للسيدين: عبد املجيد رافعي  و جليل 

رافعي ملدة غير محددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحك ة االبسدائية ب9رشيد 
تحت رقم 1)0)/651 ك ا تم تسجيل 
بساريخ  السجاري  بالسجل  الشركة 

1)0)/5/05) تحت عدد  05)15.
16 C

رمزي لالستشارات

NAJI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 1) نون9ر ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
NAJI FISH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجس اعي
 OUM SAAD 18 TRIOSIEME

 ETAGE APPART N°10
LAAYOUNE - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7905ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 
 NAJI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FISH
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أس اك بالج لة.
 AVENUE : عنوان املقر االجس اعي
 OUM SAAD 18 TRIOSIEME
 ETAGE APPART N°10
العيون   LAAYOUNE - 70000

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الخالفي  مح د  السيد 
اسحاق   السكوري سيدي  اوالد  دوار 

11000 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الخالفي  مح د  السيد 
اسحاق   السكوري سيدي  اوالد  دوار 

11000 الصويرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 0ص غشت 

1)0) تحت رقم ص79).

1I

رمزي لالستشارات

LABALI ELECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 1) نون9ر ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
LABALI ELECTRIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 VILLE (5 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 MARS BLOC NR 70000 - 0صص

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : ص1 
يونيو 1)0)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي  1ص 
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 

.LABALI ELECTRIC
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.
 VILLE (5 : عنوان املقر االجس اعي
 MARS BLOC NR 70000 - 0صص

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الباعلي  عزيز  السيد 
0صص   رقم  بلوك  مارس   (5 مدينة 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الباعلي  عزيز  السيد 
0صص   رقم  بلوك  مارس   (5 مدينة 

70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم )0)7ص.
(I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

MON MOTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت
 hassan ( n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

MON MOTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

النكار سيدي عي�سى سوق السبت - 

550ص) سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   (6

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 

 MON : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MOTO

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية .

عنوان املقر االجس اعي : دوار النكار 

سيدي عي�سى سوق السبت - 550ص) 

سوق السبت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة لبنى حرار :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دار  عنوانه)ا(  حرار  لبنى  السيدة 

سوق  عي�سى  سيدي  الدروة  قصر 

السبت 550ص) سوق السبت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

دار  عنوانه)ا(  حرار  لبنى  السيدة 

سوق  عي�سى  سيدي  الدروة  قصر 

السبت 550ص) سوق السبت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الن ة   االبسدائية بسوق السبت اوالد 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   08 بساريخ 

.(17

Iص

CASSAP

TRAZAMO  ترازامو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CASSAP

 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH ( Appart.( au RDC  El

 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc

ترازامو  TRAZAMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 108, 

شارع الزرقطوني وزاوية كل ي ة 

الطابق ) شقة رقم 7    108, 

 Boulevard Zerktouni et

 Angle Rue Goulmima, étage

 ( Appartement N° 7 –

Casablanca (0100 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
السجاري  السجل  في  السقييد  رقم 

1)011ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

رفع  تم   (0(1 ماي  ص)  في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 

 10.000« من  أي  درهم«   990.000«

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم ص79111.

1I
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CASSAP

TRAZAMO  ترازامو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH ( Appart.( au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
ترازامو  TRAZAMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
الحسن الثاني في الطابق السادس 

 Av. Hassan رقم 1) بالدار البيضاء
 II au 6ème étage N° (1 -Casa

Casablanca (0100- الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

1)011ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل   تم    (0(1 ماي  ص)  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق  في  الثاني  الحسن  شارع   15«
 Av. السادس رقم 1) بالدار البيضاء
 Hassan II au 6ème étage N° (1
الدار   -Casa -Casablanca (0100
شارع   ,108« إلى  املغرب«  البيضاء 
 ( الطابق  كل ي ة  وزاوية  الزرقطوني 
 Bd. 7  الدار البيضاء        شقة رقم 
 Zerktouni n° 108 et Angle Rue
 Goulmima, étage ( Appartement
N° 7 – Casa (0100 الدار البيضاء  

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم ص79111.
5I

رمزي لالستشارات

SU3 ETUDE
إعالن مسعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 1) نون9ر ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

ETUDE صSU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
شريف االدري�سي رقم 1 حي الوحدة 

1 - 70000 العيون املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.16717

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 7) غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
100 حصة من السيد  مايلي: تفويت 
فرحي  السيد  الى  اكطوان  ابراهيم 

ياسين
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
مايلي: قبول اسسقالة السيد ابراهيم 
اكطوان وتعيين السيد ياسين فرحي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
07و  06و  رقم  البنود  تحيين  مايلي: 

16 من النظام االسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص81).

6I

SOCIETE ANTER GROUP

BUSINESS TRANSACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE BUSINESS
TRANSACTION

مسيرة )  د  رقم 59ص ، 10000، 
مراكش املغرب

 BUSINESS TRANSACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسيرة )  
د  رقم 59ص الطابق االول  - 10000 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص1ص118

0ص  في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.BUSINESS TRANSACTION
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد املكسبية .
عنوان املقر االجس اعي : مسيرة )  
 10000  - 59ص الطابق االول   د  رقم 

مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : براهيم  امزيلن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  براهيم  امزيلن  السيد 
مسيرة )  د  رقم 59ص 10000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  براهيم  امزيلن  السيد 
مسيرة )  د  رقم 59ص 10000 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 79ص7)1.
7I

fes0ص

STE S.K.F ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fes0ص
 N°( BLOC 7ص HAY QODS FES

 N°2 BLOC 37 HAY QODS FES،

30000، FEZ maroc

STE S.K.F ALUMINIUM  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1صتجزئة 

العن9رة) الجزء س قطعة ص50 فاس 

- 0000ص فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11757

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عائشة  الطائح 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غشت   09 بساريخ  الطائح  الطائح 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت  0ص  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص89ص.

8I

TARGUI DISTRIBUTION

التركي للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARGUI DISTRIBUTION

 HAY  AHRIK AV ATTAOUS NR

 91 MARTIL ، 93150، MARTIL

MAROC

التركي للسوزيع شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي احريك 

شارع الطاووس رقم 91 مارتيل - 

150ص9 مارتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص016ص
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06
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 
التركي   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

للسوزيع.
السصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالسسيراد بالج لة والسقسيط.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 91 رقم  الطاووس  شارع  احريك 

مارتيل - 150ص9 مارتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التركي  زكرياء  السيد 
 (( بلوك  الصافية  ميكسطا  مركب 

رقم 69 150ص9 مارتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التركي  زكرياء  السيد 
 (( بلوك  الصافية  ميكسطا  مركب 

رقم 69 150ص9 مارتيل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم 8ص)ص.
9I

MORGANE CONSULTING MOROCCO

كاوتيك
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
كاوتيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم8 

ساحة االسسقالل  الشقة رقم )1 

الطابق الخامس  الدار البيضاء  

الدار البيضاء  00)0) الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص16157.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 0ص يوليوز 019) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»رقم8 ساحة االسسقالل  الشقة رقم 

البيضاء   الدار  الخامس   الطابق   1(

الدار البيضاء  00)0) الدار البيضاء 

فوند  بير  زنقة    650« إلى  املغرب« 

ب16  رقم   الشقة  االول   الطابق 

الخامس   اكاسيا شارع  مح د  إقامة 

0100) الدار البيضاء   املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

نون9ر 019) تحت رقم 719560.

10I

SOCIETE ANTER GROUP

ANTER GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE ANTER GROUP

رقم 607 املسار بل جاد الشقة رقم 

17 ، 10000، مراكش املغرب

ANTER GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 607 

املسار بل جاد الشقة 17  - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15ص118

1ص  في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 ANTER : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GROUP
غرض الشركة بإيجاز : البناء.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 607 
 10000  -   17 الشقة  بل جاد  املسار 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : الغني   عبد  النسوي  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغني   عبد  النسوي  السيد 
الشريفية  النجاح  تعاونية  عنوانه)ا( 
تسلطانت  10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

الغني   عبد  النسوي  السيد 
الشريفية  النجاح  تعاونية  عنوانه)ا( 

تسلطانت  10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 80ص7)1.
11I

FIDUSCAL

إيغبتيكس
إعالن مسعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 1)ص
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
إيغبتيكس  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

الحرية الطابق ص رقم 5  وسط 

املدينة الداربيضاء  - 50)0) 

الداربيضاء  املغرب .

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

5ص1898.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

 : الحصص  1تفويت  رقم  قرار 

ألحكام  وفقا  مايلي:  على  ينص  الذي 

تأخذ   ، للشركة  األسا�سي  النظام 

بالسصرفات  عل ا  املحلية  السلطة 
علوي  شريفي  إلياس  السالية:السيد 

يبيع أربع ائة وتسعون )190( حصة 

بقي ة 100,00 درهم لكل منها لصالح 

الوحدات  عدد  دينار.  نزار  السيد 

وتسعون)190)  أربع ائة  املباعة 

لكل  درهم   100,00 بقي ة  حصة  

ألف  وأربعين  تسعة  ب بلغ   ، منها 

)19.000,00 درهم(.
املال  رأس  توزيع    ( رقم  قرار 
الجديد: الذي ينص على مايلي: تقرر 

السلطة املحلية حجز األجزاء املحددة 

شركة   - السالية:   املقترحات  في  أدناه 

خ س ائة  أق�سى  بحد   ، دانفيست  

مكافأة  في  حصة    )510( وعشرة 

- السيد نزار دينار ، حتى  مساه تها. 

 (190( وتسعون  وعشرة  أربع ائة 

حصة  في مكافأة مساه سه.  املج وع 

املكونة لرأس  يساوي عدد الحصص 

املال وهو ألف )1.000( حصة .

 : املسير  اسسقالة  ص  رقم  قرار 

الج ع   يقبل  مايلي:  على  ينص  الذي 
إسسقالة السيد إلياس شريفي علوي 

 ، ونهائية  كاملة  ذمة  إبراء  وي نحه 

دون ض ان املسؤولية.

جديد::  مسير  تعيين   1 رقم  قرار 

الج ع   يعين  مايلي:  على  ينص  الذي 

وحيد  ك سير   دينار  نزار  السيد 

يصرح  محدودة.  غير  لفترة  للشركة 
املسير  الجديد بأنه على علم بأصول 

والتزامات الشركة املذكورة.
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اإلدارة:  صالحيات   5 رقم  قرار 
اإلدارة  تس سع  مايلي:  على  ينص  الذي 
بأوسع صالحيات اإلدارة والسصرف ، 
دون قيود أو تحفظ ، للسصرف باسم 
الشركة ونيابة عنها في ا يسعلق بج يع 
الظروف  في ج يع   ، الثالية  األطراف 
ينص   التي  الصالحيات  مراعاة  مع   ،
عنها القانون ويخصصها للج ع العام 
العادي .سيسم  إلزام الشركة بكل ما 
يسعلق باملعامالت املالية سواء بسوقيع 
السيد نزار ديناربصفسه  ك سير وحيد 
للشركة املذكورة أو لل  ثل القانوني 

لشركة دانفيست 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: اإلدارة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: صالحيات اإلدارة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 75))79.
1(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

BNAADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

BNAADI  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
ايت عبد الص د اغبالو  نكردوس 
كل ي ة  - 000)5 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1518
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (6
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 

. BNAADI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير .
عنوان املقر االجس اعي : قصر ايت 
عبد الص د اغبالو  نكردوس كل ي ة  

- 000)5 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البورخي�سي  عدي  السيد 
وتجزئة  بلوك   101 رقم  عنوانه)ا( 
العيون    70000 العيون   الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
البورخي�سي   عدي  السيد 
وتجزئة  بلوك   101 رقم  عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون   الوحدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

رقم -.
Iص1

ALIMENTS ET PROTEINES DU NOD SARL

 ALIMENTS ET PROTEINES
DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

 ALIMENTS ET PROTEINES DU
NOD SARL

 KM (1, ROUTE DE TETOUAN
 PROVINCE FAHS LANJRA,

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 ALIMENTS ET PROTEINES DU
NORD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 CHEZ وعنوان مقرها اإلجس اعي
 OLIVARES 17 AV HASSAN

 II Appt (( - 90000 TANGER
.MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1910.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (001 مارس  1ص  في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   (.500.000«
 (.600.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

001) تحت رقم 870.
11I

omri compta sarl au

CURAN TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°1 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
CURAN TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
العوامة الركايع ع ارة االنوار الطابق 
الخامس بلوك ب رقم 17 طنجة  - 

90050 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11988
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   05
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 

.CURAN TRANS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : لغرض من 

الشركة ، سواء في املغرب أو في الخارج 

، باألصالة عن نفسها ، نيابة عن

األطراف الثالثة أو املشاركة:

بشكل رئي�سي:

- نقل البضائع الوطنية والدولية ؛

- بيع معدات البناء.

- أع ال البناء للغواصين.

- اسسيراد وتصدير الغواصين.

الطرق والصرف الصحي  - اع ال 

والبستنة والكهرباء .

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العوامة الركايع ع ارة االنوار الطابق 

 - طنجة    17 رقم  ب  بلوك  الخامس 

90050 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : امنكورا  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امنكورا  مح د  السيد 

حي عين مزنود عوامة  90050 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امنكورا  مح د  السيد 

حي عين مزنود عوامة  90050 طنجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7870.

15I
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PERLA GESTION

JEUNAIDE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

PERLA GESTION
ص.ب 180  كل ي ة الراشيدية 
ص.ب 180  كل ي ة الراشيدية، 

50))5، كل ي ة املغرب
JEUNAIDE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
توغزة غريس السفلي كل ي ة - 

50))5 كل ي ة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1100.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.100.000«
 1.700.000« إلى  درهم«   600.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
0ص  بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 87ص.
16I

ELAN CONSULTING

 ENGINEERING AND
 CONSULTING FOR

 PHOSPHATE INDUSTRY
)(ECOPIK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ELAN CONSULTING
صندوق ال9ريد 5176 املعاريف 

 ANGLE RUES  ET BUSSANG
 ET BEN JILALI TAJ EDDINE,

MAARIF، 20370، الدارالبيضاء 
املغرب

 ENGINEERING AND
 CONSULTING FOR

 PHOSPHATE INDUSTRY

ECOPIK)( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص زنقة 
عدي الحراقي  - )01) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(00587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكير   نجية  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
غشت   1( بساريخ  قنديلي  الهادي  

.(0(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791818.
17I

ELAN CONSULTING

 ENGINEERING AND
 CONSULTING FOR

 PHOSPHATE INDUSTRY
)(ECOPIK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ELAN CONSULTING
صندوق ال9ريد 5176 املعاريف 

 ANGLE RUES  ET BUSSANG
 ET BEN JILALI TAJ EDDINE,

MAARIF، 20370، الدارالبيضاء 
املغرب

 ENGINEERING AND
 CONSULTING FOR

 PHOSPHATE INDUSTRY
ECOPIK)(  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي ص زنقة 
عدي الحراقي - )01) الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(00587
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في )1 غشت 1)0) تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791818.

18I

VITALITA SARL

VITALITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VITALITA SARL
117 زنقة ابن منير ، اإلقامة األزرقاء 

الطابق األول رقم ) معاريف ، 
0صص0)، الدارالبيضاء املغرب

VITALITA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 زنقة 
ابن منير ، اإلقامة األزرقاء الطابق 

األول رقم ) معاريف - 0صص0) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
511659

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.VITALITA
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنسجات شبه الصيدالنية واملك الت 

الغذائية.
عنوان املقر االجس اعي : 117 زنقة 
الطابق  األزرقاء  اإلقامة   ، منير  ابن 
0صص0)   - معاريف   ( رقم  األول 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

1صص    : الجليل  عبد  عابد  السيد 
حصة بقي ة 100.صص درهم للحصة .
حصة  صصص    : روان  أمين  السيد 

بقي ة 00ص.صص درهم للحصة .
صصص    : املحفوظي  يوسف  السيد 
حصة بقي ة 00ص.صص درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجليل  عبد  عابد  السيد 
مج وعة  املسسقبل  اقامة  عنوانه)ا( 
50 ع ارة 119 رقم 5 سيدي معروف 

0)05) الدارالبيضاء املغرب.
دوار  عنوانه)ا(  روان  أمين  السيد 
هللا  عبد  موالي  علي  الحاج  اوالد 

الجديدة ص100) الجديدة املغرب.
املحفوظي  يوسف  السيد 
طابق  الترميذي  زنقة   71 عنوانه)ا( 
املعاريف  يوسف  اقامة   11 شقة   5

0صص0) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجليل  عبد  عابد  السيد 
مج وعة  املسسقبل  اقامة  عنوانه)ا( 
50 ع ارة 119 رقم 5 سيدي معروف 

0)05) الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

19I

Haid consulting

HS CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Haid consulting
 ANG BD LA GIRONDE ET

 RUE LESPARE RES SAPHIR A
 ETG 3 APPT 12 51 ، 20000،

CASABLANCA - Al Fida Maroc
HS CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد



19199 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

 Rue ( وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Essanaoubar Etg 1 Apt 1(

 Casablanca  - (0000 Casablanca

Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

195669

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 مارس 

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 

 HS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONCEPT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Travaux divers d’agencement,

 aménagement et ameublement

 pour le compte des

. professionnels ou particuliers

 Rue  (  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Essanaoubar Etg 1 Apt 1(

 Casablanca  - (0000 Casablanca

.Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

  Hicham SADOK السيد 

 Rue Khalil Matrane  5 عنوانه)ا( 

 Etage ( Belvedere-Casablanca

.(0000 CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

  Hicham SADOK السيد 

 Rue Khalil Matrane  5 عنوانه)ا( 

 Etage ( Belvedere-Casablanca

.(0000 CASABLANCA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

(0I

ste figmara

 STUDIO OCRE
  اسسوديو اوكر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste figmara
 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،
marrakech maroc

STUDIO OCRE   اسسوديو اوكر 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 10) 
تجزئة بومس ار مراكش - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص0)118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   1(
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 

STUDIO OCRE   اسسوديو اوكر.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املع اية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 10) 
 10000  - مراكش  بومس ار  تجزئة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املومني  نجاة  السيدة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   املومني  نجاة  السيدة 
مراكش   (10 رقم   بومس ار  تجزئة 

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   املومني  نجاة  السيدة 
مراكش   (10 رقم   بومس ار  تجزئة 

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 68)7)1.

(1I

ste figmara

HINDA DELICES  هيندا دليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ste figmara
 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،
marrakech maroc

HINDA DELICES  هيندا دليس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 178 
تجزئة الوردة الحي الصناعي حي 
صوفيا - 10000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11(957
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل   تم    (0(1 ماي   (5 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الحي  الوردة  تجزئة   178 »رقم  من 
 10000  - صوفيا  حي  الصناعي 
مراكش املغرب« إلى »رقم 911 تجزئة 
املسار طريق اسفي  - 10000 مراكش  

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  0ص  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )557)1.

((I

ڭريناكس

ڭريناكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ڭريناكس
شارع بيروث زنقة زواغة رقم 86 
الزهور ) ، 0000ص، فاس املغرب
ڭريناكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي رشيد ركن زنقة ال9رازيل رقم 
0) الطابق 1 منفلوري - 0000ص 

فاس املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص9)59.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 8) يوليوز 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»شارع موالي رشيد ركن زنقة ال9رازيل 
رقم 0) الطابق 1 منفلوري - 0000ص 
السكينة  »إقامة  إلى  املغرب«  فاس 
رقم   ( الوفاء  تجزئة  طورينو  زنقة 
فاس   0000ص   - صفرو  طريق   198

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)7ص.
Iص)

FIDING SARL

 ARCHIHAUS
CONSTRUCION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDING SARL
 AVENUE ENNASR ، 50000،

Meknès Maroc
 ARCHIHAUS CONSTRUCION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

1ص رقم 1 توالل - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
51199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.ARCHIHAUS CONSTRUCION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  مسنوعة  أع ال  مقاول  عقاري، 

البناء، االستراد والسصدير.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مكناس   50000  - توالل   1 رقم  1ص 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حنيني ياسين :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : أيوب  السيد طويل 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  حنيني  السيد 
توالل  ص5  رقم  5ص  الزنقة   1 شارع 

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  أيوب  طويل  السيد 
توالل   10 رقم  الزنقة1ص   1 شارع 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  حنيني  السيد 
توالل  ص5  رقم  5ص  الزنقة   1 شارع 

50000 مكناس املغرب
عنوانه)ا(  أيوب  طويل  السيد 
توالل   10 رقم  الزنقة1ص   1 شارع 

50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   01 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم -.

(1I

Trefle Conseil

MFG VIVO HLODING
تأسيس شركة املساه ة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
MFG VIVO HLODING »شركة 

املساه ة« 
وعنوان مقرها االجس اعي: 59 ، 

شارع الزرقطوني ، الطابق السادس 
، الرقم 18 -، 60ص0)  الدار البيضاء  

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص51510.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   17
بامل يزات  املساه ة  لشركة  األسا�سي 

السالية:
شكل الشركة : شركة املساه ة .

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MFG  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VIVO HLODING
غرض الشركة بإيجاز : *املعامالت 
ج يع  في   ، كان  بأي شكل  السه ية، 
 ، األجنبية  أو  املغربية  الشركات 
وكذلك إدارة هذه املعامالت ومراقبتها 

وتطويرها ؛
*شراء األسهم عن طريق املساه ة 

أواالشتراك أو وبأي طريقة أخرى ؛
أنواع  ج يع  وتنظيم  *إنساج 

األحداث ؛
بج يع  الشركة  *مشاركة 
الوسائل )مساه ة ،شراء،اندماج...( 
الشؤون  في  املساه ة  طريق  أوعن 
أو  مالية  أو  اقسصادية  أو  الصناعية 
منقولة أو غير منقولة تسعلق بالغرض 
أغراض  نفس  بأي  أو  أعاله  املذكور 
بصفة  صلة،  ذات  أو  م اثلة  أخرى 
غيرمباشر  أو  مباشر  بشكل  تؤيد  أن 
إلى  الشركة  تسعى  الذي  الهدف 

تحقيقه أو امسداده أو تطويره..
 ،  59  : االجس اعي  املقر  عنوان 
السادس  الطابق   ، الزرقطوني  شارع 

، الرقم 18 - 60ص0)  الدار البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

00.000ص  الشركة  رأس ال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالسالي:

 MULTI FOOD GROUP الشركة

درهم   100 بقي ة  حصة   :  (.996

للحصة .

السيد توفيق ابن سودة :  1 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مالك ابن سودة :  1 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مجد  ابن سودة :  1 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 1   : شقرون  بن  بشرى  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املسصرفون   -  

الرقابة: 

 MULTI FOOD GROUP الشركة

شارع  عنوانه)ا(  مسصرف  بصفسه)ا( 

مرس سلطان ، شقة ص ، الطابق 1 ، 

سيدي بليوط 0000)  الدار البيضاء  

املغرب

السيد توفيق ابن سودة بصفسه)ا( 
فيال  عنوانه)ا(  اإلدارة  مجلس  رئيس 
املعاريف  الكانونو  مح د  زنقة   9

70ص0)  الدار البيضاء  املغرب

السيد مالك ابن سودة بصفسه)ا( 
زنقة   9 فيال  عنوانه)ا(  مسصرف 

70ص0)   املعاريف  الكانونو  مح د 

الدار البيضاء  املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا(بصفسه  بقال  أسامة  السيد 
زاوية    5 عنوانه)ا(  محاسب   خبير 

سلي ان  وزنقة  الزرقطوني  شارع 

عزمي 0050)  الدار البيضاء  املغرب

األسا�سي  النظام  مقسضيات 

وتوزيع  االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح :

املادة 51 من النظام األسا�سي.

املنصوص  الخاصة  اإلمسيازات 

عليها لكل شخص :

ال امسيازات.

بقبول  مسعلقة  مقسضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

 09 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )10)79.

(5I

MULTI ASSISTANCE SARL

EL HABABI TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،

90020، TANGER MAROC

EL HABABI TRANSIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9) شارع 

ع ر ابن العاص الطابق ص رقم 0) - 

0)900 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1090.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 5) غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق  العاص  ابن  ع ر  شارع   (9«

املغرب«  طنجة   900(0  -  (0 رقم  ص 

تاشفين  ابن  يوسف  شارع   (9« إلى 

اقامة الشهباء س الطابق 1 رقم ص19 

- 0)900 طنجة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )796.

(6I
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فيكاميد

STE AHJIJ TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيكاميد

ص، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 000ص9، تطوان املغرب

STE AHJIJ TRAVEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1، تجزئة 

ص9رين زنقة طارق بن زياد  - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.101(79

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 ص) غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

أحجيج عبد الغاني ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7811.

(7I

CANOCAF SARL

ABDOURIFFI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم ص0 

 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC

ABDOURIFFI TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7ص ص1 
طريق أزغنغان، دوار بوغ ارن 

احدادا  - 000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : )0 

شتن9ر 1)0)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1

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 

. ABDOURIFFI TRANS

1/نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير )/مقاول نقل األمسعة 

البضائع  ص/نقل  املصحوبة  غير 

الدولية.

7ص   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بوغ ارن  دوار  أزغنغان،  طريق  ص1 

احدادا  - 000)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد قريوح عبد الرحيم  :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد قريوح سهيل  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم   عبد  قريوح  السيد 

عنوانه)ا( دوار بني بوغ ارن الشرقية 

احدادا 000)6 الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  سهيل   قريوح  السيد 

احدادا   الشرقية  بوغ ارن  بني  دوار 

000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم   عبد  قريوح  السيد 

عنوانه)ا( دوار بني بوغ ارن الشرقية 

احدادا 000)6 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ )0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم )86ص.

(8I

ste al moustakbal conseil

STE AL IKHOUA KAMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
STE AL IKHOUA KAMEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
هالل سبع روا�سي موالي يعقوب 

فاس 0000ص فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص5781.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 مارس   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( عبد االله  كامل 
0صص حصة اجس اعية من أصل 0صص 
حصة لفائدة  السيد )ة( حسن كامل 

بساريخ 11 أبريل 1)0).
كامل  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
0)1 حصة اجس اعية من أصل 0)1 
حصة لفائدة  السيد )ة( حسن كامل 

بساريخ 11 أبريل 1)0).
كامل  ايوب  )ة(  السيد  تفويت 
0)1 حصة اجس اعية من أصل 0)1 
حصة لفائدة  السيد )ة( حسن كامل 

بساريخ 11 أبريل 1)0).
الكريم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
كامل 100 حصة اجس اعية من أصل 
100 حصة لفائدة  السيد )ة( حسن 

كامل بساريخ 11 أبريل 1)0).
تفويت السيد )ة( مح د كامل 66 
حصة اجس اعية من أصل 66 حصة 
لفائدة  السيد )ة( حسن كامل بساريخ 

11 أبريل 1)0).
الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  66 حصة  كامل 
)ة( حسن  السيد  لفائدة   66 حصة 

كامل بساريخ 11 أبريل 1)0).
 66 )ة( خالد كامل  السيد  تفويت 
حصة اجس اعية من أصل 66 حصة 
لفائدة  السيد )ة( حسن كامل بساريخ 

11 أبريل 1)0).

 66 تفويت السيد )ة( عالل كامل 

حصة اجس اعية من أصل 66 حصة 

لفائدة  السيد )ة( حسن كامل بساريخ 

11 أبريل 1)0).

كامل  رضوان  )ة(  السيد  تفويت 

 66 أصل  من  اجس اعية  حصة   66

حصة لفائدة  السيد )ة( حسن كامل 

بساريخ 11 أبريل 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل  ص)  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص199.

(9I

LH COMPTA SARL

S2R SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LH COMPTA SARL

 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER

MAROC

S(R SYSTEME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5 

شارع يوسف بن تاشفين الطابق 

الثاني رقم ص  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

9صص115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 مارس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 S(R  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SYSTEME

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسعددة مسعلقة باالعالميات .
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 5 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  تاشفين  بن  يوسف  شارع 
الثاني رقم ص  - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 50   : ربيعة  الرغيوي  السيدة 
حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 50   : سامية  الرغيوي  السيدة 
حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الرغيوي ربيعة عنوانه)ا( 
طنجة البالية زنقة 80 رقم 5 90000 

طنجة املغرب.
السيدة الرغيوي سامية عنوانه)ا( 
طنجة البالية زنقة 80 رقم 5 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الرغيوي ربيعة عنوانه)ا( 
طنجة البالية زنقة 80 رقم 5 90000 

طنجة املغرب
السيدة الرغيوي سامية عنوانه)ا( 
طنجة البالية زنقة 80 رقم 5 90000 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)5ص.
0Iص

GROUPE ABCE

 COMPANY MAROCAINE
 D’ENGINEERING

 CONSULTING AND
MANAGEMENT
إعالن مسعدد القرارات

GROUPE ABCEGROUPE ABCE
101 مكرر شارع عبد املومن الدار 

البيضاء
 COMPANY MAROCAINE

 D’ENGINEERING CONSULTING
AND MANAGEMENT

101 مكرر شارع عبد املومن الدار 
البيضاء

اعالن  مسعدد القرارات
رقم السقييد في السجل السجاري 

865ص11
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
اتخاذ  تم   (0(1 )1 غشت  في  املؤرخ 

القرارات السالية :  
قرار رقم 1 الذي ينص علي ما يلي:  
الشركة    تس ية  تغيير   -
 COMPANY MAROCAINE
 D ’ E N G I N N E R I N G
 CONSULTING AND
 DUO الي    MANAGEMENT

.PARTNERS CONSULTING
قرار رقم ) الذي ينص علي ما يلي:  
- اسسقالة السيدة سارة بنشقرون 
السيد  وتعيين  التسيير  مهام  من 
وحيد  مسير  بنزاكور  أمين  مح د 

للشركة ملدة غير محدودة.
) من النضام  - تعديل املادة رقم 

األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 7 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم صص7918.
1Iص

IT WILL BE إيت ويل بي

إيت ويل بي 
IT WILL BE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IT WILL BE إيت ويل بي
رقم )0، زنقة عين حرودة، الدرج 
ب، الطابق 7، الشقة ص1 راسين ، 
0100)، الدار البيضاء املغرب

إيت ويل بي IT WILL BE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )0، 
زنقة عين حرودة، الدرج ب ، الطابق 
7، الشقة ص1 راسين - 0100) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)5118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

إيت   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. IT WILL BE ويل بي

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلبداع الفني والعروض.

عنوان املقر االجس اعي : رقم )0، 

زنقة عين حرودة، الدرج ب ، الطابق 

0100) الدار  ص1 راسين -  7، الشقة 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة  0ص    : برادة  مريم  السيدة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

بيير  جيرارد  باسكال  السيد 

 100 بقي ة  حصة   10   : فرانسوا 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم برادة عنوانه)ا( رقم 

)0، زنقة أني ون، فيال لوتيس بلوه- 

أنفا 0100) الدارالبيضاء املغرب.

بيير  جيرارد  باسكال  السيد 

زنقة  6ص،  رقم  عنوانه)ا(  فرانسوا 

فيلنوفليس- 0100ص  الريبوبليك  

أفينيون فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم برادة عنوانه)ا( رقم 

)0، زنقة أني ون، فيال لوتيس بلوه- 

أنفا 0100) الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 8)7915.

I)ص

IMP SAHARA

WM SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 11 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
WM SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 178 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص797ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 WM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAHARA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
-اإلنشاءات العامة ، أع ال التشييد 
السكنية  املباني  إنشاء   ، املسنوعة 
األع ال   ، والصناعية  واإلدارية 

السك يلية
-إدارة واسسغالل مقالع الرمال ،

في  والسجزئة  الج لة  -تجارة 
املنسجات الصحية ، .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 70000  178 رقم   E بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 السيد مح د سالم اع ر الضاية :
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
500 حصة  السيد مح د الداه :  

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د سالم اع ر الضاية 
حي   18 رقم  دحى  بن  زنقة  عنوانه)ا( 
العيون   70000  0( الرملة  خط 

املغرب.
السيد مح د الداه عنوانه)ا( حي 
زنقة  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 
 70000  197 رقم  الح راء  الساقية 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د الداه عنوانه)ا( حي 
زنقة  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 
 70000  197 رقم  الح راء  الساقية 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/9ص8).

Iصص

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 PROTECTION
 GARDIENNAGE ET

INTERVENTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(ص
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
 PROTECTION GARDIENNAGE
ET INTERVENTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

ح ان الفطواكي زنقة الربيع درب 1 
رقم 8 - 000ص9 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص718)

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 18 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الربيع  زنقة  الفطواكي  ح ان  »شارع 
تطوان  000ص9   -  8 رقم   1 درب 
داود  مح د  »شارع  إلى  املغرب« 
000ص9   - تطوان   8(1 رقم  االقامة 

تطوان  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
06 شتن9ر  بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 05صص.
1Iص

بن علي لألستشارة ش م م

FASHION HOTEL
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(
فندق فاشيون

رأس املال: 100،000.00 درهم
املكسب املسجل: ملسقي شارع 

الحسن الساني 
 وطريق موريسانيا كليز  رقم 15

مراكش
بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 
مراكش  في  ومسجل   10/06/(0(1
املراجع  تحت   ((/06/(0(1 بساريخ 
 ،  1560(/(0(1 أو   ،  RE 5(05ص
محضر  تحرير  تم   ،  DV 5117(و
على  بناًء   ، الوحيد  الشريك  القرار 
ش  فاشيون  فندق  شركة  طلب 
السجارية  املحك ة  رئيس  إلى  م   م 
ملف   ، 1ص8  رقم  والحكم  ملراكش 
بساريخ  1)0)/01)06/8ص  رقم 
 ، األخيرة  اتخذته  1)0)/ص18/0 
»السيدة  الوحيد  الشريك  قررت 
طاطبي ضحي« انهاء عقد  التسيير الحر 
 »‘ الفندق  »مدير  السجاري  للألصل 
 MD WORKING« امل9رمة مع شركة
ش   »CAPITAL MANAGEMENT
م م ، التي يقع مكسبها املسجل في حي 
5ص1 مراكش ، مسجلة في  ازيكي رقم 
 71905 رقم  تحت  السجاري  سجل 
دي  السيد  مديرها  ي ثله   ، مراكش 
البلجيكي   ، جوزيف   ماسي و  ناردو 
السفر  جواز  حامل   ، الجنسية 
بساريخ   EM8110ص رقم  البلجيكي 

015)/01/08 ملدة 5 سنوات اعسباًرا 
من 1 ف9راير 016)

5Iص

FLASH ECONOMIE

DREAM ALIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DREAM ALIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 19) زنقة 
مصطفى املعاني  - 0000) الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   1(
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 

.DREAM ALIMENT
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية,  املنسجات  ج يع  وبيع 

السجارة,اسسيراد وتصدير.
عنوان املقر االجس اعي : 19) زنقة 
الدار   (0000  - املعاني   مصطفى 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : الكليل   الحسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الكليل  عنوانه)ا(  الحسن  السيد 
دوار اوالد بابا سيدي مو�سى املجدوب  

8810) املح دية  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكليل  عنوانه)ا(  الحسن  السيد 
دوار اوالد بابا سيدي مو�سى املجدوب  

8810) املح دية  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

أبريل 1)0) تحت رقم 6ص10.

6Iص

FLASH ECONOMIE

  SOCIETE VOLTA
 ARCHITECTURE ET

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Monterey Consulting
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 100.000 درهم

ICE : 0000687900001ص(
مقرها االجس اعي: 175 شارع 

الشهداء الجديدة
رفع رأس مال الشركة 

 SOCIETE VOLTA
 ARCHITECTURE ET

   CONSTRUCTION – sarl
ICE : 0018511990000(1

RC:ص1)ص5ص
العام  الج ع  ملقس�سى  تبعا 
غشت   17 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي  

1)0) قرر الشركاء ما يلي :
الشركة  رأس ال  -رفع 
أي  درهم   100.000,00 ب بلغ 
 500.000,00 إلى  من100.000,00 

درهم
درهم   100.000,00 مبلغ  آن  -و 
الزيادة  مبلغ  من   )1/1( مبلغ  يقابل 
املودع  درهم   100.000,00 وقدره 
لدى البنك على حساب الشركة ك ا   

يسضح من إيصال البنك .
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تم  قد  الجديدة  األسهم  -ان 
تم  وأنه  بالكامل  فيها  االكسساب 
وفقا   )1/1( الربع  في  عنها  اإلفراج 
املال   زيادة راس  السحرير وأن  لقانون 

تسم بشكل منسظم ونهائي 
املال  رأس  في  الزيادة  هذه  تسم 
بقي ة  جديد  1000 سهم  طريق  عن 
من  مرق ة   ، للسهم  درهم   100.00
على  تحريرها  تم   ،  5000 إلى   1001

ربع )1/1) 
وقت االكسساب

)1/ص).  أرباع  ثالثة  عن  لإلفراج   ،
من الزيادة املسسحقة خالل 5 سنوات 

وفق القانون
-تعديل وتحديث النظام األسا�سي 

للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791978
7Iص

LEADER FINANCE

louise
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° (
 IMM 5(0 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

louise شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األول رقم ) ع ارة 0)5 املنار ص 

ع لية الشرف مراكش - 10000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

5ص1016.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 18 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 5(0 ع ارة   ( رقم  األول  »الطابق 
 - مراكش  الشرف  ع لية  ص  املنار 
»شارع  إلى  املغرب«  مراكش   10000

الحي   (1 رقم  اليعقوبي  الدين  صآلح 
 10000  - مراكش  جيليز  الصناعي 

مراكش  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 10170.
8Iص

BELGAZI ALI

EASY 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم صص 
- طبق 1 - رقم املكسب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
EASY 1 YOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة بيتي 
ع ارة رقم ص) الطابق االر�سي محل 

6 - 90000 طنجة  املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
905ص11.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 شتن9ر  ص0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( مح د قادة 1ص 
حصة اجس اعية من أصل 67 حصة 
الزموري  حسن  )ة(  السيد  لفائدة  

بساريخ ص0 شتن9ر 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15901).
9Iص

LH COMPTA SARL

 JAWHARATE KETAMA
S.A.R.L. AU

إعالن مسعدد القرارات

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

 JAWHARATE KETAMA S.A.R.L.
AU)( »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 5 

شارع يوسف بن تاشفين الطابق ) 
رقم ص  - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

61ص)11.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) أبريل 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تغير املقر االجس اعي من طنجة 
تجزئة  اساكن  مركز   : الحس ة  الى 

الوحدة  رقم 85 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 CAPVERT الى:  الشركة  تس ت  تغير 

PROJET
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

تحين النضام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 CAPVERT الى:  الشركة  تغيراسم 

PROJET
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مقر الشركة الجديد بالحس ة : مركز 

اساكن تجزئة الوحدة  رقم 85 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (1 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 5885.
10I

LE LEGALISTE

LEAP INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LEAP INNOVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم )6 مركز الرياض  
- 0000) الدار البيضاء  املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1619(1
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 يونيو  0ص  في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»00.000) درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«  »00.000ص  إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص79118.

11I

LE LEGALISTE

LEAP INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LEAP INNOVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم )6 مركز الرياض  

- 0000) الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1619(1
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 0ص يوليوز 1)0) تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

املساه ة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 719181.

1(I
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 BRAHATEX IMPORT

EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°1ص centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 BRAHATEX IMPORT EXPORT

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

  N°17 RIAD ESSALAM 1

Mohammedia  - (8000 املح دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(8789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1

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 

 BRAHATEX IMPORT EXPORT

. SARL

غرض الشركة بإيجاز : 

الشراء   ، السصدير   ، االسسيراد 

 ، الج لة  وشبه  بالج لة  البيع   ،

 ، الس ثيل   ، السوزيع   ، التسويق 

ج يع  تجارة   ، الع ولة   ، الس سرة 

 ، النسيج   ، املنسوجات  منسجات 

قروض   ، املنسوجات  إكسسوارات 

 ، الثانوية  املنسجات  تصنيع   ، الرتداء 

املنسوجات والسصنيع ، تحويل ج يع 

من  والسعاقد  املنسجات  املنسوجات 

الباطن بج يع أشكالها ؛

- تصنيع أو شراء أو بيع في املسجر 
أو   ، االسسيراد  أو   ، اإلنترنت  ع9ر  أو 
 ، الجاهزة  املالبس  أو   ، السصدير 
السلع  أو   ، املوضة  إكسسوارات  أو 
أو   ، الخام  املواد  أو   ، الجلدية 
املنسوجات ، أو الجلود ، أو ملحقات 
مفيدة  أخرى  مواد  وأي  السج يع 

وضرورية لصنع اإلبداعات ؛
بين  )السجارة  بالج لة  البيع   -
 ، واألحذية  لل البس  الشركات( 
ألصناف املالبس ، ب ا في ذلك املالبس 
املالبس  وإكسسوارات   ، الرياضية 
 ، العنق  وربطات   ، القفازات  مثل 
والح االت ، واألحذية ، ومواد الفراء 
)السجارة  بالج لة  البيع  واملظالت.   ،
الجلدية  للسلع  الشركات(  بين 

ومسسلزمات السفر.
 N°17  : االجس اعي  املقر  عنوان 
  RIAD ESSALAM 1  Mohammedia

8000) - املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : دغوغي  الحسان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : بني ينة  ابراهيم  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسان دغوغي عنوانه)ا( 
 RUE FELIX EBOUE APT 1(10 0ص
NIMES France PZ 16000 0000ص 

سيدي قاسم املغرب.
السيد  ابراهيم بني ينة عنوانه)ا( 
 RUE F H MANHES 91700 ص 
 SAINT GENEVIEVE DES BOIS
البيضاء  الدار   FRANCE ((000

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسان دغوغي عنوانه)ا( 
 RUE FELIX EBOUE APT 1(10 0ص
NIMES France PZ 16000 0000ص 

سيدي قاسم املغرب
السيد  ابراهيم بني ينة عنوانه)ا( 

 RUE F H MANHES 91700 ص 
 SAINT GENEVIEVE DES BOIS
البيضاء  الدار   FRANCE ((000

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1889.
Iص1

YENI EMNIYET

WFAFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WFAFRICA
75، شارع أنفا،زاوية  زنقة كلو دو 
بروفانس الطابق 9، شقة  رقم ب 
108 ، 0170)، الدارالبيضاء املغرب
WFAFRICA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75، شارع 
أنفا،زاوية  زنقة كلو دو بروفانس 
الطابق 9، شقة  رقم ب 108  - 
0170) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
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 

.WFAFRICA
في  :  سواء  بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب أو في الخارج:
والدعم  االستشارات  خدمات   
واملجس عات  والشركات  لألفراد 
واملنظ ات العامة أو الخاصة األخرى.
االستراتيجية  في  االستشارات 
ونظم  والتسيير  واإلدارة  والسنظيم 

املعلومات واملوارد البشرية والتسويق 

واالتصال.

الخدمات السجارية بأنواعها: وكيل 

بالع ولة ، مزود أع ال ...

وس سرة  وتجارة  وبيع  شراء 

ج يع  وتوزيع  وتسويق  وت ثيل 

األشياء واملنسجات واملواد والسلع.

بج يع  األسهم  استث ارات 

الوسائل وفي ج يع أنواع األع ال أو 

الشركات ؛

املعامالت  ج يع   ، عام  وبشكل 

واملالية  والعقارية  واملنقولة  السجارية 

تكون مرتبطة بشكل مباشر  التي قد 

املذكورة  باألنشطة  مباشر  غير  أو 

أعاله أو من املحس ل أن تعزز تنفيذها 

وتطويرها ؛.

عنوان املقر االجس اعي : 75، شارع 

بروفانس  دو  كلو  زنقة  أنفا،زاوية  

 -   108 ب  رقم  شقة    ،9 الطابق 

0170) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : كيران  نورية  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كيران  نورية  السيدة 

اقامة اوال بالنكا ع ارة او8 الشقة )1 

املهارزة الساحل )115) البئرالجديد  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا(  لحلو   مريم  السيدة 

زنقة جورج  75116 باريس  فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791888.

11I
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FID PME

LA BOUTIQUE DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME
61 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 0)0)1، ت ارة املغرب
LA BOUTIQUE DECO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزءة 

الوفاق الع ارة 109ص املحل رقم 06 
ت ارة  - 000)1 ت ارة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1165ص1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUTIQUE DECO
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج يع 

انواع اال تات املنزلي.
تجزءة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 06 109ص املحل رقم  الوفاق الع ارة 

ت ارة  - 000)1 ت ارة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بصري  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بصري  فاط ة  السيدة 

طنجة  7000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بصري  فاط ة  السيدة 

طنجة  7000 طنجة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 6111.

15I

ANDERSEN CONSULTING

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL
ANDALOUSSI PRIVE SARL

إعالن مسعدد القرارات

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL

 ANDALOUSSI PRIVE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: )ص شارع 

اح د املكري سابقا برشلونة - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.75879

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االدري�سي  العزيز  عبد  السيد  تعيين 

الوطنية  السعريف  للبطاقة  الحامل 
قانوني  ك  ثل   K 56151 رقم 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

الشركة-  مسيرة  الى  باالضافة  مايلي: 

تم تعيين السيد عبد العزيز االدري�سي 

الوطنية  السعريف  للبطاقة  الحامل 
قانوني  ك  ثل    K 56151 رقم 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 0)158).

16I

CABINET EL KHALIFA

DENSARA S.A.R.L .A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

CABINET EL KHALIFA
ص1 - زنقة طه حسين ، 0100)، 

الدار البيضاء املغرب
DENSARA S.A.R.L .A.U شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي ص0 زنقة 
ايت ورير شارع موالي يوسف - 
0100) الدار البيضاء املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص18561
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   
تغيير  تم   (0(1 غشت   0( في  املؤرخ 
 DENSARA« من  الشركة  تس ية 
 JAMAIS S.A.R.L« إلى »S.A.R.L .A.U

. ».A.U
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789057.
17I

CABINET EL KHALIFA

GRAINE D›ARTISTE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CABINET EL KHALIFA
ص1 - زنقة طه حسين ، 0100)، 

الدار البيضاء املغرب
 GRAINE D›ARTISTE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 شارع 
ادريس السالوي - 50)0) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.169(15

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.100.000«

 1.(00.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7ص1)79.

18I

امغار مبارك

EH ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار مبارك
حي االمل 1 زنقة الزهور رقم 171 

الطابق السفلي تيط مليل ، 0610)، 
الدار البيضاء املغرب

EH ALLIANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 05 زنقة 
دكس ود الطابق االول الشقة رقم 
) بن جدية  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19(071
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يناير   1(
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 
 EH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALLIANCE
املساجرة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانتها  الطبية  املعدات  تسويق   ,
عن  نيابة  الطبية  املواد  ,تصنيع 
 - ,اسسيراد  وطنية  أو  أجنبية  شركات 

تصدير, 
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05 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
رقم  الشقة  االول  الطابق  دكس ود 
) بن جدية  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الصافي  هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الصافي  هشام  السيد 
زاوية   89 رقم   9 زنقة   بوي جان   حي 
الدار   (0000 الحوز  ورير  ايت  شيخ 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصافي  هشام  السيد 
زاوية   89 رقم   9 زنقة   بوي جان   حي 
الدار   (0000 الحوز  ورير  ايت  شيخ 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ف9راير 1)0) تحت رقم 767698.
19I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

AFNO. CHAK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 1(RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC
AFNO. CHAK TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ميدان 
ابراهيم الروداني شارع ال سينا 

إقامة بيتهوفن ) الطابق ص رقم )8  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 
 AFNO. : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. CHAK TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسسيراد  للبضائع-  والدولي  الوطني 

والسصدير - أع ال البناء.
ميدان   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سينا  ال  شارع  الروداني  ابراهيم 
إقامة بيتهوفن ) الطابق ص رقم )8  - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : مح د  شقور  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مح د  شقور  السيد 
ديور السعادة رقم )1 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مح د  شقور  السيد 
ديور السعادة رقم )1 90000 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7906.
50I

PLURIDIS

DIGIForce
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر أنزران وزنقة القائد 
األشطر ع ارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 70ص0)، 

الدار البيضاء املغرب

DIGIForce شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)  شارع 

الزرقطوني  الطابق 9 رقم )9  - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   0(

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 

.DIGIForce

م9رمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معلوماتي.

  (65  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني  الطابق 9 رقم )9  - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

800 حصة    : السيد اح د مفيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 (00   : عشراق  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   مفيد  اح د  السيد 

شارع 6 نوف 9ر رقم 8ص1 ق ج 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  عشراق  املهدي  السيد 

شقة    (5 ع ارۃ   5 س  م   ( الفجر 

)1 اوالد اح د )  دار بو عزة ص))7) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عشراق  املهدي  السيد 

شقة    (5 ع ارۃ   5 س  م   ( الفجر 

)1 اوالد اح د )  دار بو عزة 0000) 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 5)7917.

51I

CABINET EL KOUHEN

LINA TOUR MAROC

إعالن مسعدد القرارات

CABINET EL KOUHEN

 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 5(

CASABLANCA MAROC

LINA TOUR MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 0) 

 RUE TAHA HOUSSIN - (00صص

.CASABLANCA MAROC

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.56157

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )1 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسس رار الشركة رغم خسائر اكتر من 

تالت الربع )1/ص( من الراس ال

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسس رار الشركة رغم خسائر اكتر من 

تالت الربع )1/ص( من الراس ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 91ص)79.

5(I
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»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N(AC

 MOROCCO REAL ESTATE

MANAGEMENT
إعالن مسعدد القرارات

 N. AMAR AUDIT &

»CONSULTING »N(AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO REAL ESTATE

MANAGEMENT »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 18 شارع 

أمي ة السايح ، طابق 1 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

19)86ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 8) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تم رفع رأس ال الشركة ب بلغ 

أي  درهم«   5.000.000,00  « قدره 

 « إلى  درهم«   5.000.000,00  « من 

 : 10.000.000,00 درهم« عن طريق 

تقديم حصص نقدية أو عينية

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجس اعي الحالي للشركة 

من: »الدار البيضاء - 18 شارع أمي ة 

السايح ، طابق 1« إلى »الدار البيضاء 

- زاوية طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي 

»(0(00

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

النظام  مقسضيات  ومواءمة  تحديث 

األسا�سي للشركة بأحكام القانون رقم 

املساه ة  بشركات  املسعلق   17  -  95

بصيغسه املعدلة واملسسك لة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجس اعي

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأس ال 

بند رقم من 1 إلى 61: الذي ينص 
الكاملة  الصياغة  إعادة  مايلي:  على 
للنظام األسا�سي واعس اد مادة مادة، 
ثم في مج له، نص النظام األسا�سي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 71ص)79.
Iص5

LOYAL MANAGEMENT

 DIGITAL STORYTELLING
 AGENCY (DIGI TELLING

 AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES DOS MARES صEME ETAGE

 N°37 AV MED V TANGER ،
90000، TANGER MAROC
 DIGITAL STORYTELLING
 AGENCY (DIGI TELLING

AGENCY (  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
الروداني شارع سينا إقامة بتهوفن 
) طابق ص رقم )8 طنجة طنجة 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص1 
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 STORYTELLING
 AGENCY (DIGI TELLING

. ( AGENCY
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ( بتهوفن  إقامة  الروداني شارع سينا 
طابق ص رقم )8 طنجة طنجة 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الحنا�سي   رضا  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحنا�سي   رضا  السيد 
ع ارة  هللا  فضل  السكني  املج ع 
طنجة   90000 طنجة   8ص  رقم   17

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحنا�سي   رضا  السيد 
 17 ع ارة  السكني فضل هللا  املج ع 
رقم 8ص طنجة  90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  ص0  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7010.
51I

TAJFARAH

 TARGET PARTNERS 
 ADVISORY & LEGAL

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TARGET PARTNERS ADVISORY
& LEGAL SERVICES

117 زنقة إبن منير،إقامة الزرقة، 
الطابق 1 رقم ) املعاريف ، 0101)، 

الدار البيضاء املغرب
 TARGET PARTNERS ADVISORY 
LEGAL SERVICES & شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 

زنقة إبن منير،إقامة الزرقاء، 

الطابق 1 رقم ) املعاريف  - 0101) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

501719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   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 

 TARGET PARTNERS ADVISORY

.& LEGAL SERVICES

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو: سواء في املغرب أو في 

الخارج.

• االستشارات والسدقيق والسكوين 

والسنظيم والسوظيف والسدريب.

• مرافقة الشركات.

في  واملرافقة  اإلستشارة   •
اإلداري  والسنظيم  االستراتيجية 

واملحاسبي ، والحكامة ، وإدارة املوارد 

 ، والضرائب  والقانون   ، البشرية 

وتطوير   ، الدعم  وظائف  وإدارة 

الصعيد  وعلى  املغرب  في  املشاريع 

الدولي. 

الندوات  وتنشيط  تنظيم   •

واملؤت رات وجلسات السدريب لج يع 

الفئات.

• املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

األع ال  أو  الع ليات  ج يع  في 

تسعلق  قد  التي  الشركات  أو  السجارية 

باألنشطة  الخصوص  وجه  على 

املحددة أعاله.

•  وبشكل عام ، ج يع املعامالت 

واملالية  والسجارية  الصناعية 

تسعلق  قد  التي   ، والعقارية  واملنقولة 

بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

مرتبط  أو  مشابه  �سيء  وأي  الشركة 

قد يعزز توسيعه أو تطويره..
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 117  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الزرقاء،  منير،إقامة  إبن  زنقة 
 (0101  - ) املعاريف   1 رقم  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : شفوعي  لحبيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : اإلدري�سي   هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شفوعي  لحبيب  السيد 
 (0((0 األلفة  العالية   (1 زنقة   1(

الدارالبيضاء املغرب.
السيد هشام اإلدري�سي عنوانه)ا( 
املج وعة  األلفة  رياض  إقامة 
 (0((0  1(6 رقم   9 املدخل  ص 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شفوعي  لحبيب  السيد 
 (0((0 األلفة  العالية   (1 زنقة   1(

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ماي 1)0) تحت رقم 19ص780.
55I

fudcom

MMDEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudcom
 BD HASSAN II N°(0(. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°(0(.
 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

MMDEP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي موطن 
في اقامة العث انية الحي االداري 

الطابق الثالت بني مالل - 000ص) 
بني مالل  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص1150

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   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 

.MMDEP
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة او البناء.
عنوان املقر االجس اعي : موطن في 
اقامة العث انية الحي االداري الطابق 
مالل   بني  000ص)   - مالل  بني  الثالت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : السيد مصطفى مستسيرة  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : خوجة   مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500  : مستسيرة   مصطفى  السيد 

بقي ة 100 درهم.
 500  : خوجة  مصطفى  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مستسيرة  مصطفى  السيد 
 16 الزنقة  عياد  اوالد  عنوانه)ا( 
الكرابزية بني مالل  000ص)  بني مالل 

املغرب.
السيد مصطفى خوجة عنوانه)ا( 
بني  الكرابزية   (0 الزنقة  عياد  اوالد 

مالل  000ص)  بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
مستسيرة  مصطفى  السيد 
 16 الزنقة  عياد  اوالد  عنوانه)ا( 

الكرابزية بني مالل 000ص)  بني مالل 
املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 ماي  االبسدائية ببني مالل  بساريخ 

1)0) تحت رقم 568.
56I

malartci

STE SERVICIFY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam (eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE SERVICIFY SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي دوار 
ت شاط فم العنصر بني مالل - 

000ص) بني مالل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11051

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت  ص)  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تطوير نظم املعلومات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم صص9.
57I

STE MOUFAKIR COMMUNICATION RESEAU

 STE MOUFAKIR
 COMMUNICATION

RESEAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 STE MOUFAKIR
COMMUNICATION RESEAU

 LOT KARIMA N° ((ص MAGASIN
 N°49 HAY KARIMA SALE ،

11020، SALE MAROC

 STE MOUFAKIR
 COMMUNICATION RESEAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 SECTEUR D HAY RAHMA RUE
 ABIRAKRAK N°5(8 - 11070

.SALE MAROC
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

السجاري  السجل  في  السقييد  رقم 
.(6167

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
1)0) تم  تحويل   10 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 SECTEUR D HAY RAHMA«
 RUE ABIRAKRAK N°5(8 -
 LOT« إلى   »11070 SALE MAROC
 KARIMA N° ((ص MAGASIN
 N°19 HAY KARIMA - 110(0

.»SALE  MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  0ص  بساريخ  بسال   االبسدائية 

1)0) تحت رقم )6)7ص.

58I

FOUZMEDIA

 C&H DISTRIBUTION
POISSONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 C&H DISTRIBUTION

POISSONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 1 - 110000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(161
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
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&H  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DISTRIBUTION POISSONS
السصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالسسيراد
بيع الس ك بنصف الج لة

السجارة.
 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة موالي عبدالعزيز شارع موالي 
 110000  -  1 الرقم  عبدالعزيز 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  ابعاش  السيد 
 (091 الرقم  مهدئة  قصبة  تجزئة 

11000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  ابعاش  السيد 
 (091 الرقم  مهدئة  قصبة  تجزئة 

11000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.
59I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE ENNAJAH
FUTUR PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE ENNAJAH FUTUR
PROMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5)1 
مكرر زاوية اإلمام علي وموالي 

عبدالرح ان مكسب رقم ) - 11000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1855ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (007 غشت  1ص 
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  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE ENNAJAH FUTUR

.PROMO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي : 5)1 مكرر 
زاوية اإلمام علي وموالي عبدالرح ان 
القنيطرة   11000  -  ( رقم  مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تاريفيت الحسين عنوانه)ا( 

روتردام --- روتردام هولندا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تاريفيت الحسين عنوانه)ا( 

روتردام --- روتردام هولندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 007) تحت رقم -.
60I

FOUZMEDIA

SAM›S HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسسدراك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ  اسسدراك 

الرس ية

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ذات  شركة   SAM’S HOUSE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

الرقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان   

القنيطرة   11000  - كورسيكا   50

املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 

الرس ية عدد 5666 بساريخ )0 يونيو 

.(0(1

 SAM’S بدال من : تس ية الشركة

HAOUSE

SAM’S HOUSE : يقرأ

الباقي بدون تغيير.

61I

الصويرة مناج نت

شركة الخيمة جيسكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

الصويرة مناج نت

شارع مح د الخامس ع ارة جبار 

الطابق األول الصويرة ، 11000، 

الصويرة املغرب

شركة الخي ة جيسكا  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

شريب اتاي درب العلوج الصويرة - 

11000 الصويرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري ص7.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 5) غشت  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( الصلح  
رجاء ك سير وحيد.

تبعا لقبول اسسقالة املسير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 06ص.

6(I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

  CONSEIL  ASSISTANCE
TRAVAUX  AGRICOLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،5أزرو ، 100ص ،

  CONSEIL  ASSISTANCE
TRAVAUX  AGRICOLES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ص77 ، 
تجزئة عين أغبال - أحداف - أزرو - 

100ص5 أزرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1605
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

  CONSEIL  ASSISTANCE
.TRAVAUX  AGRICOLES

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع املعدات الزراعية 

- مكسب الدراسات السقنية 
- أشغال مخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : رقم ص77 
، تجزئة عين أغبال - أحداف - أزرو - 

100ص5 أزرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 190.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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السيد عنونو موحى :  950 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

950 حصة    : السيد عنونو ع ر 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موحى  عنونو  السيد 
- سال  ، بطانة  18 زنقة ورزازات  رقم 

)1100 سال املغرب.
عنوانه)ا(  ع ر  عنونو  السيد 
- سال  ، بطانة  18 زنقة ورزازات  رقم 

)1100 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  موحى  عنونو  السيد 
- سال  ، بطانة  18 زنقة ورزازات  رقم 

)1100 سال املغرب
عنوانه)ا(  ع ر  عنونو  السيد 
- سال  ، بطانة  18 زنقة ورزازات  رقم 

)1100 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 97).
Iص6

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

FASTGOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 1EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
FASTGOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي )/91 زنقة 
بوعجارة  باب جديد - 0000ص فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.57191

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

رأس الها  مبلغ    FASTGOOD

مقرها  وعنوان  درهم   10.000
باب  91/) زنقة بوعجارة   اإلجس اعي 

نتيجة  املغرب  فاس  0000ص   - جديد 

ل : مشاكل في الشركة.

 (/91 ب  السصفية  مقر  حدد  و 
0000ص   - جديد  باب  بوعجارة   زنقة 

فاس املغرب. 

و عين:

الهدمات  عسو   السيد)ة( 

امللكي  الجيش  شارع  وعنوانه)ا( 

الشقة )1 م.ج  0000ص فاس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بفاس  بساريخ 1) شتن9ر 0)0) 

تحت رقم 0018015)111ص10.

61I

BREFMA

HAMAYOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BREFMA

 N°ص IMM (0 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

HAMAYOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك ص1 
زنقة ص رقم 5 حي الفرح ينسركاو 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

75ص16

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يناير   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 

.HAMAYOU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COURTIER DE PRODUITS

 ALIMENTAIRES OU

 AGRICOLES – MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

 EFFECTUANT IMPORTATION

.ET EXPORTATION

بلوك   : االجس اعي  املقر  عنوان 

5 حي الفرح ينسركاو  ص رقم  ص1 زنقة 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ه ـــاني  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ه ـــاني  يونس  السيد 

اكادير   80000 أكادير   بنسركاو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ه ـــاني  يونس  السيد 

بنسركاو أكادير  80000 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف9راير   (6 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم ص9850.

65I

CAF MAROC

SOCIETE WLNJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°(0 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SOCIETE WLNJ TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
رقم 8ص اإلدرسية 1 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.SOCIETE WLNJ TRAVAUX
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
11 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
1 - 90000 طنجة  8ص اإلدرسية  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 600   : الهاللي  صابرين  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 100   : بنطاهر  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صابرين الهاللي عنوانه)ا( 
دوار قصر الصغير قيادة قصر الصغير  
)9115 القصر الصغير فحص انجرة 

املغرب.
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عنوانه)ا(  بنطاهر  املهدي  السيد 
دوار فرسيوة  )9115 القصر الصغير 

فحص انجرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صابرين الهاللي عنوانه)ا( 
دوار قصر الصغير قيادة قصر الصغير  
)9115 القصر الصغير فحص انجرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1595).

66I

STE FICOGES SARL AU

لوسلفي دو لوريو ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGES SARL AU
 BOITE POSTALE 5ص POSTE
 PRINCIPALE VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

لوسلفي دو لوريو ش م م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 
زنقة نابلس رقم 18  - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص79ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8
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 : لوسلفي 

دو لوريو ش م م.
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم - مشغل مقهى.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القدس زنقة نابلس رقم 18  - 60000 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   500   : غافور  فند  السيد 
بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : مزيان  رشيدة  السيدة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  غافور  فند  السيد 
رقم  معافة  سيدي  شارع  االندلس 

1)1  60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  مزيان  رشيدة  السيدة 
حي االندلس شارع سيدي معافة رقم 

1)1  60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  غافور  فند  السيد 
رقم  معافة  سيدي  شارع  االندلس 

1)1  60000 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 910).

67I

OUARCHI CONSULTING

CMA FOURNITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,1(

éme Etage Appt N°6-TANGERص, 
، 90000، TANGER MAROC

CMA FOURNITURES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مغوغة 
كبيرة ت.ر  ) ل.ت 1658 االر�سي 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
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 
 CMA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOURNITURES
اسسيراد-   : بإيجاز  الشركة  غرض 
.الخيط.مسسلزمات ومعدات  تصدير 

النسيج.
مغوغة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االر�سي   1658 ل.ت   ( ت.ر   كبيرة 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : مهدي  الشامي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مهدي  الشامي  السيد 
شارع وهران رقم 15ص الزهور 1 فاس 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مهدي  الشامي  السيد 
شارع وهران رقم 15ص الزهور 1 فاس 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15091).
68I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE YOUZODOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ الع ارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

STE YOUZODOR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 

ايت شاو لقصير، عين تاوجطات 

الحاجب - 1)511 الحاجب املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص878ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 يونيو   05 في  املؤرخ 

شركة   STE YOUZODOR SARL

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

شاو  ايت  دوار  اإلجس اعي  مقرها 

الحاجب  تاوجطات  عين  لقصير، 

نتيجة  املغرب  الحاجب   511(1  -

لنتيجة لظروف اقسصادية.

و عين:
بنعبو وعنوانه)ا(  السيد)ة( زهير  

تاوجطات  عين  ص9  رقم  الرياض  حي 

51100 الحاجب املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 05 يونيو 1)0) وفي دوار ايت 

شاو لقصير، عين تاوجطات الحاجب 

- 1)511 الحاجب املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

06 غشت  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم )6).

69I

FIDUGRA

PROGRESS PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 
رقم 1) الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكادير املغرب

PROGRESS PHARMA شركة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد)

في طور السصفية(
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الفرابي بلوك E8 رقم 91 حي 

الداخلة  - 80000 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
1997ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت   0( في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 PROGRESS الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ    PHARMA
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 E8 بلوك  الفرابي  شارع  اإلجس اعي 
رقم 91 حي الداخلة  - 80000 اكادير 
النشاط  ضعف   : ل  نتيجة  املغرب 

االقسصادي.
ع ارة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
شارع  صص  رقم  ب  بلوك  تيفاوين 
 80000  - ص   ح  طيلدي  املقاومة 

اكادير املغرب. 
و عين:

السيد)ة( هند  طوا�سي وعنوانه)ا( 
عنوان تيفاوين بلوك ب رقم صص شارع 
املقاومة تل�سي ح ص  80000 اكادير 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
 العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية :
الكائن  فيديكرا  الحسابات  مكسب 
امنار  ع ارة  الخامس  مح د  بشارع 

الطابق السالث رقم 1)
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  0ص  بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1)106.
70I

FIDUGRA

 BOULANGERIE KONOUZ
MASSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع مح د الخامس ع ارة امنار 
رقم 1) الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكادير املغرب
 BOULANGERIE KONOUZ
MASSA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

ص)/0ص  161 بلوك )0 تجزئة اكدال  
- 86150 ايت ملول  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(11(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   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 
 BOULANGERIE KONOUZ

.MASSA
1( مخ9زة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومحل حلويات
)( بيع وشراء املواد الغدائية

ص( مقهى.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
0ص/ص)  161 بلوك )0 تجزئة اكدال  

- 86150 ايت ملول  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : كفراني   اح د  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اح د  كفراني  السيد 
اكدال   تجزئة  ص)/0ص  رقم   0( بلوك 

86150 ايت ملول املفرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اح د  كفراني  السيد 
اكدال  تجزئة  ص)/0ص  رقم   0( بلوك 

86150 ايت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1819.
71I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

LIBRAIRIE COPIE PRINT
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
LIBRAIRIE COPIE PRINT

 (9 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
يوليوز 1)0) أعطى السيد)ة(  فاط ة  
الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحامل  معزوز 
بالسجل  املسجل   k51190 رقم   
السجاري 60)117 باملحك ة السجارية 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بطنجة 
السجاري الكائن ب حي مسنانة,مج ع 
االر�سي,محل  11,الطابق  الوردة,رقم 
رقم 1,طنجة - 90000 طنجة املغرب 
)ة(  الحامل  اهرام  هالل   للسيد)ة( 
  R00811ص رقم    الوطنية  للبطاقة 
يوليوز   15 من  تبسدئ  سنة  ص  ملدة 
 (0(1 يوليوز   11 في  وتنسهي   (0(1

مقابل مبلغ شهري 500.)  درهم.
7(I

CABINET RAMI EXPERTISE

EATOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
EATOUT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني ، فاس  - 

0000ص فاس املغرب .
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.68589

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 

 ، الثاني  الطابق  الجواش  مو�سى  بن 

إلى   « املغرب  فاس  0000ص   - فاس  

»مسجر رقم ) اقامة ياس ينة قطعة 8 

تجزئة الشرايبية طريق اي وزار فاس 

- 0000ص فاس  املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  0ص  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 909ص.

Iص7

فيكوجيس

 BOULANGERIE PATISSERIE

 CREMERIE ET GLACIER

KAWTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيكوجيس

ص1 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

 CREMERIE ET GLACIER

KAWTAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) شارع 

موالي عبد هللا مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص6ص6.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 يوليوز   07 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ك سير   AKHARRAZ YOUSSEF

وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

7) غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7011)1.
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FIL CONSEIL

MEK NETOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 50000، مكناس املغرب

MEK NETOYAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 60 

الزنقة 7 حي الوحدة 1  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص5111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5

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 

 MEK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NETOYAGE

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

السنظيف.

االشغال املخسلفة. .

 60 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 50000  -   1 الوحدة  حي   7 الزنقة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعيد هاللي شركي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

شركي  هاللي  سعيد  السيد 
عنوانه)ا( عين الشبيك زنقة 16 رقم 

مكناس   50000 مكناس  ع  م  ب   (5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

شركي  هاللي  سعيد  السيد 
عنوانه)ا( عين الشبيك زنقة 16 رقم 

مكناس   50000 مكناس  ع  م  ب   (5

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 795ص.

75I

فيكوجيس

 CHOUKRALLAH
DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

فيكوجيس

ص1 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب

 CHOUKRALLAH

DISTRIBUTION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 6 تجزئة 
تاركة سيدي مبارك الطابق االول 

مراكش منارة - 10000 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11(057

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع لحساب الغير .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

)1 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )676)1.

76I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

SOCHATOKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

SOCHATOKA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 16) 
تجزئة الزيسون العطاوية قلعة 

السراغنة - 100ص1 قلعة السراغنة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   0(
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 

.SOCHATOKA
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيد السياحي.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
قلعة  العطاوية  الزيسون  تجزئة   (16
السراغنة  قلعة  100ص1   - السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الكحالوي مح د :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكحالوي مح د عنوانه)ا( 

دوار النكار اوالد قاسم سيدي عي�سى 

)55ص)   الن ة  اوالد  السبت  سوق 

سوق السبت اوالد الن ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكحالوي مح د عنوانه)ا( 

دوار النكار اوالد قاسم سيدي عي�سى 

)55ص)   الن ة  اوالد  السبت  سوق 

سوق السبت اوالد الن ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 08 

يونيو 1)0) تحت رقم 1)0)/50).

77I

فيكوجيس

 RHAMNA DISTRIBUTION

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

فيكوجيس

ص1 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب

  RHAMNA DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي تجزئة رقم 

6 تاركة سيدي مبارك الطابق الساني 

منارة مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.99167

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع لحساب الغير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

)1 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 6761)1.

78I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

CHANGE SAAID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

CHANGE SAAID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 801 

النخلة 1 قلعة السراغنة - 000ص1 

قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

701ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 17 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  CHANGE SAAID الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

 801 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

000ص1   - السراغنة  قلعة   1 النخلة 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

عجز الشركة عن تغطية مصاريفها.

و حدد مقر السصفية ب رقم 801 

000ص1   - السراغنة  قلعة   1 النخلة 

قلعة السراغنة املغرب. 

و عين:

خويلي  سعيد   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( رقم ص0 حي العرصة قلعة 

السراغنة  قلعة  000ص1  السراغنة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 6) 

غشت 1)0) تحت رقم 1)0)/71ص.

79I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TRADITIONNEL FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

TRADITIONNEL FER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي السعاونية 

القايدية ج اعة الدزوز قلعة 

السراغنة - 100ص1 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   (8

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 

.TRADITIONNEL FER

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالج لة

اشغال السلحيم.

عنوان املقر االجس اعي : السعاونية 

قلعة  الدزوز  ج اعة  القايدية 

السراغنة  قلعة  100ص1   - السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد صادق اس اعيل :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صادق اس اعيل عنوانه)ا( 
تجزئة األمل رقم ص)ص العطاوية قلعة 
السراغنة  قلعة  100ص1  السراغنة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صادق اس اعيل عنوانه)ا( 
تجزئة األمل رقم ص)ص العطاوية قلعة 
السراغنة  قلعة  100ص1  السراغنة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 09 

يونيو 1)0) تحت رقم 1)0)/51).
80I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AAMAER AL MOSTAKBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 AAMAER AL MOSTAKBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
ناصر ملزم صنهاجة قلعة السراغنة - 

100ص1 قلعة السراغنة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص60ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت   09 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 AAMAER الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ    AL MOSTAKBAL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ملزم  ناصر  اوالد  دوار  اإلجس اعي 
100ص1   - السراغنة  قلعة  صنهاجة 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

عجز الشركة عن تغطية مصاريفها.

و حدد مقر السصفية ب دوار اوالد 

ناصر ملزم صنهاجة قلعة السراغنة - 

100ص1 قلعة السراغنة املغرب. 

و عين:

النائم  املصطفى    السيد)ة( 

ملزم  ناصر  اوالد  دوار  وعنوانه)ا( 

100ص1  السراغنة  قلعة  صنهاجة 

)ة(  ك صفي  املغرب  السراغنة  قلعة 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ )1 

غشت 1)0) تحت رقم 1)0)/)5ص.

81I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TIMADWINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

TIMADWINE TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

جدة العطاوية قلعة السراغنة - 

100ص1 قلعة السراغنة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

89)ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تعيين  تم   (0(1 ماي   (8 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ناشيط رحال ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 10 

يونيو 1)0) تحت رقم 1)0)/58).

8(I

ripartners sarl

BET ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

BET ADVISORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 5 

ع ارة كومرزيد  زنقة اح د الطيب 

بنهي ة املدينة الجديدة  - 16000 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BET  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ADVISORY

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االستشارات واملساعدات املحاسبية 

واملالية.

 - ج يع أع ال السدقيق السعاقدي 

مصادقة  أو  شهادة  تسطلب  ال  التي 

لع الئها  وتوفر  مل ارستها  الدولة  من 

الحكم  إلى  تؤدي  التي  املهنية  الخ9رة 

الشركة  تهم  التي  الجوانب  أحد  على 

أي   ، الجودة   ، املحاسبة  أو  )املالية 

نشاط ، IS ، اإلدارة ، إلخ(.

لل شاريع  الجدوى  دراسة   -  
األع ال  وخطط  االستث ارية 
املالي  الهيكل  وتقييم  األثر  ودراسات 
وبرامج  الهيكلة  إعادة  ودراسات 
للحسابات  اإلقلي ية  السن ية 
املحلية  واملجالس   )PDR( اإلقلي ية 

)PDL( لل جس عات املحلية.
القرارات  اتخاذ  في  املساعدة   -
سي ا  وال   ، لع الئها  االستراتيجية 
باالستث ارات  املسعلقة  القرارات 

املسوسطة والطويلة األجل.
- دراسة عروض الس ويل املصرفي 
تحسين  في  الع الء  ومساعدة 

اخسيارهم.
توكيل  طريق  عن  الس ثيل   -
املنازعات  حالة  في  للع الء  قانوني 
أو  آخرين  مع شركاء  السقا�سي  أو  و/ 
مؤسسات مالية أو إدارة الضرائب.

في  السحكيم  إجراءات  مباشرة   -
على  بناًء  الشركاء  بين  الخالف  حالة 

طلب هذا األخير
االندماجات  سياق  في  السقييم   -

واملقسنيات..
عنوان املقر االجس اعي : الشقة 5 
الطيب  اح د  زنقة  كومرزيد   ع ارة 
 16000  - الجديدة   املدينة  بنهي ة 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : الوزاني  خلدون  السيد 
حصة بقي ة 10.000 درهم للحصة .

 100   : بجدوب  خديجة  السيدة 
حصة بقي ة 10.000 درهم للحصة .

 (00   : الوزاني  زينب  السيدة  
حصة بقي ة 0.000) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوزاني  خلدون  السيد 
07 طريق سيد �سي عي�سى حي فرنسا 

16000 اسفي املغرب.
بجدوب  خديجة  السيدة 
فلسطين  زنقة   17 الرقم  عنوانه)ا( 

حي م ج  16000 اسفي املغرب.

عنوانه)ا(  الوزاني   زينب  السيدة 
ج   م  حي  الرياض  تجزئة  ح  زنقة  صص 

16000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوزاني  خلدون  السيد 

07 طريق سيد �سي عي�سى حي فرنسا 

16000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بآسفي  بساريخ - تحت رقم 

.-

Iص8

فيكوجيس

RYAD SUKKHAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكوجيس

ص1 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب

RYAD SUKKHAM SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 101 درب 

الصهريج بابيالن مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

5ص)8).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 يونيو  0ص  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    RYAD SUKKHAM SARL
وعنوان  درهم   (0.000 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي 101 درب الصهريج 

مراكش   10000  - مراكش  بابيالن 

املغرب نتيجة ل : البيع.

و حدد مقر السصفية ب 101 درب 

 10000  - مراكش  بابيالن  الصهريج 

مراكش املغرب. 

و عين:

بيدريتي  لورنس   السيد)ة( 

. فرنسا ك صفي   . وعنوانه)ا( فرنسا 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص61)1.

81I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ORTAKLAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

ORTAKLAR TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 7ص 

املركب االجس اعي واالقسصادي 

الشقة 01 قلعة السراغنة - 000ص1 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.ORTAKLAR TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة والبناء 

السجارة العامة.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

واالقسصادي  االجس اعي  املركب  7ص 

000ص1   - 01 قلعة السراغنة  الشقة 

قلعة السراغنة املغرب.



19217 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة بنعلي يسرى :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : عصام  الرا�سي  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يسرى  بنعلي  السيدة 
قلعة  1ص  رقم  فيال   01 الهناء  حي 
السراغنة  قلعة  000ص1  السراغنة 

املغرب.
عنوانه)ا(  عصام  الرا�سي  السيد 
قلعة  ص5)  رقم  مراكش  شارع 
السراغنة  قلعة  000ص1  السراغنة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يسرى  بنعلي  السيدة 
قلعة  1ص  رقم  فيال   01 الهناء  حي 
السراغنة  قلعة  000ص1  السراغنة 

املغرب
عنوانه)ا(  عصام  الرا�سي  السيد 
قلعة  ص5)  رقم  مراكش  شارع 
السراغنة  قلعة  000ص1  السراغنة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 6) 

غشت 1)0) تحت رقم 1)0)/70ص.

85I

فيكوجيس

RYAD SUKKHAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

فيكوجيس
ص1 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب
RYAD SUKKHAM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 101 درب 
الصهريج بابيالن مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص)8).
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 
شركة    RYAD SUKKHAM حل 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   (0.000 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي 101 درب الصهريج 
مراكش   10000  - مراكش  بابيالن 

املغرب نتيجة اللبيع.
و عين:

بيدرتي  لورنس   السيد)ة( 
فرنسا  فرنسا   . فرنسا  وعنوانه)ا( 

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 05 يوليوز 1)0) وفي 101 درب 
 10000  - مراكش  بابيالن  الصهريج 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7017)1.
86I

INGLEWOOD SARL

INGLEWOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INGLEWOOD SARL
مج وعة ويزركان ) اقامة ماركريت 
رقم 6 مراكش ، 10000، مراكش 

املغرب
INGLEWOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RES LES وعنوان مقرها اإلجس اعي
 MARGUERITES II APPART N°6

 1ER ETAGE MARRAKECH -
.10000 MARRAKECH MAROC

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1098(9
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ABDESSADIQ )تفويت السيد )ة
من  اجس اعية  حصة   FASSIL (50

السيد  لفائدة   حصة   500 أصل 

 10 بساريخ   ZAHRA M’HAMDI )ة( 

غشت 1)0).

  WISSAL )ة(  السيد  تفويت 

LAZRAK (50 حصة اجس اعية من 

)ة(  السيد  لفائدة   500 حصة  أصل 

OTMAN AFFANE بساريخ 10 غشت 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 9806.

87I

FISCALEX MAROC

سرغينى ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

سرغينى ديزاين   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

ب )) مرتبط باملحل ) ب الكائن 

ب راكش ساحة 16 نون9ر ع ارة د 1 

جليز  - 10000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

118(09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   11

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 : سرغينى 

ديزاين  .

محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسج يل.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
الكائن  ب   ( باملحل  مرتبط   (( ب 
 1 د  نون9ر ع ارة   16 ب راكش ساحة 

جليز  - 10000 مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 51   : انس   السرغيني  السيد 
حصة بقي ة 5.100 درهم للحصة .

السيدة امال بلونيس  :  19 حصة 
بقي ة 1.900 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السرغيني انس  عنوانه)ا( 
الفين  ه  ب   118(10( املاكل  زاد  
ورين هولندا  0000 روتردام هولندا.

عنوانه)ا(  بلونيس   امال  السيدة 
الفين  ه  ب   118(10( املاكل  زاد  
ورين هولندا  0000 روتردام هولندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد السرغيني انس  عنوانه)ا(  
هولندا  0000 روتردام هولندا

عنوانه)ا(   بلونيس   امال  السيدة 
هولندا  0000 روتردام هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 71)7)1.

88I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

2B 2A TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقسصادية ، 
00ص16، اليوسفية املغرب
B (A TRANS) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 9ص 
السويقة القدي ة مركز سيدي 

أح د الكنسور - )0)16 اليوسفية 
املغرب
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص)0ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 شتن9ر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   500 عاطف 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

شتن9ر   0( بساريخ  البسوني  خليل  )ة( 

.(0(1

مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   500 بلعوينية 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

شتن9ر   0( بساريخ  البسوني  خليل  )ة( 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  باليوسفية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7ص).

89I

FIDU ALIMTYAZ

STE FIRDAOUS BEN OMAR
إعالن مسعدد القرارات

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكسب  11 الطابق  

FES MAROC ،فاس ، 0000ص  (

 STE FIRDAOUS BEN OMAR

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: قطعة 

181 تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف - 0000ص فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.15607

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )0 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الودغيري  السيد  100 سهم من  هبة 
الودغيري  السيد  لفائدة  العزيز  عبد 

مح د

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تم تحيين النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

في  يساهم  مح د  الودغيري  السيد 

الشركة ب بلغ 00 .000 100. درهم 

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

 1000 السيد الودغيري مح د ي لك 

حصة تقدر ب 100 درهم للحصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   06 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1005.

90I

SM PARTNERS

RABIA INVEST
إعالن مسعدد القرارات

SM PARTNERS

صص مج وعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سي ِ مكسب ب 1ِ إمسداد املعاريف 

maroc 0000)، الدار البيضاِء ،

RABIA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

جبل أزورقي الطابق 1 الشقة 5 حي 

السالم )9  الدار البيضاء - 10)0) 

الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص81)17.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   (0(1 يناير   0( في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

زفاض  رشيد  السيد  تفويت  مايلي:  

حصة    100 أصل  من  حصة  90ص 

 LARA CAPITAL شركة  لفائدة 

برأس  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسجلة  درهم   100،000.00 مال 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

تحت رقم 15))18.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
زفاض  لحسن  السيد  تفويت  مايلي: 
حصة   100 أصل  من  حصة  90ص 
 LARA CAPITAL شركة  لفائدة 
برأس  املحدودة  املسؤولية  ذات 
املسجلة  درهم   100،000.00 مال 
البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

تحت رقم 15))18 
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
الحصص  تفويت  تأكيد  تم  مايلي: 
 LARA املذكورة واملوافقة على شركة 

CAPITAL كشريك جديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
االسسثنائي  العام  الج ع  -ب قس�سى 
تفويت  تم   (0(1 يناير   0( في  املؤرخ 
من  90ص حصة  زفاض  رشيد  السيد 
شركة  لفائدة  حصة      100 أصل 
املسؤولية  ذات   LARA CAPITAL
العام  الج ع  -ب قس�سى  املحدودة   
 (0(1 يناير   0( في  املؤرخ  االسسثنائي 
زفاض  لحسن  السيد  تفويت  تم 
حصة    100 أصل  من  حصة  90ص 
ذات   LARA CAPITAL لفائدة شركة 
-ب قس�سى  املحدودة   املسؤولية 
 0( الج ع العام االسسثنائي املؤرخ في 
يناير 1)0) ت ت مالحظة السحويالت 
املذكورة وت ت املوافقة   على شركة 
جديد  كشريك   LARA CAPITAL

للشركة.    
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
درهم.   )100،000.00( ألف  مائة 
)1000(  سهم  ألف  إلى  وهي مقس ة 
 ، للسهم  درهم   )100( مائة  بقي ة 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  مكستبة 
بقي تها االس ية  ومخصصة للشركاء 
وهي:    ، مساه اتهم  مع  يتناسب  ب ا 
حصة   780 مالكة   LARA CAPITAL
 (00 مالكة  زفاض  سعدية  ،السيدة 
مالك  زفاض  رشيد  ،السيد  حصة 
زفاض  لحسن  ،السيد  حصص   10
مالك 10 حصص     -يقر الشركاء أن 
بالنسب  بينهم  موزعة  األسهم  هذه 
املذكورة أعاله وأنها مدفوعة بالكامل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ف9راير 1)0) تحت رقم 60ص761.
91I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

2B 2A TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقسصادية ، 
00ص16، اليوسفية املغرب
B (A TRANS) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي رقم 9ص 
السويقة القدي ة مركز سيدي 

أح د الكنسور - )0)16 اليوسفية .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص)0ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
1)0) تم تحويل  )0 شتن9ر  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  باليوسفية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7ص).
9(I

SM PARTNERS

XPEDIA LOGISTICS
إعالن مسعدد القرارات

SM PARTNERS
صص مج وعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سي ِ مكسب ب 1ِ إمسداد املعاريف 
maroc 0000)، الدار البيضاِء ،

XPEDIA LOGISTICS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 0ص1 شارع 
السفير بن عائشة ب رقم 8 الطابق 
الرابع- الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

61857ص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في ص1 يوليوز 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: وهب السيدة ماجدة الحقاوي 
خ س ائة )500( سهم لزوجها السيد 

منير بنشقرون
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
اسس رار الشركة في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
شفاي  حلي ة  السيدة  على  املوافقة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  حاملة 
رقم 6صWB60 ,والسيد مهدي مهاجر 
حامل لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

8صBE7771 كشركاء جدد
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب بلغ  الشركة   مال  رأس  في  الزيادة 
درهم   ألف(  )مائة   100.000.00
ألف(  )مائة   100.000.00 لرفعه من 
درهم  ألف(  )مائتي   (00.000.00 إلى 

عن طريق املساه ات النقدية.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد مهدي مهاجر ك سير 

تاني للشركة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
 ، الشركة  تأسيس  عند  مايلي: 
الوحيد قدم مبلغ مئة ألف  الشريك 
)100.000,00( درهم نقدا   -ب وجب 
 (0(1 يوليوز  ص1  في  ابرامه  تم  عقد 
ت9رع الشريك الوحيد السيدة ماجدة 
األسهم  من   50٪ بنسبة  الحقاوي 
الشركة  مال  رأس  في  ت لكها  التي 
وهي  بنشقرون   منير  السيد  لزوجها 
خ س مائة حصة  -ب قس�سى الج ع 
ص1  في  املؤرخ  االسسثنائي  العام 
زيادة  الشركاء   قرر   (0(1 يوليوز 
ألف  مائة  ب قدار  الشركة  مال  رأس 
)100.000,00( درهم، لرفعها من مئة 

ألف )100.000,00( درهم  إلى مئسين 
عن  درهم،   )(00.000,00( ألف 
مكستبة  جديدة  أسهم  إنشاء  طريق 
هذه  -ستسحقق     

ً
نقدا ومدفوعة 

ألف  بإصدار   املال  رأس  في  الزيادة 
منها،  لكل  درهم  مائة  فئة  من  حصة 
اإلكسساب    عند  بالكامل  دفعها  ليسم 
الجديدة  األسهم  في  االكسساب  يسم   -
قدمتها:  التي  املساه ات  خالل  من 
السيدة حلي ة شفاي ب 500 سهم، 
سهم    500 ب  مهاجر  مهدي  السيد 
االسسثنائي  العام  الج ع  -ب قس�سى 
ت ت   (0(1 يوليوز  ص1  في  املؤرخ 
وت ت  املذكورة  السحويالت  مالحظة 
شفاي  حلي ة  السيدة  على  املوافقة 
جدد   كشركاء  مهاجر  مهدي  والسيد 

للشركة.
على  ينص  الذي   :8 رقم  بند 
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
درهم.   )200،000.00( ألف  مئسين 
)000)( سهم  ألفين  إلى  وهي مقس ة 
 ، للسهم  درهم   )100( مائة  بقي ة 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  مكستبة 
بقي تها االس ية ومخصصة للشركاء 
وهي:     ، مساه اتهم  مع  يتناسب  ب ا 
ل  مالكة  الحقاوي  ماجدة  السيدة 
500 حصة،   السيد منير بنشقرون   
مالك ل 500 حصة،    السيدة حلي ة 
شفاي مالكة ل 500 حصة،    السيد 

مهدي مهاجر مالك ل 500 حصة،
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
قبل  من  الشركة  إدارة  تسم  مايلي: 
مدير واحد أو أكثر ، شخص طبيعي 
)أو أشخاص( ، شريك )أو شركاء( أم 
املسيرين(  )أو  املسير  تعيين  يسم  ال. 
بأغلبية ثالثة  العام  الج ع  بقرار من 
أرباع رأس املال لفترة محددة أو غير 
تعين  تم  السعيين.   قرار  في  محددة 
ك سيرين للشركة ملدة غير محدودة:  
مواليد  الحقاوي،  ماجدة  -السيدة 
الجنسية  مغربية  ص198،  غشت   01
الوطنية  السعريف  بطاقة  تح ل   ،
بالدار  والقاطنة   ،BK((69صص رقم 
كاليفورنيا  مكة  شارع   09  - البيضاء 
 EUCALYPTUS ESCALIER 7 إقامة 
- والسيد مهدي    15 ) شقة  الطابق 

 1985 ابريل   08 مواليد   ، مهاجر 

 ، الجنسية  مغربي  البيضاء،  بالدار 

رقم  الوطنية  السعريف  بطاقة  يح ل 

  - باملح دية  والقاطن   ،BE77718ص

الطابق    LES ORCHIDEES ( إقامة 

1 شقة 6

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791615.

Iص9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

2B 2A TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية ، 

00ص16، اليوسفية املغرب

B (A TRANS)  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 9ص 

السويقة القدي ة مركز سيدي 

أح د الكنسور - )0)16 اليوسفية 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص)0ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   0( في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

البسوني خليل ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  باليوسفية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7ص).

91I

STE TIB COMPT SARL AU

STE AKIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

STE AKIDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الشهيد حي القدس رقم ص - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص155).

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 شتن9ر   07 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    STE AKIDA الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

حي  الشهيد  زنقة  اإلجس اعي  مقرها 

القدس رقم ص - 60000 وجدة املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

زنقة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 60000 - ص  القدس رقم  الشهيد حي 

وجدة املغرب. 

و عين:

ادهشور  علي   السيد)ة( 

القدس  حي  الشهيد  زنقة  وعنوانه)ا( 

رقم ص 60000 وجدة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 165ص.

95I
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ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

CENELEC
إعالن مسعدد القرارات

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE
89 زنقة البنفسج ، 0110)، الدار 

البيضاء املغرب
CENELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 06) 
طريق اوالد زيان - 0500) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.788(7(

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 07 يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  حصة   1(5 ب:  املجاني  الس9رع 
لفائدة  مومني  حاج  مح د  السيد 

أخيه شكيب مومني
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
فوزي  السيد  من  الحصص  تفويت 
لزرق لفائدة:  - السيد شكيب مومني 
خ س ائة   .………………… يقبل  الذي 
مومني  إيزة  اآلنسة   - حصة    )500(
خ س ائة   ...………………… تقبل  التي 

)500( حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
العام  الج ع   -  (1 رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي  االسسثنائي: 

الس9رع املجاني - تفويت الحصص
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 1ص75).
96I

CABINET BADREDDINE

STE KOUTOUBIA BRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 STE KOUTOUBIA BRIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي قطارة 
ج اعة وقيادة املنابهة نك 6ص طريق 
آسفي - 10000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.56181
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   11 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    KOUTOUBIA BRIQUES
وعنوان  درهم   80.000 رأس الها 
ج اعة  قطارة  اإلجس اعي  مقرها 
آسفي  طريق  6ص  نك  املنابهة  وقيادة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   10000  -
طبقا للبند 15 من القانون االسا�سي 

للشركة .
قطارة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
6ص طريق  املنابهة نك  ج اعة وقيادة 

آسفي - 10000 مراكش املغرب. 
و عين:

الودغيري  العالي    عبد  السيد)ة( 
املغرب  مكناس   *  * وعنوانه)ا( 

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   01 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )709)1.
97I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

BABA IMMO PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
BABA IMMO PRESTIGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 110 شارع 

الزرقطوني اقامة ح اد شقة رقم 
01 - - الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص0)515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BABA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO PRESTIGE
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
 110  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شقة  ح اد  اقامة  الزرقطوني  شارع 

رقم 01 - - الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
750 حصة    : مروا  السيد مح د 

بقي ة 100 درهم للحصة .
حصة   (50   : مروا  نوفل  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مروا  مح د  السيد 
181 شارع املسيرة الخضراء شقة )1 

املعاريف - الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  مروا  نوفل  السيد 
الطابق  السالوي  ادريس  شارع  1ص 
السفلي انفة - الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مروا  مح د  السيد 
181 شارع املسيرة الخضراء شقة )1 

املعاريف - الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791988.

98I

إئس انيات الدريوش

Société PRODUCAROUBIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

   Société PRODUCAROUBIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

شعبان 1 رقم 61ص - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص6ص6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6

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 PRODUCAROUBIE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCIALISATION DES

. FRUITS ET LEGUMES

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 9(000  - 61ص  رقم   1 شعبان 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عزيز املليحي :  50) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 (50   : الرحاوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (50   : وع اري   السهلي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد بدر الدوائري :  50) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز املليحي عنوانه)ا( رقم 
العرائش   9(000 انزران  بئر  شارع   9

املغرب.
عنوانه)ا(  الرحاوي  مح د  السيد 
 6(000 أنصار  بني  العربي  اوالد  حي 

الناظور املغرب.
السيد السهلي وع اري  عنوانه)ا( 
 9(000  (05 رقم   1 شعبان  تجزئة 

العرائش املغرب.
السيد بدر الدوائري عنوانه)ا( 0) 
شارع عبد الرح ان الغافقي 000)9 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز املليحي عنوانه)ا( رقم 
العرائش   9(000 انزران  بئر  شارع   9

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش  بساريخ 08 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 975.
99I

FINAUDIT

GLOBE TADDART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
GLOBE TADDART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
7،رقم 5 الطابق الثاني شقة رقم 
1 السعادة سيدي ال9رنو�سي،الدار 
البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.181515

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو  0ص  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    GLOBE TADDART
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطابق   5 7،رقم  زنقة  اإلجس اعي 
سيدي  السعادة   1 رقم  شقة  الثاني 
 (0000  - البيضاء  ال9رنو�سي،الدار 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

صعوبة تحقيق الهدف السجاري.
زنقة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
رقم  شقة  الثاني  الطابق   5 7،رقم 
ال9رنو�سي،الدار  سيدي  السعادة   1
البيضاء  الدار   (0000  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( هشام   بالخير وعنوانه)ا( 
180 مج ع باشكو الطابق االول شقة 
الدار   (0000 البيضاء  1،الدار  رقم 
البيضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 8ص0)79.
100I

HORICOM

 AMANI AGRO
ALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

HORICOM
(1AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

  AMANI AGRO ALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي الحي 

الصناعي عين السلوغي  - 50000 
مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

8119ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اإلسسيراد والسصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   09 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1059 .

101I

CABINET BADREDDINE

PHARMACIE ALBIRUDIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
PHARMACIE ALBIRUDIX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  الطابق 
سفلي رقم 97 حرف I الشطر 
) تامنصورت - 00ص10 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
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 

.PHARMACIE ALBIRUDIX
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

الطابق    : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ( الشطر   I حرف   97 رقم  سفلي 
تامنصورت - 00ص10 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مريم  بيومي  السيدة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريم  بيومي  السيدة 
 1 1 شقة  الغرب ب  ) ع ارة  املسيرة 

10110 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مريم  بيومي  السيدة 
 1 1 شقة  الغرب ب  ) ع ارة  املسيرة 

10150 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )711)1.
10(I

CMA GESTION

اركو كول
إعالن مسعدد القرارات

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-1°ETAGE APT°(( RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
اركو كول »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 

80 تجزئة البسسان الشقة ) زنقة 
الفردوس شارع موالي عبد هللا  - - 

مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.109961

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 05 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجس اعية  حصة  0ص1  تفويت  
50) حصة من شركة »ليركون  اصل 
»فينانسيار  الشركة  لفائدة  هوم« 
1)0)/07/ص0  تاريخ  في  شابونيك« 
وتفويت 60 حصة اجس اية من اصل 

50) حصة من شركة »ليركون هوم« 

تاريخ  في  الرابيعي  لفائدة السيد أمين 

.08/06/(0(1
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولي 

الوحيد الي املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

أصبح  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

حصة  0ص1  أصبح  الحصص  توزيع 

لفائدة شركة »فينانسيار شابونيك« 
»ليركون  شركة  لفائدة  حصة  و60 

هوم« و60 حصة لفائدة السيد أمين 

الرابيعي. املج وع 50) حصة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص0  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص986.

Iص10

redallah sarl

TISKOR BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

redallah sarl

) زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

0000ص، فاس املغرب

TISKOR BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الغواش الطابق الثاني - 0000ص 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص8ص69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09

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 

.TISKOR BTP
 GENIE  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CIVIL- TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION
عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 
0000ص   - الثاني  الطابق  الغواش 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد علي تالعينت :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد رشيد بوطابة :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تالعينت  علي  السيد 
 1550( سكورة  اويهيان  ايت  دوار 

سكورة املغرب.
عنوانه)ا(  بوطابة  رشيد  السيد 
تيسة  اوطابوعبان  بوسله ات  دوار 

تاونات 00)1ص تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تالعينت  علي  السيد 
 1550( سكورة  اويهيان  ايت  دوار 

سكورة املغرب
عنوانه)ا(  بوطابة  رشيد  السيد 
تيسة  اوطابوعبان  بوسله ات  دوار 

تاونات 00)1ص تاونات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص0  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 981ص.
101I

إئس انيات الدريوش

 SOCIETE PESCADOS
AZTOUT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب

 SOCIETE PESCADOS AZTOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 01 
درب أزطوط - 000)9 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69ص6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
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 PESCADOS AZTOUT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE POISSONS EN

.GROS- MARAYEUR
 01 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العرائش   9(000  - أزطوط  درب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كعيرة جهاد :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كعيرة جهاد عنوانه)ا( رقم 
العرائش   9(000 أزطوط  درب   01

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كعيرة جهاد عنوانه)ا( رقم 
العرائش   9(000 أزطوط  درب   01

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش  بساريخ 09 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1)0)/985.

105I

STE BOUDICK BOIS SARL AU

 STE BOUDICK BOIS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BOUDICK BOIS SARL AU

 HAY EL WIFAQ BLOC 1 N 165

 . TAZA VN، 35000، TAZA

MAROC

 STE BOUDICK BOIS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 WIFAQ BLOC 1N°165  TAZA

TAZA 5000ص املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص588

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتن9ر   09

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 

.BOUDICK BOIS SARL AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION-

 ENTREPRENEUR DE

 PLANTATION-IMPORT ET

.EXPORT

 HAY EL  : عنوان املقر االجس اعي 

 WIFAQ BLOC 1N°165  TAZA

TAZA 5000ص املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الديكي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : الديكي  مح د  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الديكي  مح د  السيد 

5000ص  الرشاد   حي   1 مج وعة   81

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الديكي  مح د  السيد 

5000ص  الرشاد   حي   1 مج وعة   81

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (5 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 171.

106I

FINAUDIT

JENANE ARRAHMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

JENANE ARRAHMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

شارع عبداملومن وبريس اقامة 

مالك )الطابق الرابع الشقة 

)1،الدارالبيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص19005.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كعال  صالح   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة  000.ص 

)ة(  السيد  لفائدة   حصة  000.ص 

AKOS HOLDING  ONE بساريخ 11 

يونيو 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 9ص0)79.

107I

FIDUCIAIRE BILAL

ZAMET AGRI

إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S61 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

ZAMET AGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شقة 1 

ايزيكي 1 رقم 91) - 10000 مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.110915

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 08 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مصطفى  مرزوك  السيد  بيع  مايلي: 

1000 حصة كالسالي:  ج يع حصصه 

 750 اللطيف  عبد  بالبقال  للسيد 

حصة بقي ة -75000 للسيد مختري 

بقي ة-0000)   حصة   (00 رشيد 

50 حصة بقي ة  للسيدة كنون وفاء 

5000

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مرزوك  السيد  اسسقالة  مايلي: 

السيدة  التسيير وتعين  مصطفى من 

كنون وفاء مسيرة للشركة.

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 
مرزوك  السيد  اسسقالة  مايلي: 
السيد  مصطفى من االمضاء وتعين  
وحيد  م �سي  اللطيف  عبد  بالبقال 
بالبنك  املسعلقة  الوثائق  في  للشركة 

والسيدة كنون وفاء في ما دالك
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

الى شركة دات املسؤولية املحددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
اللطيف  عبد  بالبقال  السيد  مايلي: 
حصة-  750...... .....75000درهم 
.....5000درهم  وفاء  كنون  السيدة 
رشيد  مختري  حصة-السيد   50......

.....0000)درهم ......00)حصة 
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
وفاء  كنون  السيدة  تعين  مايلي: 

مسيرة للشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
عبد  بالبقال  السيد  تعين   مايلي: 
في  للشركة  وحيد  م �سي  اللطيف 
والسيدة  بالبنك  املسعلقة  الوثائق 

كنون وفاء في ما دالك
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة دات املسؤولية املحددة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1006.
108I

FISCOFISC

الوحدة بواسون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
الوحدة بواسون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 1) 
الطابق الرابع ع ارة ت87 جه 10ب 

تجزئة دليلة - 0000ص فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

7صص68.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 6) غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»شقة 1) الطابق الرابع ع ارة ت87 

جه 10ب تجزئة دليلة - 0000ص فاس 

تجزئة   5( رقم  »املحل  إلى  املغرب« 

0000ص   - فاس  بنسودة  فاس  باب 

فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1061.

109I

mohammedia accounting

PLATRE HAMZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammedia accounting

 HASSANIA EXT BD MOKHTAR

 SOUSSI N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PLATRE HAMZA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رياض 

السالم ) رقم ص15 - 0)88) 

املح دية املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص751.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يونيو   18 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 PLATRE الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأس الها  مبلغ    HAMZA

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 (88(0  - ص15  رقم   ( السالم  رياض 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب   املح دية 

النشاط.
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رياض  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 (88(0  - ص15  رقم   ( السالم 

املح دية  املغرب . 
و عين:

نجاح   مح د    السيد)ة( 
وعنوانه)ا( دوار اوالد الهجالة سيدي 
املح دية    (8811 علي  بن  مو�سى 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملح دية  بساريخ 1) يونيو 

1)0) تحت رقم 1189.
110I

CABINET JOUDY CONSEIL

 »VILLA VILLAR« فيال فيالر
ذات العالمة التجارية 

»Restaurant LA BONITA«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

فيال فيالر »VILLA VILLAR« ذات 
 Restaurant LA« العالمة السجارية
BONITA« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 زنقة  

املحي الدين ابن العربي عين الذئاب - 
0000) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)5151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
فيال   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ذات   »VILLA VILLAR« فيالر 
 Restaurant LA« السجارية  العالمة 

.»BONITA
مطعم؛   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع األنشطة املسعلقة باإلطعام.
زنقة    6  : االجس اعي  املقر  عنوان 
املحي الدين ابن العربي عين الذئاب - 

0000) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 660   : نك وش  ص9رية  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد أمين مخلص :  10ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ص9رية نك وش عنوانه)ا( 
 (0000 الهناء  حي  حسان  زنقة   (5

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  مخلص  أمين  السيد 
اقامة بيتي السكن م س 1 ع ارة ص1 
شقة 18 الحي الحسني 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مخلص  أمين  السيد 
اقامة بيتي السكن م س 1 ع ارة ص1 
شقة 18 الحي الحسني 0000) الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 108)79.
111I

 موثق

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
6) زنقة إدريس الحريزي ، 0080)، 

الدار البيضاء امل لكة املغربية
MAROCAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي أحد 

السوالم ؛ املنطقة الصناعية 
الساحل الوحدة )) اقليم برشيد 

.CASABLANCA MAROC (0080 -
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
691ص6ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (019 أكسوبر   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جواد  علي  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   10 االطرش 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   50 أصل 
أكسوبر  ص0  بساريخ  الشتيوي  املهدي 

.(019
ياسين  حسن  )ة(  السيد  تفويت 
 50 أصل  من  اجس اعية  حصة   10
املهدي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الشتيوي بساريخ ص0 أكسوبر 019).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 (7 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يناير 0)0) تحت رقم )8ص8)7.
11(I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LEER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE LEER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
باملجاد رقم 607  رقم 16 املسار 
طريق اسفي - 10000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115(71

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( يونس املسناوي 
أصل  من  اجس اعية  حصة   (50
انور  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   (50

محاسن بساريخ 11 غشت 1)0).

بنغيلي  توفيق  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   (50

50) حصة لفائدة  السيد )ة( مروان  

املسناوي بساريخ 11 غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 8))7)1.

Iص11

idaraty

ان ان ت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 (eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

ان ان ت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 بولفار 

مح د الخامس الطابق ص رقم 6) - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5(999

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  نور  )ة(  السيد  تفويت 

اجس اعية  حصة   1.000 البوجناني 

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

 (7 بساريخ  دريوش  ادريس  )ة(  السيد 

غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص789.

111I
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ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PROAMAR PEINTURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ثل قانوني للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق ال9ريد رقم 116، 000ص7، 

الداخلة املغرب
PROAMAR PEINTURA »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: حي املطار 

ع ارة سلوى رقم 01 - 000ص7 
الداخلة املغرب.

»تعيين م ثل قانوني  للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

81ص18.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
وتبعا   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لسعيين 

امل ثل)ين( القانوني)ين(: 
- اهل الشيعة امي ة
- اهل الشيعة بكار

- - شركة ذات مسؤولية محدودة 
مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك  ذات 

اإلجس اعي ب: - - - -
عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1105.
115I

cedre compta

SOCIETE ATLAS PRIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
  SOCIETE ATLAS PRIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ص)5 
تجزئة الصنوبر أزرو - 100ص5 أزرو 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1079

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 09 يوليوز 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

أزرو  الصنوبر  تجزئة  ص)5  »رقم 

»رقم  إلى  املغرب«  أزرو  100ص5   -

أزرو   100ص5   - أزرو   6 النخيل   (8

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1079.

116I

Synergie Experts

NOMADE STUDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

Synergie Experts

19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب

NOMADE STUDIOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 56، 

فرحات حشاد، الطابق ص، املكسب 6  

- 0000) الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)11)ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 يوليوز   01 في  املؤرخ 

ذات  شركة   NOMADE STUDIOS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 ،56 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

  6 ص، املكسب  فرحات حشاد، الطابق 

- 0000) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لعدم وجود سوق كاف للشركة.

و عين:

السيد)ة( اي ن  هاشم وعنوانه)ا( 
الخطابي،  الكريم  عبد  زنقة   ،65

01  0000) الدار  11، الطابق  شقة 

البيضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 ،56 وفي   (0(1 يوليوز   01 بساريخ 

  6 ص، املكسب  فرحات حشاد، الطابق 

- 0000) الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791806.

117I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LIMOSUD CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق ال9ريد رقم 116، 000ص7، 

الداخلة املغرب

LIMOSUD CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

حبوها بن السوداني حي املسيرة ص 
رقم 61 - 000ص7 الداخلة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18699

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في ص) يوليوز 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

حي  السوداني  بن  حبوها  »شارع 
الداخلة  61 - 000ص7  ص رقم  املسيرة 

 -  10 رقم  القدس  »حي  إلى  املغرب« 

000ص7 الداخلة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص)  بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1110.

118I

CHETTIOUI AHMED

REDOUANE MADRON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 1ص ، 150)9، القصر الكبير 
املغرب

REDOUANE MADRON شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

,م/و,زنقة ص1,رقمص) - 150)9 
القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17(9
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت   11 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 REDOUANE الوحيد  الشريك  ذات 
MADRON  مبلغ رأس الها 100.000 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - ص1,رقمص)  ,م/و,زنقة  السالم  حي 
150)9 القصر الكبير املغرب نتيجة 
تحقيق  وعدم  العجز  تراكم   : ل 

معامالت.
و حدد مقر السصفية ب حي السالم 
 9(150  - ص1,رقمص)  ,م/و,زنقة 

القصر الكبير املغرب. 
و عين:

السيد)ة( رشيد  خنيرة وعنوانه)ا( 
ايطاليا  ساليرنو  ص)811  ايطاليا 

ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : دوار اوالد الحاج 
سوق  الحاج  بوبكر  سيدي  قيادة 

اربعاء الغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقصر الكبير  بساريخ ص1 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص6).

119I
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ANNBO

ECOM NETWORK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANNBO

)6، شارع مح د الخامس الطابق 

األول رقم 6 ، 90000، طنجة 

املغرب

ECOM NETWORK  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1ص شارع 

الفينيقيين اقامة منظر الج يل   - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

51ص100.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 5) غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ECOM NETWORK   مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجس اعي 1ص شارع الفينيقيين اقامة 

طنجة   90000  - الج يل    منظر 

املغرب نتيجة ل : أزمة نشاط.

و حدد مقر السصفية ب 1ص شارع 

 - الج يل    منظر  اقامة  الفينيقيين 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( أنس   ططري  وعنوانه)ا( 

حي النزاهة زنقة منزه املقري فيال رقم 

5 90000 طنجة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7961.

1(0I

DL CONSULTING

JDF MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DL CONSULTING

 RUE BOULMANE 7EME 1(

 ETAGE APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA MAROC

JDF MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني ، الطابق السادس ، رقم 

18  - 60ص0) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9ص9ص51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JDF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAROC

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والدراسات  والهندسة  الخدمات 

في  التراخيص  وبيع  واالستشارات 

املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت 

والسقنيات الحديثة.

عنوان املقر االجس اعي : 59 شارع 
، رقم  السادس  الطابق   ، الزرقطوني 

18  - 60ص0) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   JEMS :  199 الشركة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

  Jacques BENHAMOU : السيد 

1 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة JEMS  عنوانه)ا( 8 شارع 
سور  نويي   9((00 فيل  دي  فندق 

سين فرنسا.
 Jacques BENHAMOU السيد 
1 شارع سساد دي كوبرتان  عنوانه)ا( 

100)9 بولون بيالنكورت فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Jacques BENHAMOU السيد 
1 شارع سساد دي كوبرتان  عنوانه)ا( 

100)9 بولون بيالنكورت فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
1(1I

CHETTIOUI AHMED

HA SG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 1ص ، 150)9، القصر الكبير 
املغرب

HA SG TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 
ح ايد مج/ب زنقة 11 رقم  6 مكرر  

- 150)9 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

079ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 HA SG : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشحاص لحساب الغير.

عنوان املقر االجس اعي : حي اوالد 
ح ايد مج/ب زنقة 11 رقم  6 مكرر  - 

150)9 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : اصغير  ح يد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ح يد اصغير عنوانه)ا( حي 
 6 رقم    11 زنقة  مج/ب  اوالد ح ايد 

150)9 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ح يد اصغير عنوانه)ا( حي 
 6 رقم    11 زنقة  مج/ب  اوالد ح ايد 

150)9 القصر الكبير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقصر الكبير  بساريخ 07 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 55).
1((I

CHETTIOUI AHMED

AYAN FRUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 1ص ، 150)9، القصر الكبير 
املغرب

AYAN FRUTOS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الحاللفة ج اعة اقصر ابجير قيادة 
سيدي سالمة - 150)9 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

091ص
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

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 

 AYAN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. FRUTOS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد الغدائية.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الحاللفة ج اعة اقصر ابجير قيادة 

سيدي سالمة - 150)9 القصر الكبير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة وداد رحال :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  رحال  وداد  السيدة 

ع ارة  الضحى  تجزئة  سيدي رضوان 

الكبير  القصر   9(150  ( رقم   17

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  رحال  وداد  السيد 

ع ارة  الضحى  تجزئة  سيدي رضوان 

الكبير  القصر   9(150  ( رقم   17

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقصر الكبير  بساريخ ص1 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 61).

Iص)1

CABINET CHAOUI

CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CABINET CHAOUI

 Avenue des FAR Résidence ,10

 RIF, (ème Étage Appartement

Avenue des FAR ,10 ص0) 

 Résidence RIF, (ème Étage

 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc

CASH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي »11 شارع 

الفراشات ، الواحة  الدارالبيضاء 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

1171ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 9) يوليوز 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الواحة    ، الفراشات  شارع   11»«

الدارالبيضاء   (0000 الدارالبيضاء 

املغرب« إلى »9 ساحة ياسر- اإلقامة 

 16 شقة   -  8 طابق   - املنصورية 

 (0000 الدارالبيضاء  ص    / أ  الفضاء 

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7صص)79.

1(1I

الحسين فاضيل

TRANSFER PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

مكسب رقم 15، املج ع املنهي ،تجزئة 

) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 10000، مراكش 

املغرب

TRANSFER PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
15، املج ع املنهي ،تجزئة ) شارع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 
مراكش - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص1181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (7
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 

.TRANSFER PRO
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ( ،تجزئة  املنهي  املج ع   ،15 رقم 
شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد هشام برادة  :  1صص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
صصص    : فاضيل  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
صصص    : العزاوي  النبي  السيد عبد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برادة   هشام  السيد 
ص6  الرقم  البيضاء  جنات  تجزئة 
 (0000 البيضاء  ،الدار   ( النسيم 

الدار البيضاء املغرب.
السيد الحسين فاضيل عنوانه)ا( 
مراكش   ، رقم)07)   1 صوكوما 

10000 مراكش املغرب.
العزاوي    النبي  عبد  السيد 
اسبانيا   01)ص0   اسبانيا  عنوانه)ا(  

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برادة   هشام  السيد 
ص6  الرقم  البيضاء  جنات  تجزئة 
 (0000 البيضاء  ،الدار   ( النسيم 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص990.
1(5I

FIDUNOUR SARL 

TUTTO APPOSTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM (0 APP
 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسلي ان املغرب
TUTTO APPOSTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15) اللة 
مريم بلوك ب بنسلي ان - 000ص1 

بنسلي ان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص7ص1.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(0 أبريل   1( في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 TUTTO الوحيد  الشريك  ذات 
 10.000 رأس الها  مبلغ    APPOSTO
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - بنسلي ان  بلوك ب  15) اللة مريم 
 : نتيجة ل  000ص1 بنسلي ان املغرب 

قرار الشريك الوحيد.
و حدد مقر السصفية ب 15) اللة 
000ص1   - بنسلي ان  ب  بلوك  مريم 

بنسلي ان املغرب. 
و عين:

مي وني  الرح ان   عبد  السيد)ة( 
ب  بلوك  مريم  اللة   (15 وعنوانه)ا( 
املغرب  بنسلي ان  000ص1  بنسلي ان 

ك صفي )ة( للشركة.
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 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  سلي ان   ب9ن  االبسدائية 

أبريل 1)0) تحت رقم 17).

1(6I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

EXTRA DESING BOIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb (

nador، 62000، Nador maroc

 EXTRA DESING BOIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 

شارع 80 الطابق الثاني رقم 7  - 

000)6 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11195

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت  1ص  في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرح ان  عبد  )ة(   السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   100 قنجاع  

أصل 00).1 حصة لفائدة  السيد )ة( 

1ص غشت  بساريخ  بنعالوش  مصطفى 

.(0(1

لعور   عي�سى  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   100

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.(00

1ص غشت  بساريخ  بنعالوش  مصطفى 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 905ص.

1(7I

CAFETCO

A O N TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

A O N  TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأس الها االجس اعي   00, 100.000  

درهم
مقرها االجس اعي:  زاوية شارع 

فلسطين والحرية قسارياة أحرابار 
الطابق الثاني شقة رقم ص العليا 

املح دية
A O N  TRANS

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية 
(   (وعنوان مقرها االجس اعي زاوية 
شارع فلسطين والحرية قسارياة 

أحرابار الطابق الثاني شقة رقم ص 
العليا املح دية 0800) املح دية 

املغرب .
حل شركة  

رقم السقييد في السجل السجاري 
5ص55).

العام  الج ع  محضر  اثر  على 
االسسثنائي املنعقد بساريخ   ص0 غشت 
ون  أ  الوحيد   شريك  قرر   (0(1

طرآنس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100000   ,00 االجس اعي  رأس الها 
:ب قس�سى قرار الشريك  يلي  درهم ما 
 (0(1 غشت  ص0  في  املؤرخ  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
ون  أ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 100.000 رأس الها  مبلغ  طرآنس 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
قسارياة  والحرية  فلسطين  شارع 
ص  رقم  شقة  الثاني  الطابق  أحرابار 
املح دية   (0800 املح دية  العليا 
مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط.
زاوية  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
قسارياة  والحرية  فلسطين  شارع 
رقم  شقة  الثاني  الطابق  أحرابار 
 (0800 املغرب  املح دية  العليا  ص 

املح دية املغرب.

و عين:

السيد)ة( ع اد العوينا وعنوانه)ا( 

) تجزئة  الطابق  ص1  بقعة   1 الشطر 

البيضاء   (000 الهرويين  الع ران 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0  بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1760.

1(8I

فيكوجيس

 BOULANGERIE PATISSERIE

AL AQSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيكوجيس

ص1 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

AL AQSA   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 90ص حي 

الحسني مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(987

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 يوليوز   09 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

AKHARRAZ MOHAMED  ك سير 

وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 86)7)1.

1(9I

ELITE GENERATION SARL AU

افل الداخلة لكزري تر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU
حي املطار زنقة أوالد دليم رقم 
861/1، 000ص7، الداخلة املغرب
الداخلة لكزري ترافل  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القسم )0 زنقة 5 رقم 10  - 000ص7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص9)19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 : الداخلة 

لكزري ترافل .
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تنظيم  سياحية،  رحالت  أسفار، 
وخدمات  النقل  ومناسبات،  أحداث 

أخرى.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القسم )0 زنقة 5 رقم 10  - 000ص7 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
500 حصة    : أبهي  السيد عث ان 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : مش اش  نجاة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أبهي  عث ان  السيد 
املسيرة 1 زنقة جبل ميشلفن رقم 11  

000ص7 الداخلة املغرب.
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السيدة نجاة مش اش  عنوانه)ا( 
االنبعات   حي   171 رقم   15 بلوك 

10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أبهي  عث ان  السيد 
املسيرة 1 زنقة جبل ميشلفن رقم 11  

000ص7 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 
شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/)119.
0Iص1

HORICOM

 LES NOUVELLES
 CONSTRUCTION

MAROCAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

HORICOM
(1AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 LES NOUVELLES
  CONSTRUCTION MAROCAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 17) 
تجزئة الداخلة الطابق السفلي  - 

50000 مكناس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.18589

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   (0(1 غشت  1ص  في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   (.510.000«
 (.610.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1057.
1Iص1

FIL CONSEIL

GS TEAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناس املغرب
GS TEAM TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 17 
زنقة ) باراميال سيدي بوزكري  - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(57
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
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 
 GS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TEAM TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 17 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - بوزكري   سيدي  باراميال   ( زنقة 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : الرباني   الص د  عبد  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرباني  الص د  عبد  السيد 
 ( شقة  جواندين  شارع  ص  عنوانه)ا( 

بايون  61100 بايون فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

الرباني  الص د  عبد  السيد 
 ( شقة  جواندين  شارع  ص  عنوانه)ا( 

بايون  61100 بايون فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم )107.
I)ص1

مكسب املحاسبة ومراجعة الحسبات اليعقوبي

CLINIQUE AL FARAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

مكسب املحاسبة ومراجعة الحسبات 
اليعقوبي

16 مكرر زنقة الكويرة حي ليراك ، 
settat maroc ،(6000

CLINIQUE AL FARAH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي حي الفرح 
تجزئة الوحدة سطات سطات 

6000) سطات سطات.
تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص5)6

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تغيير  تم   (0(1 شتن9ر   10 في  املؤرخ 
 CLINIQUE« من  الشركة  تس ية 
 CLINIQUE AL« إلى   »AL FARAH

. »FOURATE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسطات  بساريخ 06 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1)/16)1.
Iصص1

EURODEFI

MAY STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

MAY STONE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : ١٤٤ 
زنقة مح د س يحة الطابق ٦ شقة 
٣٥ درب ع ر - 000) الدار البيضاء 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
75679ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (0(1 ماي   19 في  املؤرخ 
MAY STONE شركة ذات مسؤولية 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
مح د  زنقة   ١٤٤ اإلجس اعي  مقرها 
س يحة الطابق ٦ شقة ٣٥ درب ع ر 
- 000) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لخسارة زبون مهم.
و عين:

العلواني  مريم   السيد)ة( 
اقامة  حسن٢بس  شارع  وعنوانه)ا( 
املغرب  سال   (000 ٤سال  شقة   ٢٠

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
1)0) وفي ١٤٤ زنقة  19 ماي  بساريخ 
 ٣٥ شقة   ٦ الطابق  س يحة  مح د 
البيضاء  الدار   (0000  - ع ر  درب 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0صص)79.
1Iص1

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 AUTO ECOLE POUR
CONDUITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

99ص الطابق ) مكسب 5 تجزئة جنة 
الزيسون 1 بنسودة فاس ، 0000ص، 

فاس املغرب
 AUTO ECOLE POUR

CONDUITE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل رقم 

)E6 تجزئة السالم طريق صفرو 

فاس - 0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

69161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AUTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ECOLE POUR CONDUITE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم )E6 تجزئة السالم طريق صفرو 

فاس - 0000ص فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ملغرز  ابتسام  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : خلفاوي  مح د   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملغرز  ابتسام  السيدة 

8ص11 الحي الجديد زواغة فاس  رقم 

0000ص فاس املغرب.

عنوانه)ا(  خلفاوي  مح د  السيد 
رقم ص5 زنقة ص بنسودة فاس 0000ص 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملغرز  ابتسام  السيدة 

8ص11 الحي الجديد زواغة فاس  رقم 

0000ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1051.
5Iص1

SCOPELLO CALL SARL AU

SCOPELLO CALL SARL AU
إعالن مسعدد القرارات

SCOPELLO CALL SARL AU
ساحة الثيران، إقامة أجدير الطابق 
األر�سي املكسب رقم ص ، 90070، 

طنجة املغرب
 SCOPELLO CALL SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: ساحة 

الثيران، إقامة أجدير الطابق األر�سي 
املكسب رقم ص  - - طنجة  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص1ص107 .
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في ص) غشت 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- قبول تفويت 50% من الحصص أي 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 
أسامة  السيد  ي سلكها  التي  الواحدة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  األزهاري، 
شركة  في   ،K105199 رقم  للسعريف 
  »SCOPELLO CALL SARL AU«
للبطاقة  الحامل  رحو،  رفيق  للسيد 

 BZ808(الوطنية للسعريف رقم  7ص
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
- تعيين كل من السيد أسامة األزهاري 
والسيد رفيق رحو، مسيرين للشركة، 
ج يع  تكون  محددة.  غير  ملدة  وذلك 
الشيكات  وكذلك  والوثائق  العقود 
صالحة  البنكية  املعامالت  وكل 
من  توقيعها  تم  إذا  للشركة  وملزمة 

طرف أحد املسيرين 
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
- تحويل الشكل القانوني للشركة من 
ش.ذ.م.م بشريك وحيد إلى ش.ذ.م.م 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: - اعس اد نظام أسا�سي للشركة 

ش.ذ.م.م

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ألف  مائة  في  الشركة  رأس ال  حدد 
بقي ة  حصة  ألف  إلى  مقس ا  درهم 
مرق ة  الواحدة  للحصة  درهم  مائة 
من 1 إلى 1000 وموزعة كالسالي : 500 
و500  األزهاري  أسامة  للسيد  حصة 
ك ا يصرح  رحو.  رفيق  للسيد  حصة 
الحصص محررة  بأن ج يع  الشركاء 

بالكامل
على  ينص  الذي  ص1:  رقم  بند 
مايلي: تم تعيين كل من السيد أسامة 
األزهاري والسيد رفيق رحو، مسيرين 
محددة.  غير  ملدة  وذلك  للشركة، 
تكون ج يع العقود والوثائق وكذلك 
البنكية  املعامالت  وكل  الشيكات 
تم  إذا  للشركة  وملزمة  صالحة 

توقيعها من طرف أحد املسيرين 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15810).

6Iص1

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LEER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE LEER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

باملجادرقم 607 املسار رقم 16 طريق 
اسفي - 10000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115(71

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 11 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

محاسن انور ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 8))7)1.

7Iص1

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

EDDAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق ال9ريد رقم 116، 000ص7، 

الداخلة املغرب
EDDAM TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسيرة 
ص زنقة الحسي ة رقم 51 - 000ص7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(
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 

.EDDAM TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  51 رقم  الحسي ة  زنقة  ص  املسيرة 

000ص7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.000   : الدودي  مح د  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدودي  مح د  السيد 
دوار ايت بوعدي فم الج عة  000ص7 

ازيالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدودي  مح د  السيد 
دوار ايت بوعدي فم الج عة  000ص7 

ازيالل  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم )111.

8Iص1

KHM CONSULTING

REUSSITE COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 
الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع مح د الخامس واملقاومة ، 
0050)، الدار البيضاء املغرب
REUSSITE COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 9ص شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1)76).
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (017 غشت   (( في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 REUSSITE الوحيد  الشريك  ذات 
COM  مبلغ رأس الها 10.000 درهم 
شارع  9ص  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 - د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  اللة 
0000) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : انعدام النشااط.

 9 و حدد مقر السصفية ب الرقم 
نبيل الجراح زنقة عين واملاس  اقامة 
راسين ت ديد - 0ص101 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( مح د  خالد وعنوانه)ا( 
الرقم 9 اقامة نبيل الجراح زنقة عين 
الدار  0ص101  ت ديد  راسين  واملاس 
البيضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

أكسوبر 017) تحت رقم 616597.
9Iص1

RIF CONSEIL SARL

SW  LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN صEM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

SW  LOGISTICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الكندي زنقة ) رقم 8 الناظور - 

000)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
  SW  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOGISTICS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
األمسعة والبضائع للغير وطنيا ودوليا 

- السصدير واالستراد.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الناظور   8 رقم   ( زنقة  الكندي 

000)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 600   : سعيد  بلقا�سي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (00   : وصال   بلقا�سي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (00   : صباح  بلقا�سي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  بلقا�سي  السيد 
العروي  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

الناظور 550)6 الناظور املغرب.
السيدة بلقا�سي وصال  عنوانه)ا( 
العروي  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

الناظور 550)6 الناظور املغرب.
السيدة بلقا�سي صباح عنوانه)ا( 
العروي  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

الناظور 550)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  بلقا�سي  السيد 
العروي  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

الناظور 550)6 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ )0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 858ص .

110I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LFALOUJA SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق ال9ريد رقم 116، 000ص7، 

الداخلة املغرب
LFALOUJA SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
حسن ) رقم 01-111 - 000ص7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص))19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.LFALOUJA SECURITE
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال الحراسة.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
000ص7   -  01-111 رقم   ( حسن 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 800   : اع ار  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (00   : اح يدة  الليهة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اع ار  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات ع ارة ) رقم 1 000ص7 

الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  اح يدة  الليهة  السيدة 
تانسيفت  واد  زنقة   0( املسيرة  حي 

رقم 11 000ص7 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اع ار  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات ع ارة ) رقم 1 000ص7 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1119.
111I
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RIF CONSEIL Sarl

 GROUPE CONSEIL ET
GESTION NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN صEM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 GROUPE CONSEIL ET GESTION
NADOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق  
الرئيسية  تاوي ة رقم )1)  الطابق 
الساني  الناظور - 000)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((707
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 GROUPE CONSEIL ET GESTION

.NADOR
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات   - دراسة املشاريع .
طريق    : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق    (1( رقم  تاوي ة  الرئيسية  
الناظور   6(000  - الناظور  الساني  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
500 حصة    : علي  داحو  السيدة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : حنان  املساوي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  علي  داحو  السيد 
الناظور  ص0  لعرا�سي بوسردون  رقم 

000)6 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  حنان  املساوي  السيدة 
تجزئة السعادة ع ارة 9 رقم 1 املطار 

الناظور  000)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  علي  داحو  السيد 
الناظور  ص0  لعرا�سي بوسردون  رقم 

000)6 الناظور املغرب
عنوانه)ا(  حنان  املساوي  السيدة 
تجزئة السعادة ع ارة 9 رقم 1 املطار 

الناظور 000)6 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 09 غشت 

1)0) تحت رقم 661ص.

11(I

EURODEFI

M.BOUDRIKA EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

M.BOUDRIKA EXPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 زنقة 
صابري بوج عة الطابق االول 

الشقة رقم 6 درب ع ر  - 0000) 
الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.171181
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بودريقة  خالد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   100
أمين  )ة(  السيد  لفائدة   100 حصة 

بودريقة بساريخ 18 غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص17)79.

Iص11

Abi abdelouahad laabi

 STE TRANSPORT EL
ABASSIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route 1(
Ain smen ، 30000، فاس املغرب
 STE TRANSPORT EL ABASSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 اقامة 
وليلي رقم 9 الطابق ) زنقة ابو 
الطيب املسنبي  - 0000ص فاس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
09ص7ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 غشت   1( في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 10.000« من  أي  درهم«   780.000«
عن  درهم«   790.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1059.

111I

MOUFIDCO

CLINIQUE  ACHIFAA
إعالن مسعدد القرارات

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 1EME 119
ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
CLINIQUE  ACHIFAA  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي:  زاوية 

زنقة العرجون وزنقة لفوازيي  - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.188171

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )) دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

ذات  شركة  الى  مهنية  مدنية  شركة 

املسؤولية املحدودة  

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغير اسم الشركة من مصحة الشفاء 

الشفاء  السخصصات  مصحة  إلى 

لفوازيي 

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

السازي ك سير  الحسن  السيد  تعيين 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

ذات  شركة  الى  مهنية  مدنية  شركة 

املسؤولية املحدودة  

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغير اسم الشركة من مصحة الشفاء 

الشفاء  السخصصات  مصحة  إلى 

لفوازيي 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

السازي  الحسن  السيد  تعيين  مايلي: 

ك سير للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ف9راير 1)0) تحت رقم 761150.
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MED ACCOUNTING

TD LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 18
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

TD LOGISTICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 شارع 
الحريري اقامة ج يلة الطابق 7 رقم 

18 - 90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

07ص119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOGISTICS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطني والدولي.
شارع   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحريري اقامة ج يلة الطابق 7 رقم 

18 - 90000 طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد طوطو مح د  :  00ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 700   : دشاني   اشرف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  دشاني   اشرف  السيد 
 61550 كفايت  العليا  الزاوية  دوار 

جرادة املغرب.

عنوانه)ا(  مح د   طوطو  السيد 
رقم  )ط1  ازدهار  ص  الحسني  املج ع 

6) اكزناية 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دشاني   اشرف  السيد 
 61550 كفايت  العليا  الزاوية  دوار 

جرادة املغرب
عنوانه)ا(  مح د   طوطو  السيد 
رقم  )ط1  ازدهار  ص  الحسني  املج ع 

6) اكزناية 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )صص7.

116I

FICODEF

 SOLUTIONS TRANSPORT
ET LOGISTIQUE
إعالن مسعدد القرارات

FICODEF
رقم 9 إقامة أمنية شارع الجيش 
امللكي ، 0000ص، فاس املغرب

 SOLUTIONS TRANSPORT
ET LOGISTIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 
6 شارع عالل بن عبد هللا ع ارة 
ميجابول مكسب 1 ء 0000ص. - -  

فاس  املغرب .
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
0511ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 11 يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
اإلجس اعية  الحصص  ج يع  تفويت 
لج يع  املنس ية  حصة(  000ص   (
الشركاء إلى السيد هربيل عبد الفساح
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الفساح  عبد  هربيل  السيد  تعيين 
السيد  إسسقالة  بعد  جديد  ك سير 
هذا  من  حسني  مجدوب  إبن  مح د 

املنصب

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي:  
إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات  محدودة  مسوؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي   :14،7،6،1 رقم  بند 
على مايلي: الشكل القانوني، رأس ال 
األسا�سي  النظام  تغيير  الشركة، 

للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/09صص.
117I

soreno consulting

Sabènsol SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soreno consulting
ص1  زنقة  الجز ولي  البلدية ، 
0700)، البيضاء املغرب

Sabènsol SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 111 

شارع مح د اس يحة إقامة جوهرة 
مح د اس يحة الطابق 6 رقم 5ص ا 
لدار البيضاء )610) الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.Sabènsol SARL AU

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو:

الكهربائية  األع ال  ج يع   •
للسجديد:  تخضع  التي  أو  الجديدة 
 ، الكهربائية  التركيبات  أع ال 
والسباكة ، وأع ال التركيب املسنوعة 

األخرى.
• منهجية تشخيص الطاقة.

إلنجاز  مسكاملة  خدمات  تقديم   •
املسجددة  الطاقة  مشاريع  وإدارة 
مجال  في  مسنوعة  خدمات  وتقديم 

الكهرباء والطاقة.
• القيام باألع ال ذات الصلة:

  - تنفيذ ومراقبة أع ال الهندسة 
 ، مسارات   ، )بناء  واملدنية  الريفية 
طرق وهياكل ، حفر خنادق وحوض 
وكشف  آبار(  علف   ، أر�سي  غشاء 

تسربات املياه.
مجال  في  املشاريع  تطوير   -   
الطاقات املسجددة ، وال سي ا الطاقة 
والحرارة   ، الكهروضوئية  الش سية 
الش سية ، وطاقة الرياح ، والطاقة 
الحلول  وج يع  األرضية  الحرارية 
التي  املياه  وتوفير   ، الطاقة  لسوفير 

أدخلتها السقنيات الجديدة ،
في  املبسكرة  السقنيات  تعزيز   -  
السن ية املائية والزراعية وبناء املباني 

والطرق ؛
املسعلقة  األنشطة  ج يع   •
الكهربائية  املعدات  وتسويق  بشراء 
الخاليا  ذلك  في  ب ا   ، أنواعها  بج يع 
عام  بشكل  الش سية  الكهروضوئية 
الحيوية.  والكسلة  الرياح  وطاقة   ،
توزيع وبيع وتركيب األلواح الش سية 
الكهربائية  واملعدات  الكهروضوئية 
والكهروميكانيكية  واإللكترونية 
الطاقة  محطات  وبيع  وتركيب 
الش سية ؛ ج يع األنشطة املسعلقة 
املسعلقة  املنسجات  وبيع  بشراء 
بالطاقات املسجددة والتركيب وخطط 

القوى العاملة..
 111  : االجس اعي  املقر  عنوان 
جوهرة  إقامة  اس يحة  مح د  شارع 
ا  5ص  رقم   6 الطابق  اس يحة  مح د 
)610) الدار البيضاء   لدار البيضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : صابق  ادريس  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صابق  ادريس  السيد 
1ص  زنقة   6 رقم  تجزئة  الع ارية  حي 
البيضاء   الدار   (0170 الشق   عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صابق  ادريس  السيد 
1ص  زنقة   6 رقم  تجزئة  الع ارية  حي 
البيضاء   الدار   (0170 الشق   عين 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 515019.
118I

SUD TRANSMISSION

SUD TRANSMISSION
إعالن مسعدد القرارات

SUD TRANSMISSION
 Rue Abou Bakr Essadik

 Quartier Industriel ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SUD TRANSMISSION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع أبو 
بكر الصديق الحي الصناعي - 10000  

مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
5صص1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 8) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
تصحيح عنوان الفرع الكائن بسيدي 
املهنية  بالضريبة  واملسجل  غانم 
بالعنوان   ، 0)90ص)16  رقم  تحت 
السالي » الطابق األر�سي رقم )10 الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش ».

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إنشاء فرع ب راكش تحت الشعار 

BRICOLAND.MA :
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
للفرع  االجس اعي  املقر  تثبيت  مايلي:  
العنوان  في   BRICOLAND.MA
السالي : »الطابق األول رقم )10 الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش«.
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
 SUD شركة  مسيري  نفس  تعيين 
ك سيري   TRANSMISSION SARL

الفرع 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الفرع  نشاط  تحديد 
النحو  على   BRICOLAND.MA
لنفس  اإلنترنت  ع9ر  البيع   : السالي 
 SUD تسوقها شركة  التي  املنسوجات 

TRANSMISSION SARL
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي:  إضافة عالمة تجارية إلى الفرع 
هذه  تس ية   ،  BRICOLAND.MA
BRICOLAND : العالمة السجارية هي
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 SUD شركة  مال  رأس  رفع 
من   TRANSMISSION SARL
100000)  درهم إلى 1800000  درهم 
  (100000 مبلغ  إدماج   : طريق  عن 
لألرباح  الدائن«  »الرصيد  من  درهم 
 report à nouveau »  «( املحسجزة 

. (solde créditeur
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي:  
بقي ة  جديد  سهم   (1000 توزيع  
للسهم  درهم(   100.00( درهم  مائة 
الواحد، على الشركاء ب ا يتناسب مع 

مساه اتهم في رأس مال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
للشركة  اإلجس اعي  املقر  يقع  مايلي: 
الحي  الصديق  بكر  أبو  شارع  في:  
لديها  الشركة   -  : مراكش  الصناعي 
فرع في العنوان السالي: الطابق األر�سي 
سيدي  الصناعي  الحي   10( رقم 
فرع  لديها  الشركة   - مراكش.   غانم 
ابن  شارع   175 السالي:  العنوان  في 
الشركة   - البيضاء.  الدار  تاشفين 

الطابق  السالي:  العنوان  في  فرع  لديها 
األول رقم )10 الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش.
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
السالية أس اؤهم  مايلي: قام الشركاء 
(1 النقدية وهم:  بسقديم املساه ات 

ــ ناح ياس نسيم هاي كاد 00)1699 
درهم    )(ــ بيطون صونيا  600ص9ص) 
راشيل  ادري  ناح ياس  ص(ــ  درهم     
160000 درهم   1(ــ ناح ياس جوهنا 
زوهرة  81600ص درهم   5(ــ ناح ياس 
6(ــ  درهم     115600 روت  كورين 

ناح ياس ارمان 0000) درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 1800000 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
 18000 إلى  مقسم  وهو  درهم. 
 ، للسهم  درهم   100 بقي ة  سهم 
بالكامل  ومدفوعة   ، بالكامل  مكستبة 
مع  يتناسب  ب ا  للشركاء  ومخصصة 
ناح ياس  1(ــ  كاالتي:   ، مساه تهم 
(( سهم    1699( كاد  هاي  نسيم 
ص) سهم   6ص9ص)  صونيا  بيطون  ــ 
1600 سهم   راشيل  ادري  ناح ياس  ــ 
816ص  زوهرة  جوهنا  ناح ياس  1(ــ 
روت  كورين  ناح ياس  5(ــ  سهم  
1156 سهم  6(ــ ناح ياس ارمان 00) 

سهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 87)7)1.
119I

MOUFIDCO

 CLINIQUE DES SPECIALITES
ACHIFAA LAVOISIER

إعالن مسعدد القرارات

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 1EME 119
ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 CLINIQUE DES SPECIALITES

ACHIFAA LAVOISIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي:  زاوية 
زنقة لحسن العرجون وزنقة لفوازيي 

- 0000) الدارالبيضاء املغرب .

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.188171
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )1 ماي 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد خالد السازي ) حصص 
أصبح  وبه  السازي  الحسن  للسيد 
ج يع  ي سلك  السازي  الحسن  السيد 
الشركة  للرأس ال  املكونة  الحصص 

وشريك وحيد 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد خالد السازي ) حصص 
أصبح  وبه  السازي  الحسن  للسيد 
ج يع  ي سلك  السازي  الحسن  السيد 
الشركة  للرأس ال  املكونة  الحصص 

وشريك وحيد 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 86)789.

150I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OCEAN EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق ال9ريد رقم 116، 000ص7، 

الداخلة املغرب
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OCEAN EXPERTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 01-1)77 - 000ص7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19(91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.OCEAN EXPERTS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ك بالج لة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

000ص7   -  01-77(1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد انوار غيالن :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انوار غيالن عنوانه)ا( رقم 

اكادير   80000 املح دي  حي   1710

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انوار غيالن عنوانه)ا( رقم 

اكادير   80000 املح دي  حي   1710

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1191.
151I

ORENJI

VIF STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ORENJI
)ص شارع مح د الخامس الشقة 

رقم 1 حي الحسني بركان ، 000ص6، 
بركان املغرب

VIF STAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
بنخيران طريق )E رقم 11 وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
5759ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 0ص غشت  في  املؤرخ 
 VIF املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
STAR  مبلغ رأس الها 100.000 درهم 
تجزئة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 - وجدة   11 رقم   E( طريق  بنخيران 
60000 وجدة املغرب نتيجة ل : أزمة 

فيروس كورونا.
تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 - وجدة   11 رقم   E( طريق  بنخيران 

60000 وجدة املغرب. 
و عين:

شنيكي  العالي   عبد  السيد)ة( 
بوغريبة  بلخير  والد  دوار  وعنوانه)ا( 
بركان 00صص6 بركان املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 169ص.
15(I

MOUFIDCO

BY TAZI
إعالن مسعدد القرارات

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 1EME 119
ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
BY TAZI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: ص1  زنقة 
سبو حي كوتيي الدارالبيضاء - 
0000) الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص8060ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في )1 ماي 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  رأس ال  من  الرفع  مايلي:  
الى  درهم   1000000.00 من 
بزيادة  أي  درهم   16000000.00

15000000.00 درهم
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تبعا لوفاة السيد ريحان السازي تقرر 
حسب  لورثسه  حصصه  ملكية  نقل 
الحصص  من  حصة  صص8  السالي 
السيد  لفائدة  للشركة  االجس اعية 
من  حصة  و167  السازي  الحسن 
للشركة  االجس اعية  الحصص 
شقرون  بن  مونيا  السيدة  لفائدة 
مقسضيات  تعديل  تم  لذالك  وتبعا 
السغيرات  حسب  األسا�سي  النظام 
يسض ن  جديد  أسا�سي  نظام  وإنشاء 

كل السعديالت
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الشركة  رأس ال  من  الرفع  مايلي:  
الى  درهم   1000000.00 من 
بزيادة  أي  درهم   16000000.00

15000000.00 درهم
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تبعا لوفاة السيد ريحان السازي تقرر 
حسب  لورثسه  حصصه  ملكية  نقل 
الحصص  من  حصة  صص8  السالي 

السيد  لفائدة  للشركة  االجس اعية 

من  حصة  و167  السازي  الحسن 

للشركة  االجس اعية  الحصص 

شقرون  بن  مونيا  السيدة  لفائدة 

مقسضيات  تعديل  تم  لذالك  وتبعا 

السغيرات  حسب  األسا�سي  النظام 

يسض ن  جديد  أسا�سي  نظام  وإنشاء 

كل السعديالت

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789980.

Iص15

EXPERTS CONSULTING KHALSI

G4 TRAVAUX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

G1 TRAVAUX MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 1 

الطابق األول زنقة 56 شارع 1 توالل 

- 50000  مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1

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 

 G1  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRAVAUX MAROC

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسلفة والسع ير.
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 1 شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق األول زنقة 56 شارع 1 توالل - 

50000  مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 10.000   : عس ان  اهري  السيد 

درهم   1.000.000 بقي ة  حصة 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عس ان  اهري  السيد 

 50000 و1   ص  النعيم  01ص  رقم 

مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عس ان  اهري  السيد 

 50000 و1   ص  النعيم  01ص  رقم 

مكناس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 796ص.

151I

ISDM CONSULTING

WAZZI CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ص

 AVENUE MED 6  APP 05 (EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 WAZZI CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة مج وعة ج رقم 881  - 

70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص719ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 غشت   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وازي  ايوب  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

الرح ن جان بساريخ 6) غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالعيون  بساريخ 0ص غشت 

1)0) تحت رقم 1)0)/797).

155I

ISDM CONSULTING

WAZZI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ص

 AVENUE MED 6  APP 05 (EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 WAZZI CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي تجزئة 

الوحدة مج وعة ج رقم 881 تجزئة 

الوحدة مج وعة ج رقم 881 

70000 العيون املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص719ص

العام  الج ع  ب قس�سى 

غشت   (6 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

من  الشركة  تس ية  تغيير  تم   (0(1

إلى   »WAZZI CONSTRUCTION«

. »RIMSERV«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 0ص غشت 

1)0) تحت رقم 1)0)/797).

156I

ISDM CONSULTING

WAZZI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 51ص

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

العيون املغرب
  WAZZI CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الوحدة مج وعة ج رقم 881 تجزئة 

الوحدة مج وعة ج رقم 881 
70000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص719ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 6) غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة( جان  للشركة  مسير جديد 

عبد الرح ن ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 0ص غشت 

1)0) تحت رقم 1)0)/797).

157I

ATELIER ARABESQUE

ATELIER ARABESQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATELIER ARABESQUE
ع ارة احسين تجزئة الوحدة 

مج وعة D-19 الشقة رقم 06 ، 
70000، العيون املغرب

ATELIER ARABESQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الراحة رقم 169 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7959ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7

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 

.ATELIER ARABESQUE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالفرشة،  االثاث  انواع  مخسلف 

اشغال التشطيب الداخلي والخارجي 

والع ومية،  الخاصة  لل باني 

السجارة  املخسلفة،  العامة  االشغال 

العامة، االسسيراد والسصدير.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  -  169 رقم  الراحة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الرح وني  ع ر  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرح وني  ع ر  السيد 

 75 رقم  بوقنادل  زنقة  الفسح  حي 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرح وني  ع ر  السيد 

 75 رقم  بوقنادل  زنقة  الفسح  حي 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/8ص8).

158I
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ASHAM  MOHAMED

هاريو املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASHAM  MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

هاريو املغرب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع دكا 

زنقة عبير رقم 11  - 00ص9 تطوان 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

1ص90).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة هاريو 

 100.000 رأس الها  مبلغ  املغرب  

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

دكا زنقة عبير رقم 11  - 00ص9 تطوان 

اشسغال  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر السصفية ب شارع دكا 

11  - 000ص9 تطوان  زنقة عبير رقم 

املغرب. 

و عين:

موهوب  مح د    السيد)ة( 

انجرة  الخ يس  فرية  وعنوانه)ا( 

ج اعة وقيادة خ يس انجرة  000ص9 

)ة(  ك صفي  املغرب  انجرة   فحص 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 يوليوز  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم 519).

159I

YENI EMNIYET

YENI EMNIYET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YENI EMNIYET
75، شارع أنفا،زاوية  زنقة كلو دو 
بروفانس الطابق 9، شقة  رقم ب 
108 ، 0170)، الدارالبيضاء املغرب

YENI EMNIYET  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 75، شارع 
أنفا،زاوية  زنقة كلو دو بروفانس 
الطابق 9، شقة  رقم ب 108  - 
0101) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 
 YENI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. EMNIYET
: • اسسيراد  غرض الشركة بإيجاز 
وتصدير ج يع املنسجات أو املواد أو 

البضائع أو املعدات من أي نوع.
• ت ثيل ج يع العالمات السجارية 
إلى  باإلضافة  األجنبية  أو  الوطنية 
وشحن  والدولية  الوطنية  السجارة 
أو  املواد  أو  املنسجات  ج يع  وتوزيع 

األجزاء أو البضائع أو املعدات.
وس سرة  وتجارة  وبيع  شراء   •
ج يع  وتوزيع  وتسويق  وت ثيل 
األشياء واملنسجات واملواد والبضائع.

بج يع  السجارية  الخدمات   •
مزود   ، بالع ولة  وكيل  أنواعها: 

أع ال ... ؛

املسعلقة  والخدمات  األشغال   •

بالكائن أعاله.

• االستث ارات في رأس املال بج يع 

الوسائل وفي ج يع أنواع الشركات.

أنواع  ج يع  وتصدير  اسسيراد   •

أو  البضائع  أو  املنسجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات.

املعامالت  ج يع   ، عام  وبشكل   •

واملالية  والعقارية  واملنقولة  السجارية 

تكون مرتبطة بشكل مباشر  التي قد 

املذكورة  باألنشطة  مباشر  غير  أو 

أعاله أو من املحس ل أن تعزز تنفيذها 

وتطويرها..

عنوان املقر االجس اعي : 75، شارع 

بروفانس  دو  كلو  زنقة  أنفا،زاوية  

 -   108 ب  رقم  شقة    ،9 الطابق 

0101) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املراتق  كري ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كري ة املراتق عنوانه)ا( 1 

زنقة جبالة مج وعة سكنية 8 طابق 

 (0180 إقامة الكورنيش   18 1 شقة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كري ة املراتق عنوانه)ا( 1 

زنقة جبالة مج وعة سكنية 8 طابق 

 (0180 إقامة الكورنيش   18 1 شقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 70ص)79.

160I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

DOUADI’S FAMILY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 1

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

DOUADI’S FAMILY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار 

الحركات بالد الشيكر، ج اعة 

ت صلوحت  - 10000 مراكش  

املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

9ص861.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   (0(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 The Farm Lodges

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 8)71)1.

161I

س9رينغ انفسس نت

سبرينغ انفستمنت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

س9رينغ انفسس نت

املنطقة الصناعية سابينو السجزئة 

رقم 0ص9 النواصر الدارالبيضاء ، 

10)0)، الدارالبيضاء املغرب

س9رينغ انفسس نت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي املركز 
السجاري الرياض 61 تقاطع شارع 
اللة اليقوت ومصطفى املعاني رقم 
69 الطابق الثاني املركز السجاري 
الرياض 61 تقاطع شارع اللة 

اليقوت ومصطفى املعاني رقم 69 
الطابق الثاني 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 0ص شتن9ر 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
تقاطع   61 الرياض  السجاري  »املركز 
اليقوت ومصطفى املعاني  شارع اللة 
رقم 69 الطابق الثاني املركز السجاري 
اللة  شارع  تقاطع   61 الرياض 
 69 رقم  املعاني  ومصطفى  اليقوت 
الدارالبيضاء   (0000 الثاني  الطابق 
الصناعية  »املنطقة  إلى  املغرب« 
النواصر  0ص9  رقم  السجزئة  سابينو 
10)0) الدارالبيضاء   الدارالبيضاء - 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

أكسوبر 0)0) تحت رقم 11ص750.

16(I

FNMCOMPTA

BAAMIFOUAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL ص EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

BAAMIFOUAD TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) شارع 
ابن مرحل , إقامة السعادة الطابق 
)0 رقم 05 - طنجة - 90000 طنجة  

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.100115
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   (0(1 1ص غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 BAAMIFOUAD الوحيد  الشريك 
 100.000 رأس الها  مبلغ    TRANS
 (1 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
السعادة  إقامة   , مرحل  ابن  شارع 
الطابق )0 رقم 05 - طنجة - 90000 
ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة  

الس ويل.
و حدد مقر السصفية ب 1) شارع 
الطابق  السعادة  إقامة   , مرحل  ابن 
)0 رقم 05 - طنجة - 90000 طنجة  

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( فؤاد    باعمي وعنوانه)ا( 
 C ROSSELO 110-(-ص SANT BOI
برشلونة   DE LLOBREGAT 08001

اسبانيا ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7956.
Iص16

GMGF

 STE MOROCCO
 ADVENTURE MOTORBIKES

SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
جص الطابق الرابع شقة رقم )1 ، 
MAROC 0500)، الدار البيضاء

 STE MOROCCO ADVENTURE
MOTORBIKES SARL/AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 زنقة 
اكادير وزنقة جدة  الطابق االول 
الدار البيضاء - 0)01) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

510517
 0( في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 MOROCCO ADVENTURE

.MOTORBIKES SARL/AU
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية.
زنقة   5  : االجس اعي  املقر  عنوان 
اكادير وزنقة جدة  الطابق االول الدار 
البيضاء  الدار   (01(0  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : بنشقرون  كريم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنشقرون  كريم  السيد 
بنجدية  االول  الطابق  جدة  زنقة   5
انفا 0)01) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنشقرون  كريم  السيد 
بنجدية  االول  الطابق  جدة  زنقة    5

انفا 0)01) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 786716.
161I

الشتيوي ادريس

Sté BIRDOR TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/)0 
رقم /11 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
Sté BIRDOR TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
السالمة ) رقم 1صص  - 150)9 

القصر الكبير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص09ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BIRDOR TRANS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغير.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السالمة ) رقم 1صص  - 150)9 القصر 

الكبير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عادل القرقري :  51 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
السيد رشيد القرقري :  19 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القرقري  عادل  السيد 
 9(150 1صص  رقم   ( السالمة  تجزئة 

القصر الكبير املغرب.
عنوانه)ا(  القرقري  رشيد  السيد 

إسبانيا - - -  اسبانيا إسبانيا.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  القرقري  عادل  السيد 
 9(150 1صص  رقم   ( السالمة  تجزئة 

القصر الكبير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقصر الكبير  بساريخ ص1 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 65).
165I

الشتيوي ادريس

 Sté EL MARABET TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/)0 
رقم /11 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
 Sté EL MARABET TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 
م ن زنقة 6 رقم 19  - 150)9 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

095ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Sté EL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MARABET TRANS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغير.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السالم م ن زنقة 6 رقم 19  - 150)9 

القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د املرابط :  50 حصة 
بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 50   : البطيني  نعي ة  السيدة 
حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املرابط  مح د  السيد 
1ص  الزنقة  ن  مج وعة  السالم  حي 
رقم 1) 150)9 القصر الكبير املغرب.
السيدة نعي ة البطيوي عنوانه)ا( 
1ص  الزنقة  ن  مج وعة  السالم  حي 
رقم 1) 150)9 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املرابط  مح د  السيد 
1ص  الزنقة  ن  مج وعة  السالم  حي 
رقم 1) 150)9 القصر الكبير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقصر الكبير  بساريخ ص1 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 66).
166I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

SOUKA BELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
SOUKA BELLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 
بلوك 7 نوميرو 1 حي املرابطين ليراك 

فاس - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19ص89
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (5
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 

.SOUKA BELLE
غرض الشركة بإيجاز : بيع األدوية 

الصيدالنية.
مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بلوك 7 نوميرو 1 حي املرابطين ليراك 

فاس - 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : سكينة  بل ليح  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سكينة  بل ليح  السيدة 
لوت   1 طوابق   1 شقة   10 بناء 
فاس  رشيد  موالي  أفينو  مجزاري 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سكينة  بل ليح  السيدة 
لوت   1 طوابق   1 شقة   10 بناء 
فاس  رشيد  موالي  أفينو  مجزاري 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   01 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 8ص9ص.
167I

Maitre Idriss el khatib

AMSAFOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
AMSAFOURA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
السالم بن ريسون رقم 6) - 000ص9 

تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5877
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 07 غشت 1)0) تم اإلعالم 
وتوزيع  لوقش  سامي   الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 نون9ر   01 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 15 االبادي،   امال  السيد)ة( 
حصة .

 17 لوقش،   غادة   السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( ليلى  لوقش،  17 حصة.
1ص  لوقش،   ياسر   السيد)ة( 

حصة.
لوقش،   الوهاب   عبد  السيد)ة( 

1) حصة.
السيد)ة( اسية داوود،  1) حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
0ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص6)ص.

168I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

STE DIV ESSADKI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 
سلي ان ، 00)11، سيدي سلي ان 

املغرب
  STE DIV ESSADKI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم ص اقامة الياس ين رقم 5) شارع 
يعقوب املنصور  - 11000 القنيطرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6((79
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(
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 

. DIV ESSADKI SARL AU
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والترميم .
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم ص اقامة الياس ين رقم 5) شارع 
يعقوب املنصور  - 11000 القنيطرة 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد البشير الصادقي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البشير الصادقي  عنوانه)ا( 
دوار السعاونية الحاك ية اوالد احسين  

00)11 سيدي سلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير الصادقي  عنوانه)ا( 
دوار السعاونية الحاك ية اوالد احسين 

00)11 سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.
169I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

NEGAFA LAMYAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

NEGAFA LAMYAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
رقم ) إقامة سلي ة حي بدر فاس - 

0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

87ص69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   1(

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 

.NEGAFA LAMYAE

غرض الشركة بإيجاز : نكافة.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - فاس  بدر  حي  سلي ة  إقامة   ( رقم 

0000ص فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: الفياللي  ملياء  شفيق   السيدة 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفياللي  ملياء  شفيق  السيدة 

في  النجاة  السقسيم  مبنى  عنوانه)ا( 

فاس  0000ص  فاس  بدر  حي   1 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفياللي  ملياء  شفيق  السيدة 

في  النجاة  السقسيم  مبنى  عنوانه)ا( 

فاس  0000ص  فاس  بدر  حي   1 شقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص0  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص98ص.
170I

TAJFARAH

GMF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار 

GMF
رقم ص إقامة إي ان، زاوية زنقة أح د 

القدميري وزنقة الفشسالي، حي 
بالطو رقم ص إقامة إي ان، زاوية زنقة 
أح د القدميري وزنقة الفشسالي، 
حي بالطو، 90ص0)، الدار البيضاء 

املغرب
GMF  »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي:  رقم 
ص إقامة إي ان، زاوية زنقة أح د 

القدميري وزنقة الفشسالي، حي بالطو 
- 90ص0) الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1988(1
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (0(1 غشت   (7 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
Hybrid café

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 68ص)79.
171I

Maitre Idriss el khatib

amsafoura
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
amsafoura شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
السالم بن ريسول رقم 6) - 000ص9 

تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5877
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ص  لوقش  ناهد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   7 أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( ليلى لوقش بساريخ 

07 غشت 1)0).
 ( لوقش  ناهد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   1 أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( غادة لوقش بساريخ 

07 غشت 1)0).
 ( لوقش  ناهد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   ( أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( باسر لوقش بساريخ 

07 غشت 1)0).
 ( لوقش  دالل  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   7 أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( ليلى لوقش بساريخ 

07 غشت 1)0).
ص  لوقش  دالل  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   5 أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( غادة  لوقش بساريخ 

07 غشت 1)0).
 ( لوقش  دالل  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   ( أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( ياسر لوقش بساريخ 

07 غشت 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
0ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص6)ص.
17(I

Maitre Idriss el khatib

AMSAFOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
AMSAFOURA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
السالم بن ريسون رقم 6) - 000ص9 

تطوان املغرب.
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وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5877
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 07 غشت 1)0) تم اإلعالم 
وتوزيع  داوود  اسية  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 نون9ر   01 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( ليلى لوقش  ،  1 حصة .

السيد)ة( غادة  لوقش  ،  1 حصة.

السيد)ة( ياسر لوقش  ،  1 حصة .
السيد)ة( عبد الوهاب لوقش  ،  5 

حصة .
السيد)ة( ناهد لوقش  ،  7 حصة .
السيد)ة( دالل لوقش  ،  7 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
0ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص6)ص.

Iص17

MCG

إملوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° ص, Appt. 11,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إملوس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 69 درب 
الفران رياض العروس - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

99ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
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 : إملوس.

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل  والرياضات  الضيافة  دور 

ج يع الفنادق واملوتيالت واملج عات 

السياحية واملنسجعات.

69 درب   : عنوان املقر االجس اعي 

 10000  - العروس  رياض  الفران 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : لحسينية  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عث ان لحسينية عنوانه)ا( 
1 الشقة  ص1 زنقة اصفوديل الطابق 
رقم ص املعاريف 0صص0) الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عث ان لحسينية عنوانه)ا( 
1 الشقة  ص1 زنقة اصفوديل الطابق 
رقم ص املعاريف 0صص0) الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص71)1.

171I

HBLAWFIRM

Total Maroc
شركة املساه ة

تغيير تس ية الشركة

HBLAWFIRM

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, (ème étage

 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc

Total Maroc شركة املساه ة
وعنوان مقرها االجس اعي 116 شارع 
الزرقطوني - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 9ص
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 غشت   (1 في  املؤرخ 
 Total« من  الشركة  تس ية  تغيير 
 TOTALENERGIES« إلى   »Maroc

. »MARKETING MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 5)1)79.

175I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SAJIDA NEGOCE TRAV«
إعالن مسعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°11ص, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»SAJIDA NEGOCE TRAV« »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 
النخيل، ع ارة ))، بلوك D، الشقة 
رقم 17، الطابق الرابع، الجديدة - 

1000) الجديدة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.17195

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في ص0 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املصدق  السيد  تفويت   1- مايلي: 
فقير ج يع حصصه في الشركة )500 
السيدة  لفائدة  اجس اعية(  حصة 
فاط ة الزهراء قديري. -) تغيير شكل 
الشركة القانوني من شركة مجدودة 
مجدودة  شركة  إلى   السؤولية 

السؤولية ذات شريك وحيد. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :1-6-7 رقم  بند 
بحصص  الخاصة  البنود  مايلي: 

الشركاء والشكل القانوني للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة  بساريخ 09 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1)69).

176I

EURO ACCOUNTING HOUSE

TECNICA AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

TECNICA AUTOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قطعة )8، 
الحي الصناعي - 1000) الجديدة 

امل لكة املغربية.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7(51
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 01 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»قطعة )8، الحي الصناعي - 1000) 
إلى  املغربية«  امل لكة  الجديدة 
شارع   (11/( رقم  السفلي  »الطابق 
الجديدة    (1000  - الخامس   مح د 

امل لكة املغربية«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة  بساريخ 09 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1)69).

177I

الهدى لالستشارة ش م م

STE ALL TONER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فاس ، 0000ص، 

فاس املغرب
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STE ALL TONER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
بيروت اقامة روض االزهر رقم 57 
الزهور ) - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69(59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8
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 

.ALL TONER
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات املعلوميات، ج يع املعامالت 

وكل ما يسعلق بالهدف االجس اعي..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 57 رقم  االزهر  روض  اقامة  بيروت 

الزهور ) - 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أس ار أح د :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد مصباح بهاء الدين 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أس ار أح د عنوانه)ا( رفم 
18 زنقة 15 بلوك ب حي كريو زواغة  

0000ص فاس املغرب.
الدين  بهاء  مصباح  السيد 
روض  اقامة  بيروت  شارع  عنوانه)ا( 
االزهر رقم 57 الزهور ) 0000ص فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حياة  قلعي  السيدة 
اقامة روض االزهر رقم  بيروت  شارع 

57 الزهور ) 0000ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 871ص.
178I

PME CONSULTING GROUP

 INFIRAD DE TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
ص1 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 0000ص، فاس املغرب
 INFIRAD DE TRAVAUX DIVERS
ET NEGOCE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1) 
تجزئة غيسة زواغة موالي يعقوب - 

0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 INFIRAD DE TRAVAUX DIVERS

.ET NEGOCE
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كل  عامة  وبصفة  والسجارة  املخسلفة 
وغير  والعقارية  السجارية  الع ليات 
بصفة  املسعلقة  واملالية  العقارية 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكور أعاله.
 (1 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - يعقوب  موالي  زواغة  غيسة  تجزئة 

0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 (55   : بل حبوب  أيوب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 190 السيد عبد النبي السباعي :  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (55   : بل حبوب  سعد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بل حبوب  أيوب  السيد 

تجزئة  الغفاري  ذر  أبي  مسجد 

القرويين طريق عين الشقف 0000ص 

فاس املغرب.

السباعي  النبي  عبد  السيد 

إموزار  طريق   11 كم  عنوانه)ا( 

يعقوب  موالي  الشقف  عين  أندلس 

0000ص فاس املغرب.

عنوانه)ا(  بل حبوب  سعد  السيد 

تجزئة  الغفاري  ذر  أبي  مسجد 

القرويين طريق عين الشقف 0000ص 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

بل حبوب  املالك  عبد  السيد 
الغفاري  ذر  أبي  مسجد  عنوانه)ا( 

الشقف  عين  طريق  القرويين  تجزئة 

0000ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1/1011)0).

179I

sofoget

IMMOBILIER KHADIJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

IMMOBILIER KHADIJA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
إقامة صفوان 1)11 شقة 11 لو 
فالون - 11000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص508
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (018 نون9ر   (8
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 

.IMMOBILIER KHADIJA
األنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 
لو   11 شقة   11(1 صفوان  إقامة 

فالون - 11000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
: مريم  طنجي  الشرقاوي   السيدة  
100 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
 : مريم  طنجي  الشرقاوي  السيدة  

100 بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مريم  طنجي  الشرقاوي  السيدة  
عنوانه)ا( القنيطرة 11000 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
مريم  طنجي  الشرقاوي  السيدة  
عنوانه)ا( القنيطرة 11000 القنيطرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

دجن9ر 018) تحت رقم 719ص.

180I
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BCNG

STE: ALLIANCE EVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: ALLIANCE EVER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9  
- 0050) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06
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 

.ALLIANCE EVER
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

والتسيير.
 ،(65  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9  - 

0050) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 10.000,00   : السيد عادل مالل 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
بقي ة   100  : مالل  عادل  السيد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مالل  عادل  السيد 
معروف  سيدي  رقم171  لينة  تجزئة 

0050) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مالل  عادل  السيد 
معروف  سيدي  رقم171  لينة  تجزئة 

0050) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
181I

MEDAFCO  CONSULTING

LOUJAIN EVENT )لوجين 
افنت)

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL IRFANE (, GH1, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
LOUJAIN EVENT )لوجين افنت( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 السفلي طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11(111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يناير   (0
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 
LOUJAIN EVENT )لوجين افنت(.

مسعهد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األحداث  وتنظيم  الطعام  تقديم 
السجارية واملعارض وتأجير  واملعارض 
معدات االسسقبال والخي ات املسرح 

وج يع معدات االسسقبال.

عنوان املقر االجس اعي : حي نجيبة 
 - طنجة  السفلي   11 رقم   88 شارع 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد املرابط مح د  طارق :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
 500   : نجاة   املكنا�سي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
طارق  مح د   املرابط  السيد 
عنوانه)ا( مسنانة اقامة  السالم ط 6  

رقم ) 90000 طنجة املغرب.
السيدة املكنا�سي نجاة  عنوانه)ا( 
 1 طابق  السالم  اقامة  مسنانة  حي 

رقم )8 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
طارق  مح د   املرابط  السيد 
عنوانه)ا( مسنانة اقامة  السالم ط 6  

رقم  90000 طنجة املغرب
السيدة املكنا�سي نجاة  عنوانه)ا( 
 1 طابق  السالم  اقامة  مسنانة  حي 

رقم )8 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص)88ص).

18(I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

 SI SOLUTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D
9)، زنقة االنطاكي مكسب رقم 6 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 SI SOLUTION IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) مج ع 
رياض السالم ع ارة B الطابق 5 رقم 
ص11 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOLUTION IMMOBILIERE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء وبيع وبناء  البنايات .

) مج ع   : عنوان املقر االجس اعي 

رياض السالم ع ارة B الطابق 5 رقم 

ص11 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 السيد اس اعيل الزكاف الفالح  :

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفالح   الزكاف  اس اعيل  السيد 

عنوانه)ا( حي السعادة 1 زنفة 11 رقم 

1 طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفالح   الزكاف  اس اعيل  السيد 

عنوانه)ا( حي السعادة 1 زنفة 11 رقم 

1 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص0  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7776.

Iص18
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PME CONSULTING GROUP

LE PANAME PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

PME CONSULTING GROUP
ص1 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 0000ص، فاس املغرب
LE PANAME PALACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم  66 
شارع السالوي املدينة الجديدة - 

0000ص فاس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.19587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   07 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LE PANAME PALACE
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
السالوي  شارع   66 رقم   اإلجس اعي 
فاس  0000ص   - الجديدة  املدينة 

املغرب نتيجة لغياب النشاط.
و عين:

الخاوي  ناصر   السيد)ة( 
سيناء  ابن  1زنقة  رقم   وعنوانه)ا( 
موالي الكامل الشقة  ص1 إقامة زهور 
)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0000ص 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 66 رقم   وفي   (0(1 يونيو   07 بساريخ 
 - الجديدة  املدينة  السالوي  شارع 

0000ص فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (1 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 791ص/1)0).
181I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

RAHMA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE D’INDICATION FISCAL
H-D

9)، زنقة االنطاكي مكسب رقم 6 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 RAHMA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ) 

مج ع رياض السالم ع ارة B الطابق 
5 رقم ص11 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري 

: ص11965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص0 
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 

.RAHMA IMPORT EXPORT
السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  ج يع  في  والدولية  الوطنية 

واملعدات.
) مج ع   : عنوان املقر االجس اعي 
رياض السالم ع ارة B الطابق 5 رقم 
ص11 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 السيد اس اعيل الزكاف الفالح  :
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفالح   الزكاف  اس اعيل  السيد 
عنوانه)ا( حي السعادة 1 زنفة 11 رقم 

1 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل بلحاج عنوانه)ا( 

فرنسا 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7616.

185I

EL HARCHE FRERES

el harche freres

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

EL HARCHE FRERES

قصر اوشن السفاالت الريصاني، 

150)5، الريصاني املغرب

el harche freres شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

اوشن السفاالت  150)5، الريصاني 

املغرب

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.10(15

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(0 يناير   15 في  املؤرخ 

عبد  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االله الحرش ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/99ص

186I

BCNG

STE: EL JAWDA MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE N°92،

20050، CASABLANCA MAROC

STE: EL JAWDA MAGHREB شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 

0050) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص60ص51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (7

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 

.EL JAWDA MAGHREB

اإلسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسصدير.

 ،(65  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 9( 9 رقم  شارع الزرقطوني الطابق 

0050) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

  : اليدالي  معطل  السيد 

 100 بقي ة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .

 

 1.000  : اليدالي  معطل  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اليدالي  معطل  السيد 

موريسانية  1661ص  موريسانية 

موريسانية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اليدالي  معطل  السيد 

موريسانية  1661ص  موريسانية 

موريسانية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

187I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BELDI COUNTRY CLUB

إعالن مسعدد القرارات

• طلب التشطيب على املسيرين:

 Jean-Dominique السيد 

LEYMARIE

 Marie-Denise BASSOT السيدة 

ép. LEYMARIE

بساريخ  الصادر  للحكم   
ً
تنفيذا

محك ة  قبل  من   (0(0 دجن9ر   9

ملف  ب راكش  السجارية  االسسئناف 

 .67(/8(01/(0

• على إثر الج ع العـام االسسـثنائي 

 ،(0(1 يونيو  0ص  بساريخ  املنعقد 

 BELDI COUNTRY  « لـشركة 

االجـس اعي  مـقرها  ش.م.م.،    »CLUB

الشريفية،  ال9راج،  طريق   ،6 كلم 

 ، تنشاشت  دوار   ، الجديدة  دار 

ج اعة تسلطانت مراكش، رأس الها 

100.000,00 درهم، تـقرر مـا يلـي:  

الصالحيات  كامل  إعطاء    

ٲجل  من  حرشاوي  لبنى  لل سيرة 

السعاقد على قرض بإسم الشركة،

حرشاوي  لبنى  السيدة  تثبيت   

ك سيرة للشركة خالل الفترة املسبقية 

من واليتها،

 Jean Dominiqueتعيين السيد 

للشركة  ثاني  ك سير    LEYMARIE

ملدة غير محدودة؛

الصالحيات  كامل  إعطاء   

 Jean Dominiqueالسيد لل سير 

LEYMARIE   لتسيير وإدارة الشركة 

وتحديد مكافأته.

اإليــــداع الـــــقــــانــــونـــــــي :

الـقـانـوني  اإليداع  تـم  وقـد 

للــشــركة بـكـسـابــة الـضـبـط بالـ ــحكـ ــة  

الـسـجـاريـة بـ ــراكـــش يــــوم 1)0)/9/09 

تحت رقـم  77ص7)1.

188I

LE PREMIER CONSEIL

N&R ATTITUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
N&R ATTITUDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

رقم ص) الطابق الثالث ع ارة اع ارة 
زنقة االعراق  مراكش - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

17ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 N&R  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATTITUDE
 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفروسية
* تنظيم املهرجانات واألحداث.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم ص) الطابق الثالث ع ارة اع ارة 
 10000  - مراكش  االعراق   زنقة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: كورنيل  نيكول  رجين   السيدة 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
500 حصة    : لوبيز  نويل  السيدة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كورنيل  نيكول  رجين  السيدة 
 5 رقم  غالية  اقامة  عنوانه)ا( 
مج وعة علي بلحاج مراكش 10000 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  لوبيز  نويل  السيدة 
بني  اقامة  بركة  بن  املهدي  شارع   10
ليزناس قطارع )1 حي الرياض الرباط 

10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
كورنيل  نيكول  رجين  السيدة 
 5 رقم  غالية  اقامة  عنوانه)ا( 
مج وعة علي بلحاج مراكش 10000 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  لوبيز  نويل  السيدة 
بني  اقامة  بركة  بن  املهدي  شارع   10
ليزناس قطارع )1 حي الرياض الرباط 

10100 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 51ص7)1.

189I

TARGETUP CONSULTING

 STE AL AKHAWEN AZER «
»2A

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TARGETUP CONSULTING
 APP ( IMM N 6 LOT ASMAE
 BENI MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
 STE AL AKHAWEN AZER »(A «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي موطن في 
شقة ) ع ارة رقم 6 تجزئة أس اء 
بني مالل - 000ص) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11809
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  «  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.AL AKHAWEN AZER »(A
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العلبات واإلسسيراد والسصدير .
عنوان املقر االجس اعي : موطن في 
شقة ) ع ارة رقم 6 تجزئة أس اء بني 

مالل - 000ص) بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اس اعيل ازروال :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اس اعيل ازروال عنوانه)ا( 
املسيرة ) تجزئة توفيق بلوك 1 رقم 7 

بني مالل 000ص) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل ازروال عنوانه)ا( 
املسيرة ) تجزئة توفيق بلوك 1 رقم 7 

بني مالل 000ص) بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 887.

190I

مكسب الحسابات ح ل

FIBRE BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الحسابات ح ل
0) شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الج اعة ، 0ص01)، الدار البيضاء 

املغرب
FIBRE BAT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 9ص الطابق االول - 

0000) البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

61ص515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 FIBRE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. BAT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري وتجزئة االرا�سي .

عنوان املقر االجس اعي : 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 9ص الطابق االول - 

0000) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معاد  لعرو�سي  السيد 

عين   (1 الرقم   9 الزنقة  شريفة  حي 

الشق ص015) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معاد  لعرو�سي  السيد 

عين   (1 الرقم   9 الزنقة  شريفة  حي 

الشق ص015) البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 088)79 .

191I

FIDUCIAIRE AL QODS

AGRO J.A.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET ص6ص

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

AGRO J.A.M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس إقامة 7 الرقم 6 - 

000ص) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AGRO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.J.A.M
مسسودع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ت9ريد
تث ين املنسجات الفالحية

السصدير واإلسسيراد.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  6 الرقم   7 إقامة  الخامس  مح د 

000ص) بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
0صص حصة    : السيد ج ال فساح 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 670   : الجبار جعفر  السيد عبد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فساح  ج ال  السيد 
ص101  رقم  االطلس  منتزه  تجزئة 

000ص) بني مالل املغرب.

جعفر  الجبار  عبد  السيد 

رقم  االطلس  منتزه  تجزئة  عنوانه)ا( 

ص101 000ص) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فساح  ج ال  السيد 

ص101  رقم  االطلس  منتزه  تجزئة 

000ص) بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 910.

19(I

SAHEL CONSULTING

PRONEMAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL CONSULTING

 avenue idriss 1 n°111 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

PRONEMAG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

مدينة الوحدة بلوك س رقم 57)س 

العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8011ص

ص0  في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر 

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 

.PRONEMAG

الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والنظافة وخدمات مسعددة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مدينة الوحدة بلوك س رقم 57)س 

العيون 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادم  النظيفي  السيد 
الداخلة  حي   90 رقم  ف10  بلوك 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادم  النظيفي  السيد 
الداخلة  حي   90 رقم  ف10  بلوك 

80000 اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/869).

Iص19

FLASH ECONOMIE

ELITE DEVELPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Monterey Consulting
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي: 175 شارع 
الشهداء الجديدة

ELITE DEVELPPEMENT-SARL
ICE:0000(1000071ص7ص

حل شركة 
املؤرخ  العام  الج ع  ملقس�سى  تبعا 
واملسجل   (0(0 ف9راير  ص0  بساريخ 
بالدار   (019 دجن9ر   10 بساريخ 

البيضاء قرر:
-حل الشركة 

ح ومي  كريم  السيد  -تعيين 
ك صفيين  بنحرف  مح د  والسيد 

للشركة
59 شارع  في  السصفية  -حدد مقر 
اقامة   (1 رقم   8 الطابق  الزرقطوني 

الزهور الدار البيضاء 
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  ثم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
0))1ص7  رقم  تحت   (0(0 ف9راير 
السجاري:  السجل  في  السقييد  رقم 

(11817
191I

FLASH ECONOMIE

MOHAMED OVITCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 MOHAMED OVITCHE« شركة
« S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأس ال 100.000 درهم

املقر اإلجس اعي : : رقم 8ص مكرر زنقة 
مراكش-الخ يسات

رقم السجل السجاري : 7ص87) 
بالخ يسات

عام  ج ع  محضر  ب قس�سى 
تم  0ص.1.08)0)  بساريخ  اسسثنائي  
 MOHAMED  « الشركة  تصفية 
السيدة  وتعيين   «  OVITCHE SARL

بية خديجة مصفية للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
  1(15 رقم  تحت   ، بالخ يسات 

بساريخ 1.09.07)0)
195I

FLASH ECONOMIE

SOS PROTECTION
مج وعة ذات النفع االقسصادي

قفل السصفية

املج وعة ذات النفع االقسصادي
  « SOS PROTECTION «

بدون راس ال
املقر اإلجس اعي : : رقم 18 حي 
النهضة سيدي عالل البحراوي- 

تيفلت
رقم السجل السجاري : ص)51)

عام  ج ع  محضر  ب قس�سى 
تم   (0(1.07.(7 بساريخ  اسسثنائي  
النفع  ذات  لل ج وعة  السصفية 
 »SOS PROTECTION « االقسصادي
الرحيم  عبد  النشاط  السيد  وتعيين 

مصفيا لل ج وعة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بالخ يسات، تحت رقم 11)1 بساريخ 

(0(1.09.07
196I

FLASH ECONOMIE

SACROPMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SACROPMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 زنقة 
سارية بن زنيم الطابق ص الشقة 

ص النخيل  - 0000) الدار البيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

510511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.SACROPMED
-السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)املنسجات  الزراعية  املنسجات  في 

واألس دة النباتية(
- بيع املعدات الزراعية
- استشارات زراعية.

)1 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
ص  الشقة  ص  الطابق  زنيم  بن  سارية 
البيضاء   الدار   (0000  - النخيل  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سارة ملهر  :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سارة ملهر  عنوانه)ا( امال 
) زنقة 11 رقم 16 ال9رنو�سي  0000) 

الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سارة ملهر  عنوانه)ا( امال 
) زنقة 11 رقم 16 ال9رنو�سي  0000) 

الدار البيضاء  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم ص51051.

197I

CMA GESTION

دار الساقيا
إعالن مسعدد القرارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-1°ETAGE APT°(( RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

دار الساقيا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 5 

درب الورتاني مواسين - - مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(8817

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 0) يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 5) حصة اجس اعية من أصل 

100 حصة من السيد جرارد مارسيل 

ميرل  لفائدة السيد رضوان وكريم. 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشركة  ثاني  مسير  تعيين 

للبطاقة  الحامل  وكريم  رضوان 

EEالوطنية رقم 9568ص

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة ذان املسؤولية املحدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة   75 أصبح  الحصص  توزيع  

جرارد  السيد  لفائدة  اجس اعية 

اجس اعية  و5) حصة  ميرل  مارسيل 

لفائدة السيد رضوان وكريم. املج وع 

100 حصة.

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

أصبح  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

بند رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

ك سير  وكريم  رضوان  السيد  تعيين 

ثاني للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 9818.

198I

BDO

RENOVASSUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BDO

 119Bd Abdelmoumen، 5ème

 Etage N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

RENOVASSUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 00ص 

زنقة مسطفى املعاني طابق 1 الدار 

البيضاء - 0110)  الدار البيضاء 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

5)7ص11.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 أبريل   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 KHADIJA  EL )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   HILALI 159
)ة(  السيد  لفائدة   9)7 حصة  أصل 
يوليوز  ص1  بساريخ   LAILA EL HILALI

.(0(0
 KHADIJA  EL )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   HILALI 6ص
)ة(  السيد  لفائدة   765 حصة  أصل 
نون9ر   (5 بساريخ   KARIM EL HILALI

.(0(0
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم ص1)789.

199I

fiduciaire abrouki khadija

RENAISSANCE PARAMEDIC
إعالن مسعدد القرارات

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 RENAISSANCE PARAMEDIC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 

صص1 عرصة عبد الجليل عين ايطي 
مراكش - 10000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

51)ص8.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 8) يونيو 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
قبول  يعلن  العام  الج ع  مايلي: 
وتعيين  اكوار  رشيد  السيد  اسسقالة 
مديرة  خلوق  بن  مينة  السيدة 

للشركة لفترة غير محدودة

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
اسهم  بيع  يعلن  العام  الج ع  مايلي: 
السيدة   لصالح   اكوار  رشيد  السيد 

مينة بن خلوق  أي 100 سهً ا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
مايلي: راس مال الشركة هو 000.00 
سهم  كالسالي:100  مقس ة  درهم   10
 100 ب بلغ  خلوق  بن  مينة  للسيدة 

درهم للسهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )719)1.

(00I

jamal ait hommad

بومبلوكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
بومبلوكا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

1 تجزئة طريق طنجة  رقم ص)1  
سيدي قاسم 16000 سيدي قاسم 

مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(8951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 

بومبلوكا.
تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 1 تجزئة طريق طنجة  رقم ص)1  
قاسم  سيدي   16000 قاسم  سيدي 

مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 (.500   : الغزواني  اسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (.500   : الكانوني  رضا  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغزواني عنوانه)ا(  اسامة  السيد 
محل رقم 1 تجزئة طريق طنجة  رقم 

ص)1  16000 سيدي قاسم مغرب.
عنوانه)ا(  الكانوني  رضا  السيد 
  19 ب  فيال  العربي  الحاج  طريق 

16000 سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغزواني عنوانه)ا(  اسامة  السيد 
محل رقم 1 تجزئة طريق طنجة  رقم 

ص)1  16000 سيدي قاسم مغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  قاسم   بسيدي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 155.
(01I

EXPERTISE;GTI

DAR ETTINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

EXPERTISE;GTI
 CENTRE D AFFAIRE MARINA
 CASA ، 20000، CASABLANCA

MAROC
DAR ETTINE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي دوار أيت 
الحاج الطاهر، ج اعة حد الدرى - 
11000 إقليم الصويرة املغرب.

تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
5811

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   
تم   (0(0 أكسوبر   16 في  املؤرخ 
 DAR« من  الشركة  تس ية  تغيير 
 VILLA KAMILIA« إلى   «   ETTINE

.»ESSAOUIRA
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  بالصويرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم ص8).
(0(I

ABOURABIA

طباعة باديم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOURABIA
 CITEE DEJAMAA BENMSIK

 SIDI OTHMAN، 20452،
CASABLANCA MAROC

طباعة باديم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالث شقة 5 الدار 
البيضاء - 0100) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511((9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(
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 : طباعة 

باديم.
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشكال  ج يع  في  الطباعة  أع ال 
الحروف املطبوعة والكرتون والرسم 
ملصقات  على  أو  البالستيك  على 
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املواد  ج يع  وعلى  مع  اللصق  ذاتية 
ج يع  توزيع   ، النشر   ، اإلصدار   ،
أو  العل ية  الفنية  األدبية  األع ال 
 ، السحضير   ، القطع  أع ال   ، غيرها 

السحويل ، السكييف.
عنوان املقر االجس اعي : 10 شارع 
الدار   5 الثالث شقة  الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار   (0100  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ابراهيم مسسغيت :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مسسغيت  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا( درب خالد زنقة ص الرقم 10 
قرية الج اعة 0156) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد براهيم مسسغيت عنوانه)ا( 
قرية   10 الرقم  ص  زنقة  خالد  درب 
البيضاء  الدار   (0156 الج اعة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
0ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 790911.
Iص0)

LE LEGALISTE

F.CHAR RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

F.CHAR RENT CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص شارع 
الطيف حي نعي ة - 6100) برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
55)ص1.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( مح د    شروت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يونيو   16 بساريخ  بلقادي  يوسف 

.(0(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   09 بساريخ  ب9رشيد   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 898.
(01I

LE LEGALISTE

J&M CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

J&M CAR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7ص7 
تجزئة الدروة  - 6100) برشيد 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص)151.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 يونيو   09 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العياط  مروان  ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بساريخ  ب9رشيد   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 899.
(05I

LE LEGALISTE

SOTRA BUS

إعالن مسعدد القرارات

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

SOTRA BUS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطابق 

االر�سي ج يلة 5 شارع 179 رقم 0ص 

- 0000) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص)88)1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اجس اعية  حصة   )500( تفويت 

م لوكة للسيد  منسضار مح د لفائدة 

السيد منسضار إس اعيل

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: اسسقالة املدير السابق السيد 

جديد  مدير  وتعيين  مح د  منسضار 

السيد  منسضار إس اعيل

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

S.A.R.L AU إلى S.A.R.L

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791107.

(06I

A&O

RIBOU INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، (6

50)0)، الدار البيضاء املغرب

RIBOU INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  6) شارع 

مرس السلطان الطابق االول شقة 

رقم ص  - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

515151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RIBOU : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

 (6   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  السلطان  مرس  شارع 

شقة رقم ص  - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 LA FINANCIERE :  500 الشركة

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 WORKS & TRADE الشركة 

حصة   ENGINEERING  :  500

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 LA FINANCIERE الشركة 
السلطان  6) شارع مرس  عنوانه)ا(  
 (0(50 ص   رقم  شقة  االول  الطابق 

الدار البيضاء  املغرب.
 WORKS & TRADE الشركة 
عنوانه)ا(    ENGINEERING
 (8810 النهضة  حي   611 املح دية 

املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم رزق عنوانه)ا( 
الرقم   1 الطابق  النهضة  العنوان حي 
املح دية   (8810 املح دية   611

املغرب
بوعبدلي  مونصف  السيد 
الدار   (0(50 البيضاء  عنوانه)ا( 

البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 9ص))79.

(07I

LE PREMIER CONSEIL

KMO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
KMO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

رقم ص) الطابق الثالث ع ارة اع ارة 
زنقة االعراق  مراكش - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KMO  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.IMMO

*القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من  غيرها  أو  العقارات  وبيع  بشراء 

الع ليات العقارية

* مسير عقارات

* إدارة الخدمات املدنية السجارية,  

الصناعية, الزراعية  املدنية أو

  العسكرية )مقاول في(..

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم ص) الطابق الثالث ع ارة اع ارة 
 10000  - مراكش  االعراق   زنقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة  5)ص    : انور  وليد  السيد 

بقي ة 10 درهم للحصة .

5)ص حصة    : السيد مراد يخلف 

بقي ة 10 درهم للحصة .

50ص حصة    : السيد كبور املريني 

بقي ة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وليد انوار عنوانه)ا( فرنسا 

ص6900 ليون فرنسا.

عنوانه)ا(  يخلف  مراد  السيد 
املسيرة ) السجزئة 1 رقم 6ص  5000ص 

تازة املغرب.

عنوانه)ا(  املريني  كبور  السيد 

فرنسا 600)1 سافينيو فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وليد انوار عنوانه)ا( فرنسا 

ص6900 ليون فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 51)7)1.

(08I

agri turf facilities

 AGRI TURF FACILITIES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  AGRI TURF FACILITIES SARL AU
0ص الشقة 8 زنقة موالي اح د 
لوكيلي .حسان الرباط 0)100 

املغرب. 
  AGRI TURF FACILITIES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  0ص الشقة 
8 زنقة موالي اح د لوكيلي .حسان 

الرباط .املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
15(117

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل  0ص 
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 
 AGRIتس يتها ب خسصر  اإلقسضاء 

.TURF FACILITIES SARL AU
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وانساج مخسلف انواع العشب.
اسسيراد وتسويق املواد الفالحية.

االشغال وأع ال مخسلفة.
عنوان املقر االجس اعي : 0ص الشقة 
.حسان  لوكيلي  اح د  موالي  زنقة   8

الرباط 0)100 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
مح د  السيد  كالسالي:  مقسم  درهم، 
 100 بقي ة  حصة   1.000 العزاوي: 
الشخصية  .األس اء  للحصة  درهم 
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   العزاوي  مح د  السيد 

68 اقامة بدر الشقة 9 شارع فال ولد 

ع ير اكدال الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العزاوي  مح د  السيد 

68 اقامة بدر الشقة 9 شارع فال ولد 

ع ير اكدال الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   0( بساريخ  بالرباط  السجارية 

1)0) تحت رقم 5587

(09I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE PROMO SASSIOUI

D›ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )ص الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 100ص5، أزرو 

املغرب

 SOCIETE PROMO SASSIOUI

D›ATLAS   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرآب رقم 

00) الصنوبر - 100ص5 أزرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 SOCIETE PROMO SASSIOUI

.  D’ATLAS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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عنوان املقر االجس اعي : مرآب رقم 

00) الصنوبر - 100ص5 أزرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : ايوب  ساسيوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : يونس  ساسيوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة ساسيوي خديجة :  100 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : فاط ة  السيدة ساسيوي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

00ص    : مح د  ساسيوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

00ص    : السيدة ايت بريك عائشة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أيوب  ساسيوي  السيد 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا.

السيد ساسيوي يونس عنوانه)ا( 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا.

خديجة  ساسيوي  السيدة 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

فاط ة  ساسيوي  السيدة 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

السيد ساسيوي مح د عنوانه)ا( 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا.

عائشة  بريك  ايت  السيدة 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عائشة  بريك  ايت  السيدة 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   01 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 87).

(10I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE HOTEL DIAMANT
D›ATLAS SARL
إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE BEMAFI
رقم )ص الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 100ص5، أزرو 

املغرب
 SOCIETE HOTEL DIAMANT
D›ATLAS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 
طيط الحسن - - أزرو املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(9089

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 16 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصريح وفاة الشريك بوعزة اح د 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

توزيع الحصص بين الورثة 
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
حسن  بوعزة  من  كل  تفويت   مايلي: 
 16 عبداملجيد  وبوعزة  حصة   16
حصة مج وع حصصه ا  الى السيدة 
من  كل  فوت   .ك ا  بوعزة  خديجة 
بوعزة عبد املحسن 16 حصة وبوعزة 
 8 فاط ة  وبوعزة  8 حصص  بوشرى 
حصة   1( رشيدة  وبليزيد  حصص 
بوعزة  السيد  الى  حصصهم  مج وع 
من  لكل  اصبح  وهكدا  العالي  عيد 
حصة  00ص  عبدالعالي  بوعزة  السيد 

والسيدة خديجة 00) حصة 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الى  لشركة  القانوني  الشكل  تغير 

شركة   دات املسؤولية املحدودة 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تس ية السيدة بوعزة خديجة مسيرة 

لشركة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحين النضام االسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
عبد  بوعزة  للسيد  حصص  تفويت 

العالي والسيدة بوعزة خديخة
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
مايلي: تس ية السيدة بوعزة خديجة 

مسيرة لشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 969ص.
(11I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE AYA PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )ص الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 100ص5، أزرو 

املغرب
 SOCIETE AYA PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت حدو 
وعلي سيدي املخفي  - 100ص5 أزرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص1 
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 AYA PIECES AUTO
غيار  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بالسقسيط.
عنوان املقر االجس اعي : ايت حدو 
أزرو  100ص5   - املخفي   وعلي سيدي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 (50   : نورالدين  ع راوي  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 750   : ملياء  بومسعود  السيدة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ملياء عنوانه)ا(  السيدة بومسعود 
 17 شقة  الحديقة  اقامة  ص11  رقم 
الضحى العيايدة 11000 سال املغرب.
نورالدين  ع راوي  السيد 
الحاج   اوطاط  السالم  حي  عنوانه)ا( 

000صص بوملان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ملياء عنوانه)ا(  السيدة بومسعود 
 17 شقة  الحديقة  اقامة  ص11  رقم 
الضحى العيايدة 11000 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص0  بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 88).
(1(I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE DE GENIE CIVIL
MODRNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل السصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم )ص الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 100ص5، أزرو 

املغرب
 SOCIETE DE GENIE CIVIL

MODRNE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 
1 رقم 11 بويقور احداف ازرو - 

100ص5 ازرو املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
109ص).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   19 في  املؤرخ 
 SOCIETE DE GENIE CIVIL حل 
املسؤولية  ذات  شركة    MODRNE
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
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 - ازرو  احداف  بويقور   11 رقم   1

لنتيجة  نتيجة  املغرب  ازرو  100ص5 

السوقف عن مزاولة النشاط.

و عين:

بوبكر  ايت  مح د   السيد)ة( 

فم  اسحاق  ايت  دوار  وعنوانه)ا( 

املغرب  مالل   بني  0)0ص)   العنصر 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   (0(1 يوليوز   19 بساريخ 
 - ازرو  احداف  بويقور   11 رقم   1

100ص5 ازرو املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   0( بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 90).

Iص1)

SOCIETE BEMAFI

 SOCIÉTÉ ATLAS TRAVAUX 

22 SARL  AU
إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE BEMAFI
رقم )ص الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 100ص5، أزرو 

املغرب

 SOCIÉTÉ ATLAS TRAVAUX (( 

SARL  AU  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطبق 
السفلي رقم 99) تجزئة االرز) 

احداف - - ازرو املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص))1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  فوت  الحصص حيت  تفويت 

الغول ج ال ما مج وعه 500 حصة 

ليصبح  كريم  اقروان  السيد  الى 

كريم  اقروا  لسيد  الحصص  مج وع 

1000 حصة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني  الى شركة دات 

الشريك   دات  محدودة   مسؤولية 

الوحيد

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

تحين النضام االسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ج ال  الغول  ال�سي  حصص  تفويت 

الى السيد اقروان كريم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 10ص.

(11I

ASSURANCES LABOIZI SARL-AU

ABADAY TRAVAUX SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

5 شارع يوسف ابن تاشفين الطابق 

الثاني رقم ص ، 90060، طنجة 

املغرب

  ABADAY TRAVAUX SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 5 

يوسف ابن تاشفين الطابق الساني 
رقم ص0 - 90060 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص10761.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 11 غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»شارع 5 يوسف ابن تاشفين الطابق 

طنجة   90060  - ص0  رقم  الساني 

 09 فلورنسيا  »تجزئة  إلى  املغرب« 

املسلحة  قوات  شارع  الرباط  طريق 

 -  01 رقم  الساني  الطابق  امللكية 

90090 طنجة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15917).

(15I

LEADER FINANCE

EL MAZGHI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE  N° ( IMM 5(0 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC
EL MAZGHI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار القايد 

حربيل البور مراكش  - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1صص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.MAZGHI TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : النجارة.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القايد حربيل البور مراكش  - 10000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد املزغي ع ر  :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   ع ر   املزغي  السيد 
اكادير   الهدى   حي  صص)  رقم  بلوك 

80000  اكادير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   ع ر   املزغي  السيد 
اكادير   الهدى   حي  صص)  رقم  بلوك 

80000  اكادير  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 60ص7)1.

(16I

AGC CONSEIL

BEAUTY BOUNTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 1000)، الدار 

البيضاء املغرب
BEAUTY BOUNTY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 زنقة 

ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 1 
شقة ) معاريف - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8
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 

.BEAUTY BOUNTY
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حالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسج يل.

 117  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  الزرقاء  اقامة  منير  ابن  زنقة 

الدار   (0000  - معاريف   ( شقة   1

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : فاط ة  عابيد  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاط ة  عابيد  السيدة 

الدار البيضاء 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاط ة  عابيد  السيدة 

الدار البيضاء 0000) الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 788791.

(17I

A&O

V7 CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، (6

50)0)، الدار البيضاء املغرب

V7 CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) ,شارع 

مرس السلطان, الطابق 1,شقة 

ص الدار البيضاء  - 50)0) الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 V7  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
عنوان املقر االجس اعي : 6) ,شارع 
1,شقة  الطابق  السلطان,  مرس 
الدار   (0(50  - البيضاء   الدار  ص 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 V7 CONSTRUCTION الشركة 
درهم   100 بقي ة  حصة   :  999

للحصة.
حصة   1   : مكوح  مح د  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 V7 CONSTRUCTION الشركة 
السلطان,  6) ,شارع مرس  عنوانه)ا( 
البيضاء   الدار  ص  1,شقة  الطابق 

50)0) الدار البيضاء  املغرب.
عنوانه)ا(  مكوح  مح د  السيد 
 6 شقة   1 طابق  نورماندي  زنقة   (1
املعاريف الدارالبيضاء 50)0) الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مكوح  مح د  السيد 
 6 شقة   1 طابق  نورماندي  زنقة   (1
املعاريف الدارالبيضاء 50)0) الدار 

البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1صص)79.
(18I

PARK WOUROUD

PARK WOUROUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARK WOUROUD

 N° 8 , Lotissement Yassmine 1 ,

 Boulevard AL Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

PARK WOUROUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 تجزئة 

الياس ين 1 ، شارع الجوالن ، 

البيضاء - 0150) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

515715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5

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 

 PARK : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.WOUROUD

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجزئة واإلنعاش العقاري.

8 تجزئة   : عنوان املقر االجس اعي 

 ، الجوالن  شارع   ،  1 الياس ين 

البيضاء  الدار   (0150  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الحسين بن الحو :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 : الحو  بن  الحسين  السيد 
1000حصة بقي ة 100.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين بن الحو عنوانه)ا( 
املدينة   11 فيال   1 مالك  اقامة 
الدار   (718( بوسكورة  الخضراء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بن الحو عنوانه)ا( 
املدينة   11 فيال   1 مالك  اقامة 
الدار   (718( بوسكورة  الخضراء 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص59)79.

(19I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

NOSTRA WOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 11
 AOUAM ROCHES NOIRES ،
20290، CASABLANCA MAROC
NOSTRA WOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 شارع 

الغوطا اقامة الياس ين رقم ب 10) 
الدارالبيضاء 50)0) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
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 

.NOSTRA WOOD
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلسسيراد والسصدير الخشب.
شارع   1  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 (10 الغوطا اقامة الياس ين رقم ب 
الدارالبيضاء   (0(50 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : يوسف  رزناوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  رزناوي  السيد 
الصناعي  الحي  ص  ليساسفة 
الدارالبيضاء  )ص)0)  الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  رزناوي  السيد 
الصناعي  الحي  ص  ليساسفة 
الدارالبيضاء  )ص)0)  الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 181)79.
((0I

audit office consulting

CENTRE DREAM PH’
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audit office consulting
 residence rabi rue seba etage 7

 2 bureau 8 ، 20000، casablanca
maroc

CENTER DREAM PH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شارع 
بدر الصياب )بيكاردي سابًقا( ، 
غوتييه ، كازابالنكا - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107ص51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 CENTER DREAM PH
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  من  كل  في  هو  الشركة  من 
نفسها  عن  باألصالة   ، والخارج 

وبالنيابة عن أطراف ثالثة:
 تدريب على الج ال ون ط الحياة

 ترتيبات واملالبس
لياقة بدنية ومساج ومركز منسم
شراء وبيع مسسحضرات السج يل
مسسحضرات  وتصدير  اسسيراد 

السج يل
والسجزئة  بالج لة  البيع 

ملسسحضرات السج يل
املسسخدمة  املنسجات  وبيع  شراء 

في صناعة مسسحضرات السج يل
املعامالت  ج يع   ، أعم  وبصورة 
واملالية  والصناعية  السجارية 
واملنقولة والعقارية ، املرتبطة بشكل 
مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 
أعاله ، أو التي يحس ل أن تكون لصالح 

تحقيقها وتطويرها…
 11  : االجس اعي  املقر  عنوان 
سابًقا(  )بيكاردي  الصياب  بدر  شارع 
الدار   (0000  - ، كازابالنكا  ، غوتييه 

البيضاء املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 100.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي :

السيدة جابا إملا إسسيبان : 1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء 

إسسيبان  إملا  جابا  السيدة 
زاوية   75 كاميليا  سكن  عنوانه)ا( 
كيليز  زياد  بن  وطارق  زرقطوني 

مراكش 0000) مراكش املغرب
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
جابا  آن  ميلد  إسسابيلو  السيدة 
زاوية   75 كاميليا  سكن  عنوانه)ا( 
كيليز  زياد  بن  وطارق  زرقطوني 

مراكش 0000) مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 0ص7901
((1I

EXPERTISE;GTI

VILLA KAMILIA ESSAOUIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

EXPERTISE;GTI
 CENTRE D AFFAIRE MARINA
 CASA ، 20000، CASABLANCA

MAROC
  VILLA KAMILIA ESSAOUIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

القدس إقامة املجد  ع ارة G رقم 5 
عين الشق - 0190) الدار البيضاء 

املغرب .
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5811
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 16 أكسوبر 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ع ارة  املجد   إقامة  القدس  »شارع 
الدار   (0190  - الشق  5 عين  رقم   G
أيت  »دوار  إلى   « املغرب  البيضاء 
 - الدرى  الطاهر، ج اعة حد  الحاج 

11000 إقليم الصويرة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  بالصويرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم ص8).

(((I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE IRRIGATION
SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 
الطابق )الشقةص تازة ، 5000ص، 

تازة املغرب
 STE IRRIGATION SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
18 نون9ررقم ص تازة - 5000ص تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   09
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 

.IRRIGATION SOLUTION
-1السقي   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  مخسلفة.-صمقاول  .-)اشغال 

الغرس.
 18 : زنقة  عنوان املقر االجس اعي 
نون9ررقم ص تازة - 5000ص تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.000   : بلحاج  فيصل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 السيد فيصل بلحاج عنوانه)ا( 
5000ص  تازة  غالم  بيت  امليلة  زنقة 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

 9 السيد فيصل بلحاج عنوانه)ا( 
5000ص  تازة  غالم  بيت  امليلة  زنقة 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم ص50.

Iص))

LE PREMIER CONSEIL

 NEXT GENERATION
TELECOMS MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 NEXT GENERATION

TELECOMS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 
رقم ص) الطابق الثالث ع ارة اع ارة 

زنقة االعراق  مراكش - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NEXT : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

 GENERATION TELECOMS

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : *السص يم 

غير  أو  املباشر  والسأجير  والترويج 

املباشر والسنفيذ والدراسة والتركيب 

لألنظ ة املعلوماتية

,الدراسة    : االسقنية  *املساعدة 

الهندسة ااملعلوماتية  واالتصاالت

أجهزة  وإصالح  وبيع  *تأجير 

االتصاالت

*شركة تصدير الخدمات .

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم ص) الطابق الثالث ع ارة اع ارة 
 10000  - مراكش  االعراق   زنقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد وليد انور :  5 حصة بقي ة 

10 درهم للحصة .

السيد عادل يخلف :  00) حصة 

بقي ة 10 درهم للحصة .

نيكست  شركة  السيد 

  : الفرنسية  تليكوم  جينيغاسيون 

795 حصة بقي ة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وليد انوار عنوانه)ا( فرنسا 

ص6900 ليون فرنسا.

عنوانه)ا(  يخلف  عادل  السيد 
املسيرة ) السجزئة 1 رقم 6ص  5000ص 

تازة املغرب.

نيكست  شركة  السيد 

الفرنسية  تليكوم  جينيغاسيون 
ليون  ص6900  فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وليد انوار عنوانه)ا( فرنسا 

ص6900 ليون فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 75)7)1.

((1I

HORIZON LINES SARL

CAFE BOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع مح د اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 010ص9، تطوان املغرب
CAFE BOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
بونزال، الج اعة القروية السوق 
القديم،  - 000ص9 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص187).
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
CAFE BOX  مبلغ رأس الها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
السوق  القروية  الج اعة  بونزال، 
املغرب  تطوان  000ص9   - القديم،  

نتيجة ل : الحل السابق ألوانه.
دوار  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
السوق  القروية  الج اعة  بونزال، 

القديم،  - 000ص9 تطوان املغرب. 
و عين:

اكناو  الحسين   السيد)ة( 
 1( رقم  امل9رة،  شارع  وعنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
أسويق  ابراهيم   السيد)ة( 
املالليين  طوريس،  جنان  وعنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  تطوان  000ص9 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : ال�سيء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتن9ر  بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 5)صص.

((5I

ODDNET

ODDNET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ODDNET
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ODDNET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرس 
السلطان الطابق 1 شقة ص  - 
0000) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 169051
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل   تم    (0(1 ماي   19 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ص   شقة   1 الطابق  السلطان  »مرس 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   (0000 -
طريق  تكنوبارك    107 رقم  »مكسب 
النواصر زاوية 111 و9)10 - 0000) 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1157ص.

((6I

fiduciaire abrouki khadija

YOUZ BLOUSE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
  YOUZ BLOUSE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي ع لية 
سايس رقم 56 املحاميد 5 مراكش - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

01ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي  ص0 
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 
 YOUZ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. BLOUSE SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
عة  صنا + لسنظيف ا + ة ر لسجا ا

املنسوجات.
ع لية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
5 مراكش -  56 املحاميد  سايس رقم 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : البعير  صفاء  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البعير  صفاء  السيدة 
زنقة الهدى حي الفالح بيوكرى شسوكة 

ايت باها 87100 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البعير  صفاء  السيدة 
بيوكرى  الفالح  حي  الهدى  شارع 
اكادير   87100 باها  ايت  شسوكة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  ب راكش   السجارية 
رقم  تحت   (0(1 ماي   17

.M05_(1_(ص16ص1ص
((7I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MINERALS & FOSSILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°( IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

MINERALS & FOSSILS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
عزوز سيدي املخسار شيشاوة - 

11000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.MINERALS & FOSSILS
-1تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بلورات سيلينيت.
-)تاجر أو وسيط يقوم باالسسيراد 

والسصدير.
-صعامل السعدين.

الوطنية  املعارض  -1تنظيم 
والدولية..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اوالد عزوز سيدي املخسار شيشاوة - 

11000 شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الحبيب الوحداني :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الوحداني  الحبيب  السيد 
سيدي  عزوز  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
شيشاوة   11000 شيشاوة  املخسار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوحداني  الحبيب  السيد 
سيدي  عزوز  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
شيشاوة   11000 شيشاوة  املخسار 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/501.
((8I

A&E Consulting

ZHOR GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&E Consulting
 Lotissement Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA MAROC

ZHOR GLASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 عبد 
القادر مفسقار طابق ) شقة 1 الدار 
البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZHOR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GLASS

غرض الشركة بإيجاز : السجارة.
15 عبد   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القادر مفسقار طابق ) شقة 1 الدار 
البيضاء  الدار   (0000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : هللا  حرمة  زهور  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : الرو�سي  محسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زهور حرمة هللا عنوانه)ا( 
مازوال الزنقة 1 ع ارة 68 مكرر شقة 
 (0660 البيضاء  الحسني  حي   11

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الرو�سي  محسن  السيد 
مازوال الزنقة 1 ع ارة 68 مكرر شقة 
 (0660 البيضاء  الحسني  حي   11

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زهور حرمة هللا عنوانه)ا( 
مازوال الزنقة 1 ع ارة 68 مكرر شقة 
 (0660 البيضاء  الحسني  حي   11

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  الرو�سي  محسن  السيد 
مازوال الزنقة 1 ع ارة 68 مكرر شقة 
 (0660 البيضاء  الحسني  حي   11

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم -.

((9I

FLASH ECONOMIE

CONFIANCE DARNA 
إعالن مسعدد القرارات

 CONFIANCE DARNA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها:100000درهم
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مقرها اإلجس اعي: 9) طريق مح د 6 
مركز إراك ع ارة ف) الشقة 1 الدار 

البيضاء
رقم السقييد في السجل السجاري: 

9169صص
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
 (0(1 غشت   0( بساريخ  املؤرخ 

قررالشركاء ما يلي:
للشركة  جديد  مسير  -تعيين 
السيد  مكان  ر�سى  ج ال  السيد 

مصطفى الناجم 
الناجم  مصطفى  السيد  -تفويت 
لفائدة  اجس اعية  حصة   1000

السيد ج ال ر�سى
الحصص  تفويت  على  املوافقة 
والسيد  الناجم  السيد مصطفى  بين 

ج ال ر�سى 
السقسيم الجديد للحصص:

السيد ج ال ر�سى:1000 حصة 
املج وع:1000 حصة

6 و7 من النظام  تعديل الفصول 
األسا�سي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ص)  بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم )969)
0Iص)

FLASH ECONOMIE

stores rayane 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 stores rayane شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة صص1 
حي الرح ة دوار  - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1ص80ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1

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 

 stores  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.rayane

ع  ُمصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لل عادن النفيسة وغيرها من املعادن 

غير الحديدية.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 60000  - دوار   الرح ة  حي  صص1 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بنشريف  مبارك  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنشريف عنوانه)ا(  مبارك  السيد 

شارع  السراق  عوينت  السالم  حي 

مكرر   ص6  رقم  لوجيدي  مصطفى 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنشريف عنوانه)ا(  مبارك  السيد 

شارع  السراق  عوينت  السالم  حي 

مكرر   ص6  رقم  لوجيدي  مصطفى 

60000 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 061ص.

1Iص)

FLASH ECONOMIE

azizi wold
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

azizi wold شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ملكية 

الجعبوب 7ص أوالد خليفة بني درار  - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7907ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 مارس   0(
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 
 azizi  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.wold
اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
ملكية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الجعبوب 7ص أوالد خليفة بني درار  - 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : اعزيزي  عصام  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اعزيزي عنوانه)ا(  السيدة عصام 
وجدة   60000 درار   بني  بدر  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

اعزيزي عنوانه)ا(  السيدة عصام 
وجدة   60000 درار   بني  بدر  تجزئة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بساريخ  بوجدة   السجارية 

0)0) تحت رقم 9ص9.

I)ص)

FLASH ECONOMIE

YELOCAIMMOIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YELOCAIMMOIX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5  زنقة 
 RIVET - 60000  بوضير تجزئة

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

)800ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   08
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 

.YELOCAIMMOIX
مروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة    5  : االجس اعي  املقر  عنوان 
بوضير تجزئة  RIVET - 60000 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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  : سغروشني  السالم  عبد  السيد 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

.
 500   : الدنوب  ج يلة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سغروشني  السالم  عبد  السيد 
اقامة  الفطواكي  شارع  عنوانه)ا( 
ص1   شقة  الرابع  الطابق  السالم 

60000 وجدة املغرب.
السيدة ج يلة الدنوب عنوانه)ا( 
 59 رقم  لقراقر  درب  العونية  شارع 

60000  وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
سغروشني  السالم  عبد  السيد 
اقامة  الفطواكي  شارع  عنوانه)ا( 
ص1   شقة  الرابع  الطابق  السالم 

60000 وجدة املغرب
السيدة ج يلة الدنوب عنوانه)ا( 
 59 رقم  لقراقر  درب  العونية  شارع 

60000 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  ص)  بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم )01ص.
Iصص)

tensiftconsultant

CHANTIER SAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 16000، آسفي املغرب
CHANTIER SAFI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ص) 
ع ارة ) شقة 6 شارع بالد الجد - 

16000 أسفي املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.10955
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
1)0) تم  تحويل   املؤرخ في )) يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

بالد  شارع   6 شقة   ( ع ارة  ص)  »حي 
إلى  املغرب«  أسفي   16000  - الجد 
»الرقم واحد شارع )1 تجزئة األطلس 
حي البواب - 1600 أسفي  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 51ص1.

1Iص)

مكسب محاسبة

HAMIL AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب محاسبة
ع ارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب
HAMIL AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
تازموريت الخنك الراشيدية - 
000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15087
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HAMIL AGRI
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشاءات
تركيب أنظ ة الري

تاجر.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الراشيدية  الخنك  تازموريت 

000)5 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : ج يل  الحاكم  عبد  السيد 

1.000 حصة بقي ة 100.000 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ج يل  الحاكم  عبد  السيد 

حي   61 رقم   01 الزنقة  عنوانه)ا( 

 5(000 الرشيدية  الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

ج يل  الحاكم  عبد  السيد 

حي   61 رقم   01 الزنقة  عنوانه)ا( 

 5(000 الرشيدية  الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 1108.

5Iص)

FIDU FLASH

 EM RETAIL MANAGEMENT

SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDU FLASH

 HAY HASSANI CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC

 EM RETAIL MANAGEMENT

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 

شارع عبد املومن رقم 18 ط ) الدار 

البيضاء - 00ص0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

01ص15ص.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يوليوز   01 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 EM RETAIL الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    MANAGEMENT SERVICES
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
عبد  شارع   119 اإلجس اعي  مقرها 
املومن رقم 18 ط ) الدار البيضاء - 
00ص0) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : مشاكل مالية وخسائر مسسالية.
 119 ب  السصفية  مقر  حدد  و 
شارع عبد املومن رقم 18 ط ) الدار 
البيضاء  الدار  00ص0)   - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

 ESTHER  MONFORT )السيد)ة
00ص0)  البيضاء  الدار  وعنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم )78790.
6Iص)

زوبير بوتغ اس

 STE CAP LUTRA CAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 5050ص، تازة 

املغرب
 STE CAP LUTRA CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األر�سي رقم 15 تجزئة الفسح أكنول 

تازة  - 5000ص تازة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.CAP LUTRA CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

أكنول  الفسح  تجزئة   15 رقم  األر�سي 

تازة  - 5000ص تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد كريم تواش :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كريم تواش عنوانه)ا( دوار 

 6(000 الناظور   بوعرك  الحرشة 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمين تواش عنوانه)ا( دوار 

اح وتن اكزناية الجنوبية أكنول تازة 

5000ص تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 171.

7Iص)

مح د بورمظة

 STE » CHERIFIENNE DE
 L’AUTOMOBILE ET DE L’
 INDUSTRIE DU MAROC

» ORIENTAL» SCAIMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مح د بورمظة
شارع مح د عبدو رقم 18 اقامة 
ح زة الطلبق الثالث رقم 11 وجدة 
الحي الجديد الزنقة رقم 7 رقم ص17 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
 STE » CHERIFIENNE DE

 L’AUTOMOBILE ET DE L’
 INDUSTRIE DU MAROC

ORIENTAL» SCAIMO «   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة انوال 
رقم 7 وجدة  زنقة انوال رقم 7 
وجدة  60000 وجدة  املغرب .

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.10611
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 05 ف9راير 1)0) تم اإلعالم 
وتوزيع  بنعدي   اح د  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 دجن9ر   01 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

  ، بلهواري    عائشة    السيد)ة( 
187 حصة .

السيد)ة( عبد الحفيظ   بنعدي  ،  
1ص1 حصة .

السيد)ة( صالح الدين   بنعدي  ،  
1ص1 حصة .

1ص1    ، السيد)ة(  ع ر   بنعدي  
حصة .

1ص1  السيد)ة( مطيع   بنعدي  ،  
حصة .

  ، بنعدي   اس اعيل    السيد)ة( 
1ص1 حصة .

 66   ، بنعدي   نادية   السيد)ة(  
حصة .

 66   ، بنعدي   تورية  السيد)ة( 
حصة .

 65   ، بنعدي   مالكة  السيد)ة( 

حصة .
 65   ، بنعدي   نعي ة  السيد)ة( 

حصة .
 66   ، بنعدي   هدى  السيد)ة( 

حصة .
 66   ، بنعدي   امينة  السيد)ة( 

حصة .
 66   ، بنعدي   لطيفة  السيد)ة( 

حصة .
السيد)ة(  بوشرى  بنعدي  ،  66 

حصة .
 66   ، بنعدي   آسية   السيد)ة(  

حصة .
 66   ، السيد)ة( خديجة  بنعدي  

حصة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص6).
8Iص)

tensiftconsultant

 SOCIETE MARITIME DE
SAFI SOMASAF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 16000، آسفي املغرب
 SOCIETE MARITIME DE SAFI
SOMASAF  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي أسفي , 
رقم 9 شارع ال9ريد  - 16000 أسفي 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   09 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وكيل الشحن ال9ري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   17 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 89)).
9Iص)

compta jour

CHYA BEAUTY
إعالن مسعدد القرارات

compta jour

  résidence Ali , imm B (eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،

40000، Marrakech maroc

CHYA BEAUTY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 06 شارع 

القدماء مراكشيين شقة رقم ص0 

جليز مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.115519

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 5) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير راس ال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير راس ال الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

17 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )917.

(10I

ديوان السوثيق العصري

KARA STUDIO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ديوان السوثيق العصري

)7 شارع يعقوب املنصور الدار 

البيضاء، 00)0)، الدار البيضاء 

املغرب
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KARA STUDIO SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي 

 Casablanca, 5 rue aziz bellal(ex

 massena( Maarif - (0(00

. CASABLANCA

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9)1ص15.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تحويل  تم   (0(1 يونيو   01 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 0)7908.

(11I

االتقان للحسابات

AL OMRANE TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات

)11 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 000)6، الناظور املغرب

  AL OMRANE TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الع ران رقم ))) سلوان - )70)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09

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 
 AL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. OMRANE TRANSFERT
منطقة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

دفع مسعددة الخدمات
- تحويل األموال )املفوض(.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6(70(  - سلوان   ((( رقم  الع ران 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: السعيدي  الرح ان  عبد   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السعيدي  الرح ان  عبد  السيد 
فرخانة  تس غين  دوار  عنوانه)ا( 

الناظور 1)0)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي  الرح ان  عبد  السيد 
فرخانة  تس غين  دوار  عنوانه)ا( 

الناظور 1)0)6 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ )1 غشت 

1)0) تحت رقم ص68ص.

(1(I

OREA

 LE MARCHE DES
GOURMETS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
 LE MARCHE DES GOURMETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55 زنقة 

واد زيز الطابق ) رقم 1، اكدال - 

10100 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص11560.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 5) يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 ،1 رقم   ( الطابق  زيز  واد  زنقة   55«

إلى  املغرب«  الرباط   10100  - اكدال 

»تجزئة 99 املنطقة الصناعية موالي 
 - عث ان  سيدي  مسيك  بن  رشيد 

ص070) الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 00)789.

Iص1)

OREA

 LE MARCHE DES

GOURMERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 LE MARCHE DES GOURMERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55 زنقة 

واد زيز الطابق ) رقم 1، اكدال - 

10100 الرباط املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص11560.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (0(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»150.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   (50.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  ص0  بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 116585.

(11I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

TAOABD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب
TAOABD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املسيرة الخضراء زنقة زمور رقم 10  
- املر�سى العيون. )7000 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7969ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.TAOABD
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األدوات  وتجارة  صنع   - الرخام 
واألجهزة الصحية - تسويق واسسغالل 

الرخام والجرانيت......
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء زنقة زمور رقم 10  - 

املر�سى العيون. )7000 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

  : الطويل    السالم  عبد  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الطويل    السالم  عبد  السيد 
تطوان  زنقة  النهضة  حي  عنوانه)ا( 
العيون  املر�سى    7000(  .10 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الطويل    السالم  عبد  السيد 
تطوان  زنقة  النهضة  حي  عنوانه)ا( 
العيون  املر�سى    7000(  10 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/810).
(15I

LMT AUDITING

 MAISON D›HOTES SAFA
BOULAOUANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 MAISON D›HOTES SAFA
BOULAOUANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دائرة 

سيدي اس اعيل ,ج اعة بولعوان 
دوار الخريطات اقليم الجديدة - 

1000) الجديدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.18161

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي
تم   (0(1 يونيو   16 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   900.000« قدره 
»1.100.000 درهم« إلى »000.000.) 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

0ص  بساريخ  بالجديدة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 6879).

(16I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE MECHRIR LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE MECHRIR LOGISTIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 19 

شارع االس اعيلية زنقة االرجنسين 

اقامة ياس ين الزهور ) - 0000ص 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

1ص199.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تحويل   تم    (0(1 ماي   (6 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

زنقة  االس اعيلية  شارع   19 رقم   «

 ( الزهور  ياس ين  اقامة  االرجنسين 

»مسجر  إلى  املغرب«  فاس  0000ص   -

انيس  اقامة  07ص زنقة االمازون  رقم 

 - رشيد طريق صفرو  موالي  ص شارع 

0000ص فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   1( بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص11ص.

(17I

AFS MOROCCO

NBIOZ services
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFS MOROCCO

 Appt 1 Imm D Residence Al

 Yamama Secteur 9 Lot (0

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-

Rabat، 12000، الرباط املغرب

NBIOZ services شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51, زنقة 

تانسيفت، رقم 1 أكدال الرباط - 

000)1 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51ص151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   05

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 

 NBIOZ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.services

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية .
عنوان املقر االجس اعي : 51, زنقة 
 - الرباط  أكدال   1 رقم  تانسيفت، 

000)1 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : ازكومو  أسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازك و  أسامة  السيد 

فرنسا   باريس   7501( دي ونيي  .زنقة 

)7501 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازك و  أسامة  السيد 

فرنسا   باريس   7501( دي ونيي  .زنقة 

)7501 باريس فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   01 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 8190.

(18I

AMIATIS CONSEIL

CARRIERE BENMAACHOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب ص5 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

 CARRIERE BENMAACHOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم املج ع السكني )-17, 

الطابق الثاني ، سيدي ال9رنو�سي - 

0150) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

511711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8

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 

.CARRIERE BENMAACHOU

للشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أهداف في املغرب وكذلك في الخارج :
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- إسسغالل وتسيير منجم لل حاجر 

وقطعها  األحجار  اسسخراج  مع 

وتشطيبها،  وتشكيلها  ونشرها 

والرخام  األحجار  بيع  وإعادة  وشراء 

مشغوالت  أو  قوالب  في  والجرانيت 

تص يم  ودراسة  مشسق،  منسج  وأي 

وتنفيذ أي مشروع يسض ن اسسخراج 

األرضيات  وطالء  والرخام،  الحجر 

والجدران ؛

- إسسغالل منجم لل حاجر باآلالت 

امليكانيكية والهيدروليكية.

السعدين  منسجات  تسويق   -

ومنسجات املحاجر املشسقة.

وتوزيع  وتجارة  وتسويق  ت ثيل   -

الكي اوية  والبضائع  السلع  ج يع 

والحديد  والطالء  البوليستر 

والترصيص  واألجهزة  واألس نت 

الصحي؛

- تجارة وتسويق أي مادة أو منسج 

أو سلعة من أي نوع ؛

املعدات  ج يع  وتوزيع  تسويق   -

واملوانئ  والزراعية  الصناعية 

والسعدين.

وتوزيع  وتسويق  وتصنيع  إنساج   -

واملواد  املنسجات  أنواع  ج يع 

الخرسانية 

- تصنيع وتوزيع وشحن الخرسانة 

الجاهزة: خرسانة الطرق والخرسانة 

السجديد  وخرسانة  املع ارية 

واملقاومة  البحرية  والخرسانة 

للسصرب الكي يائي ؛

الخرسانة  وبيع  إنساج  نشاط   -

وج يع  الثانوية  واملنسجات  الجاهزة 

أع ال الخرسانة املسلحة.

وأع ال  الدراسات  إجراء   -

الهندسة املدنية والخرسانة املسلحة 

والدراسة  اإلجهاد  والخرسانة سابقة 

ج يع  وفي  أشكالها  بج يع  واملراقبة 

العامة  الهندسة  أع ال  مراحل 

والخاصة واملدنية.

وتوفير  وتأجير  وتشغيل  إنشاء   -
مصانع الخرسانة الجاهزة وعناصرها 

اإلضافية ؛
الخرسانية  املنسجات  تسويق   -
الرصف  بأع ال  والقيام  املصنعة 
الهندسة  أع ال  وج يع  والسطهير 

املدنية.
املجاميع  وتسويق  تصنيع   -
ومنسجات  للخرسانة  االصطناعية 

العزل املائي
- ج يع أع ال البناء.

- الترويج للعقار أو الشراء أو البيع 
أو  اإلنشاء  أو  الخدمات  تقديم  أو 
امللكية الج اعية أو املشتركة لج يع 
املذكورة  البضائع  وتأجير  األثاث 
ج يع  بيع  إعادة  ورب ا  وإدارتها 
امل سلكات  أو  الحقوق  أو  العقارات 

املنقولة.
والوساطة  العقارية  الشؤون 
العقارية ، وشبكات األع ال ، وت ثيل 

الشراكات واالمسيازات.
واملسسودعات  املباني  بناء   -
واإلدارة لحسابها الخاص أو لحساب 

أطراف  اخرى؛
وتجديد  تشطيب  حول  نصائح 

املباني.
- تخزين البضائع بج يع أنواعها ؛
اللوجستية  والخدمات  النقل   -
األطراف   ولحساب  الخاص  لحسابها 

اخرى ؛
واملواد  املعدات  ج يع  تأجير   -
أي  من  الصناعية  واملعدات  واآلالت 

نوع ؛
وتشغيل  وتركيب  وتأجير  إنشاء   -
بنشاط  املرتبطة  الشركات  ج يع 

الشركة ؛
وتأجير  وإدارة  وتشغيل  اقسناء 
وإعادة بيع ج يع امل سلكات والحقوق 

العقارية أو املنقولة ؛
- أخذ أو امسالك أو تشغيل أو بيع 
أو شراء أي ترخيص أو براءة اختراع 
أو عالمة تجارية موجودة في موضوع 

الشركة ؛
في  وكاالت  أو  فروع  إحداث   -

املغرب وفي الخارج. .

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

السقدم املج ع السكني 17-), الطابق 

 (0150  - ال9رنو�سي  سيدي   ، الثاني 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

  MADINA NOOR : الشركة 

درهم   100,00 بقي ة  حصة   900

للحصة .

 100   : يوسفي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 MADINA NOOR الشركة 

املج ع  السقدم  مج وعة  عنوانه)ا( 

السكني 17-), الطابق الثاني ، سيدي 

البيضاء  الدار   (0000 ال9رنو�سي 

املغرب.

عنوانه)ا(  يوسفي  مح د  السيد 
بولو  بكاطيل  تجزئة   7 زنقة   59

0000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسفي  مح د  السيد 
بولو  بكاطيل  تجزئة   7 زنقة   59

0000) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

االيداع  تم  رقم  تحت   (0(1 يوليوز 

لالستس ار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء.

(19I

AFS MOROCCO

Empower Technologies Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFS MOROCCO

 Appt 1 Imm D Residence Al

 Yamama Secteur 9 Lot (0

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-

Rabat، 12000، الرباط املغرب

 Empower Technologies Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
األوائل الطابق B0 (0  1 شارع 

الحسن الثاني ت ارة  - 000)1 ت ارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص91صص1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8
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 

.Empower Technologies Sarl
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع   B0 (0   1 الطابق  األوائل 
000)1 ت ارة   - الثاني ت ارة   الحسن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 ACHMITECH SARL الشركة   
100 درهم  بقي ة  AU :  100 حصة 

للحصة .
 100   : الهادي طاهر  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
00) حصة    : ازمار  السيد ح يد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ACHMITECH SARL الشركة  
AU عنوانه)ا( رياض االندلس قرطبة 
الرياض  حي  ص1  الشقة   (1 إقامة  ص 

الرباط 10100 الرباط املغرب.
طاهر  الهادي  عبد  السيد 
 911 أونساريو   تورونسو  عنوانه)ا( 

تورونسو كندا.
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عنوانه)ا(  ازمار  ح يد  السيد 
تجزئة شبه الجزيرة رقم صص البحراوي 

تيفلت 000)1 تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أش يط  عزيز  السيد 
 (1 إقامة  ص  قرطبة  االندلس  رياض 
الشقة ص1حي الرياض الرباط 10100 

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم ص160.
(50I

segex

INOX EL HOUARY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

INOX EL HOUARY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 97 تجزئة 

املسسقبل طريق رأس الم مسجر ) 
فاس - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

71ص69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   05
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 
 INOX : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EL HOUARY
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم.

عنوان املقر االجس اعي : 97 تجزئة 
 ( مسجر  الم  رأس  طريق  املسسقبل 

فاس - 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الهواري  محسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهواري عنوانه)ا(  السيد محسن 
بسودة  الجديد  حي  مكرر   10 رقم 

فاس 0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهواري عنوانه)ا(  السيد محسن 
بنسودة  الجديد  حي  مكرر   10 رقم 

فاس 0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 961ص.
(51I

RACHIM

RACHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RACHIM
 BD HASSAN II HAY BEN AZZI
N°13 ، 60000، OUJDA MAROC
RACHIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 زنقة 
ج ال الذين االفغاني الطابق االول 
شقة رقم ص - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)79ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   06
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 

.RACHIM
ع  ُمصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصابون ومنسجات العناية والعطور

صناعة املنظفات
اسسيراد وتصدير.

15 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
االول  الطابق  االفغاني  الذين  ج ال 
شقة رقم ص - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بوعزة  رشدي  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعزة  رشدي  السيد 
شارع الحسن الثاني حي ابن عزي رقم  

ص1 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعزة  رشدي  السيد 
شارع الحسن الثاني حي ابن عزي رقم  

ص1 60000 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 906).

(5(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

MOHTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب

MOHTA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املسيرة الخضراء زنقة خالد بن 
الوليد رقم 07 - )7000  املر�سى 

العيون. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7967ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.MOHTA
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  اسسيراد   - الصيد  شباك 
بيع   - الس كية  املنسجات  ج يع 

أغراض ومواد الصيد......
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بن  خالد  زنقة  الخضراء  املسيرة 
املر�سى    7000(  -  07 رقم  الوليد 

العيون. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الطويل  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الطويل  مح د  السيد 
دوار واد املرابطين بني شيكر  000)6 

الناظور. املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطويل  مح د  السيد 
دوار واد املرابطين بني شيكر  000)6 

الناظور. املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/811).
Iص5)

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ULTRA VAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب
ULTRA VAUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 
العرفان ) مج ع )1 مبنى رقم 

151 شقة بالدور الثاني رقم 191 - 
0ص900 طنجة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ULTRA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.VAUTE
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء مخسلفة
شراء ؛ بيع عناصر البناء

مواد  تأجير  أو  و/  وبيع  شراء 
وأدوات البناء.

والشراء  والسصدير  االسسيراد 
لج يع  عام  بشكل  والسجارة  والبيع 

املواد والبضائع واملنسجات و
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في ج يع الشركات األخرى ، وال سي ا 
 ، جديدة  شركات  إنشاء  خالل  من 
مالية  أوراق  شراء  أو   ، املساه ة  أو 

مدمجة أو غير ذلك ،.

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

 151 مبنى رقم   1( ) مج ع  العرفان 

شقة بالدور الثاني رقم 191 - 0ص900 

طنجة امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: الحساني  مح د  سيدي   السيد 

درهم   1.000 بقي ة  حصة   100

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحساني  مح د  سيدي  السيد 

 5 مج وعة   ( العرفان  عنوانه)ا( 

0ص900   18 رقم   1 طابق   57 ع ارة 

طنجة مل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحساني  مح د  سيدي  السيد 

 5 مج وعة   ( العرفان  عنوانه)ا( 

0ص900   18 رقم   1 طابق   57 ع ارة 

طنجة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص0  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15691).

(51I

International Juris Consulting

MAK DOUG›S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

MAK DOUG›S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Comp   وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Marjane 1A Ave Mohamed VI,

Et. RDC Ap.0( 90000 طنجة 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DOUG’S

املطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات املطاعم املسنقلة.

 Comp    : عنوان املقر االجس اعي 

 Marjane 1A Ave Mohamed VI,

طنجة   Et. RDC Ap.0( 90000

امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 (50   : الفرداو�سي  أسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (50   : مخلوف  هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفرداو�سي  أسامة  السيد 

 (9 ع ارة   لوتينور  إقامة  عنوانه)ا( 
طنجة    90(00  19 رقم   6 الطابق 

امل لكة املغربية.

عنوانه)ا(  مخلوف  هشام  السيد 

 01100 ميشيل  لويس  شارع   ((

بيليغنات فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفرداو�سي  أسامة  السيد 

 (9 ع ارة   لوتينور  إقامة  عنوانه)ا( 
طنجة    90(00  19 رقم   6 الطابق 

امل لكة املغربية

عنوانه)ا(  مخلوف  هشام  السيد 

 01100 ميشيل  لويس  شارع   ((

بيليغنات فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7869.

(55I

PwC advisory

 SML MAROC

 INCORPORATED AS SML

 LABELS AND PACKAGING

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

PwC advisory

 lot 57, Tour CFC, étage 19,

 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc lot

 57, Tour CFC, étage 19, Quartier

 Casa Anfa, Hay Hassani، 0،

CASABLANCA Maroc

 SML MAROC INCORPORATED

 AS SML LABELS AND

 PACKAGING MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 97، 

الحي الصناعي موالي رشيد - 0700) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 ماي   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 SML EUROPE تفويت  

LIMITED 19.619 حصة اجس اعية 

لفائدة    حصة   19.619 أصل  من 

 05 بساريخ   SMLGROUP LIMITED

ماي 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 6)68)..

(56I
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Dilegis Premium Service

OUAFI EDIFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et (,Rue

 Abou Bakr Al Baklani صème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

OUAFI EDIFICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) شارع  

أبو بكر ال بكلني لوسيسانيا  شقة 

11 الطابق ص الدار البيضاء  0070) 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري :  

15)ص51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 OUAFI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EDIFICE

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة  املباني  ج يع  وتنفيذ  وإعداد 

أو أع ال الهندسة املدنية أو

وإعداد  الهدم  أع ال   ، خاص 

املوقع ، أع ال التركيبات الكهربائية، 

التركيب  وأع ال  السباكة  أع ال 

األخرى

الجص،   ، التشطيبات  أع ال 

طالء  أع ال   ، والدهان  النجارة 

املرايا،  بناء   ، والجدران  األرضيات 

ج يع  وتنفيذ  دراسة   ، التزجيج 

 ، واألفراد  للشركة  العامة  األع ال 

البناء والهندسة

مدني.

شارع    (  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شقة  لوسيسانيا   بكلني  ال  بكر  أبو 

11 الطابق ص الدار البيضاء  0070) 

الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  MOHAMED EL OUAFI السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   :  100

للحصة .

  YOUSSEF EL OUAFI السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة  00ص  : 

للحصة.

  MUSTAPHA EL OUAFI السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 YOUSSEF EL OUAFI السيد 

عنوانه)ا( حي ارسالن 18 زنقة اميوط 

ال9رجة  عين   18 رقم   8 زنقة  ذانفيل 

البيضاء  الدار  0)ص0)   البيضاء  

املغرب.

  MUSTAPHA EL OUAFI السيد 

عنوانه)ا( ص) زنقة اي يل بروني اقامة 

االمان 8 ط 1 الدار البيضاء  0)ص0) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

  MOHAMED EL OUAFI السيد 

عنوانه)ا( حي ارسالن 18 زنقة اميوط 

البيضاء   الدار    18 ع ارة  ذانفيل 

0)ص0) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم  78989.

(57I

PwC Advisory

DNV GL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

PwC Advisory
 lot 57, Tour CFC, étage 19,
 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc ،
20250، Casablanca Maroc
DNV GL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي قطعة 
صص, الكولين، اقامة الرياح, سيدي 
معروف - 70)0) الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   
تغيير  تم   (0(1 مارس   08 في  املؤرخ 
إلى   »DNV GL« من  الشركة  تس ية 

. »DNV MOROCCO«
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص)  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 887ص78.

(58I

FIDU.PRO CONSULTING

HABIBA SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 
الطابق11 رقم 9)  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
HABIBA SAKAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  7 زنقة 
أح د السوقي الطابق الثاني الشقة 
10 الدار البيضاء املغرب - 0000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5150(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (9

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 

.HABIBA SAKAN

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   7   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشقة  الثاني  الطابق  السوقي  أح د 

 0000  - املغرب  البيضاء  الدار   10

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : شكير  أح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100.000  : شكير  أح د  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أح د شكير عنوانه)ا( حي 
عين   90 رقم  حيفاء  شارع  شريفة 

الدار   0000 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أح د شكير عنوانه)ا( حي 
عين   90 رقم  حيفاء  شارع  شريفة 

الدار   0000 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

(59I
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Soft finances sarl

LOTI GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Soft finances sarl
شارع بئر أنزران ع ارة زينب رقم 1 ، 

16000، سيدي قاسم الغرب
LOTI GHARB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

مقدمة الريف رقم ص5 جرف امللحة - 
16000 سيدي قاسم املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(6589
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 شتن9ر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   81 الغرباوي 
)ة(   السيد  لفائدة   1صص حصة  أصل 
عزيز  الج9ري بساريخ 07 شتن9ر 1)0).
الكريم   مح د  )ة(  السيد  تفويت 
صصص  أصل  من  اجس اعية  حصة  ص8 
حصة لفائدة  السيد )ة(  عزيز الج9ري 

بساريخ 07 شتن9ر 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بساريخ  قاسم   بسيدي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 11).

(60I

compta jour

WOLLEMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B (eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc

WOLLEMIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11ص اقامة 
علي ع ارة ب الطابق الثاني الشقة 
ا1 حي الغول جليز مراكش - 10000 

املغرب مراكش

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118((5

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.WOLLEMIA

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PRODUCTION VENTE ET

 ACHAT DES HUILES VEGETALES

 ET PRODUITS COSMÉTIQUES

.NATURELS

11ص   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق  ب  ع ارة  علي  اقامة 

 - مراكش  جليز  الغول  حي  ا1  الشقة 

10000 املغرب مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 500   : طجيو  رضا  اح د  السيد 

درهم   50.000,00 بقي ة  حصة 

للحصة .

 500   : بوغربال  مريم  السيدة 

درهم   50.000,00 بقي ة  حصة 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

طجيو  رضا  اح د  السيد 

ب  ع ارة  علي  اقامة  11ص  عنوانه)ا( 
الغول  حي  ا1  الشقة  الثاني  الطابق 

جليز مراكش 10000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بوغربال  مريم  السيدة 

الطابق  ب  ع ارة  علي  اقامة  11ص 

جليز  الغول  حي  ا1  الشقة  الثاني 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نزهة الترك اني عنوانه)ا( 
الطابق  ب  ع ارة  علي  اقامة  11ص 
جليز  الغول  حي  ا1  الشقة  الثاني 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 79)7)1.
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

EL MARSA PLASTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب
EL MARSA PLASTIC  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املسيرة الخضراء زنقة زمور رقم 6ص  
- )7000 املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7971ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

. MARSA PLASTIC
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واأللواح  البالستيكية  األلواح 
صناعة   - واملنصات  واألنابيب 

العبوات البالستيكية......

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء زنقة زمور رقم 6ص  - 

)7000 املر�سى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد خالد ملنور :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملنور  خالد  السيد 
العيون  املساعدة  القوات  تجزئة 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملنور  خالد  السيد 
العيون  املساعدة  القوات  تجزئة 

70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/)81).
(6(I

somacompta sarl

أسيم انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
أسيم انفيست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السانية وادي أمليل تازة - 50)5ص 
تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(
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 

أسيم   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

انفيست.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة أو البناء

أشغال الغرس.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

50)5ص   - تازة  أمليل  وادي  السانية 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : أيوب  الحلواني  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أيوب  الحلواني  السيد 

50)5ص  تازة  أمليل  واد  الكركور  دوار 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أيوب  الحلواني  السيد 

50)5ص  تازة  أمليل  واد  الكركور  دوار 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 198.

Iص6)

AFS MOROCCO

MANAHIL Entertainment
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFS MOROCCO

 Appt 1 Imm D Residence Al

 Yamama Secteur 9 Lot (0

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-

Rabat، 12000، الرباط املغرب

MANAHIL Entertainment شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 زنقة 

تانسيفت الشقة 1 أكدال الرباط - 

000)1 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص55ص15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   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 

.MANAHIL Entertainment

تص يم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصاعة االلعاب .
51 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

 - الرباط  أكدال   1 الشقة  تانسيفت 

000)1 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 (00   : مرجان  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد فيصل فائق  :  00) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

00) حصة    : السيد أمين املجهد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

00) حصة    : أت ر  السيد مح د 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى مرجان عنوانه)ا( 

ابن  حي   11 الرقم  ص  الوفاق  تجزئة 
رشد ت ارة 000)1 ت ارة املغرب.

عنوانه)ا(  فائق  فيصل  السيد 

الرقم 1 ع ارة Q إقامة نسيم البحر 

ت ارة 000)1 ت ارة املغرب.

عنوانه)ا(  املجهد  أمين  السيد 

حي   1 الطابق  حاتم  تجزئة   ( الرقم 

الغزالي ت ارة 000)1 ت ارة املغرب.

عنوانه)ا(  أت ر  مح د  السيد 
الرباط  اضافي   1 النهضة  18 حي  رقم 

000)1 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى مرجان عنوانه)ا( 
ابن  حي   11 الرقم  ص  الوفاق  تجزئة 

رشد ت ارة 000)1 ت ارة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ص1  بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 6670.

(61I

LMT AUDITING

GENIUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
GENIUS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ) 
أبو فايد املصري، كوتيي 0060) 
الدارالبيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
00555ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (0(1 يناير   (7 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    GENIUS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
فايد  أبو   ( شارع  اإلجس اعي  مقرها 
املصري، كوتيي 0060) الدارالبيضاء 
- 0000) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد..
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 (0060 كوتيي  املصري،  فايد  أبو   (
الدارالبيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

الشامخ  هيند   السيد)ة( 

رقم   7( ع ارة  لوفاء  حي  وعنوانه)ا( 

املح دية    (0000 املح دية    11

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 58))79.

(65I

FIDUCIAIRE ARISSALA

 S2DY BUILD &

ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تس ية الشركة

FIDUCIAIRE ARISSALA

 RUE CHAOUI N° 1( 6(

 CASABLANCA، 20090،

CASABLANCA MAROC

 S(DY BUILD & ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي ص0 

 RUE AIT OURIR BD MYL

 YOUSSEF  CASABLANCA (0000

.CASABLANCA MAROC

تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

105(97

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تغيير  تم   (019 نون9ر   19 في  املؤرخ 

 S(DY BUILD« من  الشركة  تس ية 

 ADJUST« إلى   »& ENGINEERING

. »BUILDING CONCEPTION

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 119صص7.

(66I
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ETUDE DE NOTARIAT

AZURITE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ETUDE DE NOTARIAT

 angle bd zerktouni et bd la

 cotniche résidence marina

 center 6ème étage N° 38 ،

20000، Casablanca Maroc

AZURITE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء 96) شارع الزرقطوني 

الطابق 6 شقة رقم 19  - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص0)176.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عابد  مليكة  )ة(  السيد  تفويت 

 950 أصل  من  اجس اعية  حصة   50

مهدي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

املعزي بساريخ 01 يونيو 1)0).

عابد  مليكة  )ة(  السيد  تفويت 

 950 أصل  من  اجس اعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد )ة( ر�سى املعزي 

بساريخ 01 يونيو 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم ص8ص790.

(67I

FIDUCIAIRE ARISSALA

S2DY BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE ARISSALA

 RUE CHAOUI N° 1( 6(

 CASABLANCA، 20090،

CASABLANCA MAROC

S(DY BUILD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي ص0 

 RUE AIT OURIR BD MY

 YOUSSEF CASABLANCA (0000

.CASABLANCA MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.105(97

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 19 نون9ر 019) ت ت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  السالية  األنشطة 

الحالي :

.IMPORT EXPORT

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 119صص7.

(68I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

IBN GROUP
تأسيس شركة املساه ة

 CORPORATE PROFESIONAL

ACCOUNTANTS PARTNERS

 Boulevard Zerktouni,, (75

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA

MAROC

IBN GROUP »شركة املساه ة« 

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 9) ، 

شارع وليلي ، حي الهنا , الدار البيضاء 

-، 0000) الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
رقم السقييد في السجل السجاري 

.515(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06

بامل يزات  املساه ة  لشركة  األسا�سي 

السالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة .

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IBN  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUP

عقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإدارة املشاركات في الشركات األخرى.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 9) ، 
شارع وليلي ، حي الهنا , الدار البيضاء 

- 0000) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
00.000ص  الشركة  رأس ال  ويبلغ 

درهم،
مقسم كالسالي:

 Société RICHELIEU الشركة 
INVESTMENTS GROUP SARL.
AU :  1.155 حصة بقي ة 100 درهم 

للحصة .
 Société AN HOLDING الشركة
بقي ة  حصة   SARL.AU :  1.155

100 درهم للحصة .
  : املجاهد  ابن  عبدالفساح  السيد 
0ص حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

0ص    : النياث  الحسين  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة  0ص    : الرفاد  ع ر  السيد 
بقي ة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املسصرفون   -  
الرقابة: 

املجاهد  ابن  عبدالفساح  السيد 
اإلدارة/ مجلس  عضو  بصفسه)ا( 
 ، مليح  بن  إقامة  عنوانه)ا(  مسصرف 
الحسن  مولى  شارع  تقاطع   18 شقة 
  10000 ايفغناج  علي  اإلمام  وشارع 

مراكش املغرب
السيد الحسين النياث بصفسه)ا( 
اإلدارة/مسصرف  مجلس  عضو 
فيال  الكورنيش  حدائق  عنوانه)ا( 
بوطالب  الهادي  عبد  شارع   17 رقم 

0000) الدار البيضاء املغرب
بصفسه)ا(   الرفاد  ع ر  السيد 
رقم  اإلدارة عنوانه)ا(   رئيس مجلس 
8 شارع املرج  شقة 5 10000 الرباط 

املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

 ANOIR & ASSOCIES الشركة  
الحسابات  مراقب  )ا(بصفسه 
عنوانه)ا( شقة 16 ، إسباس رياض ، 
0050ص   فاس   ، عائشة  لال  10 شارع 

فاس املغرب

األسا�سي  النظام  مقسضيات 
وتوزيع  االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح :
وفق احكام القانون.

املنصوص  الخاصة  اإلمسيازات 
عليها لكل شخص :

ال�سيء.
بقبول  مسعلقة  مقسضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0097ص.
(69I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
ZALGA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE ZALGA
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 71, زنقة 
شهيد عالم السغزوتي, تجزئة  أمنية 
, قطعة رقم )1 الطابق الفوقي  - 

90000 طنجة املغرب .
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص)51ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت   (5 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
   IMMOBILIERE ZALGA SARL AU
درهم   1.100.000 رأس الها  مبلغ 
زنقة   ,71 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
أمنية  تجزئة   السغزوتي,  عالم  شهيد 
 - الفوقي   الطابق   1( رقم  قطعة   ,
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 : ل  نتيجة  املغرب   طنجة   90000
عدم  مزاولة النشاط االجس اعي .

و حدد مقر السصفية ب 71, زنقة 
أمنية  تجزئة   السغزوتي,  عالم  شهيد 
 - الفوقي   الطابق   1( رقم  قطعة   ,

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

الغازي   رشيد   السيد)ة( 
زنقة   ( بني واورياغيل  وعنوانه)ا( حي 
90000 طنجة   بنديبان    7 رقم   151

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
الحدودة  ال   : بالسصفية  املسعلقة 

املفوضة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص157).
(70I

LMT AUDITING

SULTANGAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

SULTANGAZ »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: مديونة,  
دوار مرس السكر الطريق الوطنية 
رقم 9 كم 1) مجاطية مديونة 
الدارالبيضاء  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

0117صص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   06 في  املؤرخ 
مع  للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
ب ساه ة  إقرار  القانون:  مقسضيات 
لبطاقة  الحامل  دينيز،  السيد حالت 

شركة   K001657Q,في  رقم  اإلقامة 

السجل  ذات  هولدينع«  »دينيز 

بالدار  املودع   507199 السجاري رقم 

التي  الحصص  بج يع  البيضاء، 

ي لكها في شركة SULTANGAZ, وبهدا 

تصبح شركة دينيز هولدينغ الشريك 

.SULTANGAZ الوحيد في الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0ص0)79.

(71I

مكسب الرياني لل حاسبة

ASSURANCES AFG
إعالن مسعدد القرارات

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم0ص)  تطوان ، 

010ص9، تطوان املغرب

ASSURANCES AFG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص1 شارع 

ابو فارس املريني الرباط - 10000 

الرباط املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11605

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تفويت الحصص: فوت السيد 

لفائدة   : حصة  )5ص(  كديرة  فيصل 

.و  الوهابي  عمي  بن  صوفيا  السيدة 

 ((0( فردج  فطومة  السيدة  فوتت 

بن  :صوفيا  السيدة  لفائدة  حصة 

منية  السيدة  فوتت   . الوهابي  عمي 

السيدة  لفائدة   : حصة   )15( كديرة 

.فوتت  الوهابي  عمي  بن  صوفيا 

حصة   )15( كديرة  يسرى  السيدة 

بن عمي  السيدة: صوفيا  لفائدة  منها 

نرجس  السيدة  وفوتت   . الوهابي 

السيدة  لفائدة  حصة:   )15( كديرة 

صوفيا بن عمي الوهابي .  

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة : من 

الى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد. 

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة السيد فيصل كديرة وتعيين 

مسير جديد للشركة السيدة صوفيا 

بن عمي الوهابي..

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الوهابي  عمي  بن  :صوفيا  الحصص 

........................  100000 درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
عمي  بن  صوفيا  االجس اعي:  راس ال 

الوهابي ......................100 حصة.

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

السيدة  االدارة:تعيين  تسيير  مايلي: 

صوفيا بن عمي الوهابي ك سير جديد 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالرباط   السجارية 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   01

.101111(10(1960

(7(I

Cabinet LAMRINI HADI

DAR LABNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

DAR LABNI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الع ران رقم 915) سلوان - )70)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

((715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 DAR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LABNI

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ; البناء  مواد  بيع   ; والبناء  املخسلفة 

االسسيراد والسصدير.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الع ران رقم 915) سلوان - )70)6 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مح د  املرابط  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مح د  املرابط  السيد 

سلوان   1(97 رقم  الع ران  تجزئة 

)70)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  املرابط  السيد 

سلوان   1(97 رقم  الع ران  تجزئة 

)70)6 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 890ص.

Iص7)
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LMT AUDITING

GUADAZUL
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

LMT AUDITING

 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

GUADAZUL  »شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

س ية، إقامة شهرزادص، الطابق5 

الرقم))،الدار البيضاء، املغرب - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

591ص1ص.

اإلداري   العام  الج ع  إطار  في   

املؤرخ في 5) يونيو 1)0)

عبد  عاشيق   السيد  تعيين  تقرر 

الباسط

شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 

 GUADAZUL

بساريخ: 5) يونيو 1)0)

له  املخولة  الصالحيات  وتس ثل 

وم ارسة  الشركة  ت ثيل  يلي:  في ا 

عليها  ينص  التي  السلطات  ج يع 

بالشركات  املسعلق    17-95 قانون 

مجهولة اإلسم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 16)791.

(71I

مح د بورمظة

شركة واد اسلي ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مح د بورمظة

شارع مح د عبدو رقم 18 اقامة 

ح زة الطلبق الثالث رقم 11 وجدة 

الحي الجديد الزنقة رقم 7 رقم ص17 

وجدة، 60000، وجدة املغرب

شركة واد اسلي ش م م   

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة انوال 

رقم 7 وجدة  زنقة انوال رقم 7 

وجدة  60000 وجدة  املغرب .

وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 

.16987

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 05 ف9راير 1)0) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك اح د  بنعدي  وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 دجن9ر   01 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 15   ، بلهواري   عائشة  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( عبد الحفيظ  بنعدي   ،  

10 حصة .

السيد)ة( صالح الدين  بنعدي   ،  

10 حصة .

 10   ، بنعدي    ع ر   السيد)ة( 

حصة .

  ، بنعدي    اس اعيل   السيد)ة( 

10 حصة .

 10   ، بنعدي    مطيع   السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    نادية  السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    تورية   السيد)ة(  

حصة .

 5   ، بنعدي    مالكة  السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    نعي ة   السيد)ة(  

حصة .

 5   ، بنعدي    هدى  السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    امينة  السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    لطيفة  السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    السيد)ة(  بوشرى  

حصة .

 5   ، بنعدي    آسية  السيد)ة( 

حصة .

 5   ، بنعدي    السيد)ة( خديجة  

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 190).

(75I

FIDUCOMPETENCES

في أ كار

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

في أ كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي )5 شارع 

عبد املومن اقامة املنار ملحق 16 

مكرر الطابق السفلي - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

صص78)1.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(1 غشت   1( في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

مبلغ  كار   أ  في  الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

عبد  شارع   5( اإلجس اعي  مقرها 

مكرر   16 ملحق  املنار  اقامة  املومن 

الدار   (0000  - السفلي  الطابق 

البيضاء املغرب نتيجة ل : صعوبة في 

بدأ نشاط الشركة.

و حدد مقر السصفية ب )5 شارع 

 16 ملحق  املنار  اقامة  املومن  عبد 

مكرر الطابق السفلي - 0000) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة(  أنور  شريفي وعنوانه)ا( 

 1 الطابق  العالف  هديل  أبو  زنقة  ص 

الدار   (0000 سلمى  اقامة   ( شقة 

البيضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791991.

(76I

LMT AUDITING

GUADAZUL FB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

LMT AUDITING

 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

GUADAZUL FB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )7)-

71) الحي الصناعي السالم الداخلة 

- 000ص7 الداخلة املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1817.
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 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي

تم   (0(1 غشت   19 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

درهم«   11.000.000« قدره 

إلى  درهم«   1.000.000« من  أي 

: طريق  عن  درهم«   15.000.000« 

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1196.

(77I

PERLA GESTION

JEUNAIDE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PERLA GESTION

ص.ب 180  كل ي ة الراشيدية 

ص.ب 180  كل ي ة الراشيدية، 

50))5، كل ي ة املغرب

JEUNAIDE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

توغزة غريس السفلي كل ي ة - 

50))5 كل ي ة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1100.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الناصر  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

الزموري 100.) حصة اجس اعية من 

السيد  لفائدة   حصة  000.ص  أصل 

يوليوز   10 بساريخ  فياللي  لحسن  )ة( 

.(0(1

الناصر  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   600 الزموري 

السيد  لفائدة   حصة  000.ص  أصل 

يوليوز   10 بساريخ  فياللي  مح د  )ة( 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

0ص  بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 87ص.

(78I

LMT AUDITING

DEHAUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING

 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

DEHAUSE

 »شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطريق 

الوطنية رقم 9 كم 1) مجاطية 

مديونة الدارالبيضاء الدار البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.198069

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 يوليوز 1)0)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

حالت  السيد  ب ساه ة  إقرار 

رقم  اإلقامة  لبطاقة  الحامل  دينيز، 

»دينيز  شركة   في   ،  K001657Q

هولدينع« ذات السجل السجاري رقم 

البيضاء،  بالدار  املودع   507199

في  ي لكها  التي  الحصص  بج يع 

تصبح  وبهذا   ,DEHAUSE شركة 

شركة دينيز هولدينغ الشريك الوحيد 

.DEHAUSE في الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 8)0)79.

(79I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

PITA CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 1

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

PITA CONCEPT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

الكوكب رقم 19 زاوية زنقة إمام 

شافعي وزنقة موالي حسن األول 

جنان الحارتي، جليز مراكش  - 

10000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

89ص118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

 PITA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. CONCEPT

تقديم    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجبات خفيفة

-  الس وين بشكل عام.

ج يع  وإدارة  وإنشاء  تشغيل     -

املطاعم وقاعة شاي

- تحضير وجبات مطبوخة لنقلها 

أو تناولها في عين املكان..

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

إمام  زنقة  زاوية   19 رقم  الكوكب 

األول  حسن  موالي  وزنقة  شافعي 

 - مراكش   جليز  الحارتي،  جنان 

10000 مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مالل  زكرياء   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مالل  زكرياء   السيد 

النخيل   51 رقم   01 مدينة  املكيس 

الجنوبي 10000 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  مالل  زكرياء   السيد 

النخيل   51 رقم   01 مدينة  املكيس 

الجنوبي 10000 مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)71)1.

(81I

LMT AUDITING

SALON MOBILYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING

 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

SALON MOBILYA »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي:   دوار 

مرس السكر الطريق الوطنية 

رقم 9 كم 1) مجاطية مديونة 

الدارالبيضاء  املغرب 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.181(11

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   (0(1 يوليوز   06 في  املؤرخ 

مع  للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 

ب ساه ة  إقرار  القانون:  مقسضيات 

لبطاقة  الحامل  دينيز،  السيد حالت 

في شركة    ،K001657Q اإلقامة رقم 

السجل  ذات  هولدينع«  »دينيز 

املودع   507199 رقم  السجاري 

الحصص  بج يع  البيضاء،  بالدار 

 SALON شركة  في  ي لكها  التي 

MOBILYA,و بهذا تصبح شركة دينيز 

هولدينغ الشريك الوحيد في الشركة 

  .SALON MOBILYA

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1ص0)79.

(8(I

AMIATIS CONSEIL

MADINA TOOLS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب ص5 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

MADINA TOOLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم املج ع السكني )-17, 

الطابق الثاني ، سيدي ال9رنو�سي - 

0150) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

511611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8

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 

.MADINA TOOLS

الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع  وفي  املغرب  في  اهداف  لها 

البلدان األخرى:

وتسويق  وإصالح  وتأجير  تسيير   -

وتوزيع ج يع املعدات واملواد واآلالت 

الصناعية كيف ا كانت طبيعتها ؛

املواد  ج يع  بيع  وإعادة  شراء   -

واألدوات واآلالت واملعدات الصناعية 

أو قطع الغيار الجديدة أو املسسع لة 

كيف ا كانت طبيعتها ؛

- تسويق ج يع ومواد البناء ؛

لل عدات  بطاقة   أي  ت ثيل   -

واملعدات  واآلالت  واألدوات 

الصناعية؛

- الصيانة الصناعية كيف ا كانت 

طبيعتها ؛

على  سلعة  أو  منسج  أي  توزيع   -

الصعيد الوطنية أو الدولية ؛

- تخزين البضائع واملعدات واملواد 

كيف ا  وتابعاتها  الصناعية  واملعدات 

كانت طبيعتها ؛

اللوجستية  والخدمات  النقل   -

نيابة عن نفسها وبالنيابة عن اآلخرين 

، مقاول نقل البضائع ؛

ثالثة  أطراف  عن  التسييرنيابة   -

كيف ا  سلعة  أو  منسج  أو  مادة  ألي 

كانت طبيعتها ؛

بج يع  الباطن  من  السعاقد   -

والسقنية  الصناعية  أنواعه 

والكهربائية واإللكترونية وامليكانيكية 

واللوجستية أو غيرها ؛

أو  سلعة  أي  وتصدير  اسسيراد   -

منسج أو مادة أو معدات كيف ا كانت 

طبيعتها 

والدراسات  الخدمات  تقديم   -

واألع ال على اخسالف أنواعها.

وتشغيل  وتركيب  وتأجير  إنشاء   -

بنشاط  املسعلقة  املؤسسات  ج يع 

الشركة ؛

وتأجير  وإدارة  وتشغيل  اقسناء   -

وإعادة بيع ج يع امل سلكات والحقوق 

العقارية أو املنقولة ؛

- أخذ أو حيازة أو اسسغالل أو بيع 

أو شراء أي ترخيص أو براءة اختراع 

غرض  في  تدخل  تجارية  عالمة  أو 

الشركة ؛

في  وكاالت  أو  فروع  إحداث   -

املغرب وفي الخارج..

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

السقدم املج ع السكني 17-), الطابق 

 (0150  - ال9رنو�سي  سيدي   ، الثاني 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

  MADINA NOOR : الشركة 

درهم   100,00 بقي ة  حصة   900

للحصة .

 100   : يوسفي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسفي  مح د  السيد 

بولو  بكاطيل  تجزئة   7 زنقة   59

0000) الدار البيضاء املغرب.

 MADINA NOOR الشركة 

املج ع  السقدم  مج وعة  عنوانه)ا( 

السكني 17-), الطابق الثاني ، سيدي 

البيضاء  الدار   (0150 ال9رنو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسفي  مح د  السيد 

بولو  بكاطيل  تجزئة   7 زنقة   59

0000) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

االيداع  تم  رقم  تحت   (0(1 شتن9ر 

لالستس ار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء.

Iص8)
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STE AGEFICO SARL

LOUJAINEUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 1 ، 90000، طنجة املغرب
LOUJAINEUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 70) شارع 
الزرقطوني - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص01))1.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   (0(1 يونيو   (7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 7679).

(81I

LAMAF SARL

 DANIA NETTOYAGE
JARDINAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 15ص (ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،
OUJDA MAROC

 DANIA NETTOYAGE
JARDINAGE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي غار 

البارود زنقة الباشق رقم 0) وجدة - 
60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص808ص

 (0 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 DANIA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. NETTOYAGE JARDINAGE

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السنظيف

أع ال البستنة.

غار  حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

البارود زنقة الباشق رقم 0) وجدة - 

60000 وجدة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : فسيحة   احديدو  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة احديدو فسيحة  عنوانه)ا( 

حي غار البارود زنقة الباشق رقم 10 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  احديدو  السيد 

 1 بعين  السا  زنقة  ص  البسسان  تجزئة 

رقم ص   60000 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   06 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 115ص.

(85I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

GR-TRAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

GR-TRAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
االمم شارع أبي الدرداء إقامة بشرى 

الطابق االول رقم 1) - 90000 
طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

7)0ص10.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 09 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»ساحة االمم شارع أبي الدرداء إقامة 
بشرى الطابق االول رقم 1) - 90000 
طنجة  »طريق  إلى  املغرب«  طنجة 
البالية ع ارة افشور  مكسب رقم 1  - 

90000 طنجة   املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  1ص  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص)77.
(86I

jurigest

 LAZRAK CONSEILIO 
IMPERIUM FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif ، 119
20370، casablanca maroc

 LAZRAK CONSEILIO 
IMPERIUM FINANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 زنقة 

عزيز بالل رقم ص الطا بق ) املعا 

ريف  الدار البيضاء  - 0100) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

9)7)ص1

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (019 أبريل   08

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 

 LAZRAK CONSEILIO  :

.IMPERIUM FINANCE

ج يع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال املراجعة اال نس اءية والسدقيق 

واملحاسبة والسنضي ية. 

عن  الحسابات  ومسك  تنضيم   -

سي ا  وال  االنض ة  ج يع  طريق 

تكنوتوجيا املعلومات .

املعلومات  نضم  ج يع  تنضيم   -

السجارية .

- اجراء اي تشخيص واي دراسات 

سبية  ومحا  وقانونية  اقسصادية 

ومالية واجس اعية .

- تقييم االع ال .

القانونية  االستشارات   -

واملالية  واملحاسبية  والضريبية 

واالجس اعية.

االع ال  ج يع  وصياغة  دراسة   -

االجراءات  كافة  وات ام  والعقود 

في ا  وخاصة  بها  املسعلقة  الرس ية  

يسعلق بالشركات .

- تنضيم الندوات .
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الع ليات  ج يع  اعم  وبشكل   -

املسعلقة بشكل مباشر او غير مباشر 

املحس ل  من  اللتي  او  الشركة  بهدف 

بشرط  وتطويره   تحقيقه  تعزز  ان 

الضهير  احكام  من  تنسقص  اال 

 11 املؤرخ  9ص1-)1-9  رقم  الشريف 
الصادر  ينايرص199(   8( ص111  رجب 

ينضم  الدي   15-89 رقم  القانون 

ويؤسس  القانوني  املحاسب  مهنة 

نضام املحا سبين القانونيين..
67 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

عزيز بالل رقم ص الطا بق ) املعا ريف  

الدار البيضاء  - 0100) الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لزرق عبد القادر  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر   عبد  لزرق  السيد   
عنوانه)ا( 1 زنقة جون  بوين  0100) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

القادر   عبد  لزرق  السيد 
عنوانه)ا( 1 زنقة جون  بوين  0100) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ماي 019) تحت رقم 970ص1.

(87I

ديوان االسساذ العلمي املجاطي مح د الصوفي موثق

EMILIA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ديوان االسساذ العلمي املجاطي 

مح د الصوفي موثق
87 ع ارة كوفيكوم الطابق االول 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

EMILIA INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة ، 
قيسارية الخيرية،  طريق عين بني 

مطهر،  الشطر )  ، الطابق االول،  
مسجر رقم 178  - 60000 وجدة 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص11977.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 09 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
طريق  الخيرية،   قيسارية   ، »وجدة 
عين بني مطهر،  الشطر )  ، الطابق 
 60000  -   178 رقم  مسجر  االول،  
وجدة املغرب« إلى »طنجة ، مج وعة 
مدارس طنجرين ، شارع موالي رشيد 
طنجة    ENCG - 90000 قبالة   ،

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص0  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15701).
(88I

AMIATIS CONSEIL

 STE IMMOBILIERE MY
OMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب ص5 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
 STE IMMOBILIERE MY OMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1 زنقة 
متز - 0000) الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

15ص89.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   70.176.000,00«
إلى  درهم«   159.8(1.000,00«
عن  درهم«  »0.000.000,00ص) 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791868.
(89I

سيكوجيس ش م

RIF AESTHETIC sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سيكوجيس ش م
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

000)ص، الحسي ة املغرب
RIF AESTHETIC sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي اسكان 
الشعبي شارع الدار البيضاء ع ارة 

6  - 50))ص امزورن املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(157

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 1ص غشت  في  املؤرخ 
 RIF املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    AESTHETIC sarl
مقرها  وعنوان  درهم   60.000
اإلجس اعي اسكان الشعبي شارع الدار 
امزورن  50))ص   -   6 ع ارة  البيضاء 

املغرب نتيجة ل : اقسصادي.
اسكان  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
الشعبي شارع الدار البيضاء ع ارة 6   

- 50))ص امزورن املغرب. 
و عين:

فارس  بن  ح ادي   السيد)ة( 
باسكيي  شارع  6ص)  وعنوانه)ا( 
املغرب  البيضاء  الدار   (0(50

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 617.

(90I

Cabinet LAMRINI HADI

GHOUTI GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 
000)6، الناضور املغرب

GHOUTI GAZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
تاوي ة رقم )0) - 000)6 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص966.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(0 دجن9ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الغوتي  مح د  )ة(  السيد  تفويت 
00) حصة اجس اعية من أصل 600 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الحكيم 

الغوتي بساريخ 01 دجن9ر 0)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور  بساريخ 5) غشت 

1)0) تحت رقم ص77ص.

(91I

conseils gest plus

 TRANSPORT TOURISTIQUE
TROPICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 
برج املنارة ) الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب
 TRANSPORT TOURISTIQUE
TROPICA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

لطفي شارع واد املخازن الطابق 

السفلي - 10000 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1105.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   (0(1 يوليوز  ص)  في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»00.000ص درهم« أي من »500.000 

عن  درهم«   800.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 9955.

(9(I

CSN MAROC

BM LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CSN MAROC

 N° 157ص SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

BM LOUNGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ص 

شارع ابو حيان السوحيدي حي ابن 

طفيل، جليز - 10000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9507ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 يوليوز   09 في  املؤرخ 
راجي  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

نزهة ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7119)1.

Iص9)

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

GOODWAY CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

 GOODWAY CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوان امل ر ) رقم 
61 املحل أ - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.88(11
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 مارس   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحداد  حنان   )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجس اعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( مح د أنس 

الطريبق بساريخ 9) مارس 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت  1ص  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ))77.
(91I

jurigest

 LAZRAK CONSEILIO’
IMPERIUM FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif ، 119
20370، casablanca maroc

 LAZRAK CONSEILIO’
IMPERIUM FINANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي 7 

زنقة توقي  الطا بق ) - 50ص99 
الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9)7)ص1
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تغيير  تم   (0(1 يناير   1( في  املؤرخ 
 LAZRAK‘« من  الشركة  تس ية 
 CONSEILIO IMPERIUM
 LAZRAK AUDIT« إلى   »FINANCE

. »ET CONSEIL
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ماي 1)0) تحت رقم 779111.

(95I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

فان العابد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
فان العابد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرتيل , 
رقم : 9 طريق سبسة حي رميالت - 

000ص9 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9))0ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   1(
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 
فان   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

العابد.

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األموال.

مرتيل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - رميالت  حي  سبسة  طريق   9  : رقم   ,

000ص9 مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد انوار العابيد :  100 حصة 

بقي ة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العابيد  انوار  السيد 
الربيع  ام  زنقة   6 شقة   11 ع ارة 
اكدال الرباط 10090 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العابيد  انوار  السيد 
الربيع  ام  زنقة   6 شقة   11 ع ارة 
اكدال الرباط 10090 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
06 شتن9ر  بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم ص0صص.
(96I

CCJF

 SOCIETE BENJDIR
 ET HOUMMANI DE

CONSTRUCTION
إعالن مسعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE BENJDIR
 ET HOUMMANI DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 18 ، زنقة 
)9 الطابق ) حي الفرح - 0)0) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص7.57ص1.
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االسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 
املؤرخ في )0 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  اإلجس اعي  املقر  نقل 
السالي: الدارالبيضاء، )6 مكرر، زنقة 

51، حي الفرح الطابق السفلي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة  

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر اإلجس اعي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 17))79.

(97I

LMT AUDITING

SOMAFISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LMT AUDITING

 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

SOMAFISH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي السجزئة 
رقم 160 تجزئة الع ارية عين الشق 

- 0000) الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.109101

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ك سير  ايسسيبان  سان ارثين  داميان 

وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 9)1)79.

(98I

درعة ارشادات ش.م.م

JANNA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع مح د الخامس صندوق بريد 

10 تصومعت ، 15000، ورزازات 

املغرب

JANNA SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 حي 

الوحدة - 15000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JANNA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SAKANE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

مقاولة في أشغال البناء..
 11 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي الوحدة - 15000 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 700   : السيد امح د ايت القائد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

00ص    : القائد  ايت  وليد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القائد  ايت  امح د  السيد 

اقامة   ( شقة   11 ع ارة  عنوانه)ا( 

املرجان جيت سكن بنسركاو 80010 

اكادير املغرب.

السيد وليد ايت القائد عنوانه)ا( 
11 15000 ورزازات  حي الوحدة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وليد ايت القائد عنوانه)ا( 
11 15000 ورزازات  حي الوحدة رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم )50.
(99I

Bureau de La competences consultation

RKN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 0ص
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب
RKN شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مشروع 

مدينة 5) مارس رقم  ي 1011 
العيون  - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7997ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
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 

.RKN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاصة  واملعدات  السجهيزات  وشراء 

وتقديم  واالتصال،  باالعالميات 

االعالميات  مجال  في  الخدمات 

والسجارة االلكترونية .....

مشروع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 1011 ي  رقم   مارس   (5 مدينة 

العيون  - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد كريم ابن اع ارين :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اع ارين  ابن  كريم  السيد 

عنوانه)ا( قطاع 9 ع ارة ب 0) شقة 
 70000 الرياض   حي  الكاكي  زنقة   9

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

اع ارين  ابن  كريم  السيد 

عنوانه)ا( قطاع 9 ع ارة ب 0) شقة 
 70000 الرياض   حي  الكاكي  زنقة   9

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

07 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/851).

00Iص

ACO CONSULTING

 NORD AFRICA BOTTLING

COMPANY

إعالن مسعدد القرارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

 NORD AFRICA BOTTLING

COMPANY »شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

الكولين ) - رقم -1 سيدي معروف   

- - الدار البيضاء  املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

صص77)1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 0ص يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السالية  املسصرفين  واليات  تجديد 

 M. Mario ROTLLANT أس اؤهم 

 SOLA, M. Alfonso Javier BOSCH

 COLLANTES DE TERAN, la

société » EQUATORIAL COCA-

 COLA BOTTLING COMPANY

 SL «, représentée par M. Carles

 GARRIGA MONTOYA, la société

 » DAUMERIDIAN INVEST SL

 «, représentée par M. Mario

ROTLLANT SOLA

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

 بند رقم تجديد واليات املسصرفين :

الذي ينص على مايلي: تجديد واليات 

املسصرفين 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 97ص789.

01Iص

FHF

PESAGE PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FHF

 N°(19 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

PESAGE PROMOTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) زنقة 

جيل سيزار و55 زنقة كاف رقم 7 و8 

الصخور السوداء - . الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.((10(1
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يوليوز   08 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
بالعنوان  والكائن   - التس ية 
عين  زناتة  الصناعية  101املنطقة 
حرودة املح دية - . املح دية املغرب 
كوكو   السيد)ة(  طرف  من  واملسير 

الحسين.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 17ص)79.

I)0ص

شخ�سي

 EL GHARRI SIGMA
»SERVICES »EGSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شخ�سي
الجوهرة الخضراء، السجزئة 1 دار 
بوعزة،، ص))7)، البيضاء املغرب
 EL GHARRI SIGMA SERVICES
EGSS«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 
الزرقطوني الطابق ) شقة 6  الدار 
البيضاء 0)01) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص50619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي  ص1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 GHARRI SIGMA SERVICES

.»»EGSS

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR  :

 D ´ I N S T A L L A T I O N

 ELECTRIQUES, PLOMBIER

 ET AUTRES TRAVAUX

.D´INSTALLATION

عنوان املقر االجس اعي : 16 شارع 

الدار    6 شقة   ( الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   (01(0 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : املجيد  عبد  الغري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عبد  الغري  السيد 

 ( مج  الخضراء  الجوهرة  عنوانه)ا( 

ع ارة 11 الرقم 6 دار بوعزة  ص))7) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  الغري  السيد 

 ( مج  الخضراء  الجوهرة  عنوانه)ا( 

ع ارة 11 الرقم 6 دار بوعزة  ص))7) 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم ص168).

Iص0ص

مكسب املحاسبة

TEXBENNAGI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

شبوط رقم 11 ، 90000، طنجة 

املغرب

TEXBENNAGI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع أبي 
الحسن الشادلي اقامة شبوطرقم 

11 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.100761

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأس الها  مبلغ    TEXBENNAGI
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجس اعي شارع أبي الحسن الشادلي 
اقامة شبوطرقم 11 - 90000 طنجة 
الشريك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد.
و حدد مقر السصفية ب شارع أبي 
الحسن الشادلي اقامة شبوطرقم 11  

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

ناجي  بن  بشرى   السيد)ة( 
اقامة  كنادا  زنقة   1 رقم  وعنوانه)ا( 
ورغة 1 الطابق 6 شقة 116 90000 
طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : رقم 1 زنقة كنادا 

اقامة ورغة 1 الطابق 6 شقة 116
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (1 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15116).
01Iص

عبد الرح ان اعبيبي

AUTRETEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عبد الرح ان اعبيبي
ع ارة ص الطابق صالشقة 7 بني 

مكيلد مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

AUTRETEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
8 ع ارة 10ص تجزئة انا�سي 5 مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(9(07

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 مارس   01 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

AUTRETEC  مبلغ رأس الها 0.000ص 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

 5 انا�سي  تجزئة  10ص  ع ارة   8 رقم 

املغرب  مكناس   50000  - مكناس 

نتيجة ل : عدم تحقيق الغاية.

و حدد مقر السصفية ب محل رقم 

8 ع ارة 10ص تجزئة انا�سي 5 مكناس 

- 50000 مكناس املغرب. 

و عين:

السيد)ة(    عبد الرح ان  زعنان 

وعنوانه)ا( ضيعة بانيو توالل مكناس 

)ة(  املغرب ك صفي  50000 مكناس 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (5 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 6ص1.

05Iص

مينارة فينانس جروب

كرا ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

10000، مراكش املغرب

كرا اي وبيليي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 10000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

15ص71.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 6) غشت  في  املؤرخ 

ايت  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بعال سارة ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7156)1.

06Iص

مكسب املحاسبة

DIGITOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

شبوط رقم 11 ، 90000، طنجة 

املغرب

DIGITOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

القا�سي عياض ومانيولياس شقة 

رقم ص1 الطابق الثالت - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص9)66.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(1 غشت   0( في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

 100.000 رأس الها  مبلغ    DIGITOS

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

ومانيولياس  عياض  القا�سي  شارع 

شقة رقم ص1 الطابق الثالت - 90000 

طنجة املغرب نتيجة ل : قرار الشريك 

الوحيد.

زاوية  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

ومانيولياس  عياض  القا�سي  شارع 

شقة رقم ص1 الطابق الثالت - 90000 

طنجة املغرب. 

و عين:
السواتي  أدهم  ع ر   السيد)ة( 
الشادلي  حسن  أبي  شارع  وعنوانه)ا( 
 90000 1 11 شقة  اقامة باهية رقم 
طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
شارع  زاوية   : بالسصفية  املسعلقة 
شقة  ومانيولياس  عياض  القا�سي 

رقم ص1 الطابق الثالت
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (1 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15115).

07Iص

درعة ارشادات ش.م.م

ABWAB OUARZAZATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

درعة ارشادات ش.م.م
شارع مح د الخامس صندوق بريد 
10 تصومعت ، 15000، ورزازات 

املغرب
ABWAB OUARZAZATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 تجزئة 
الحزام - 15000 ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

9ص107.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اهالل  طارق  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   5.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.000
يونيو   (8 بساريخ  مسعودي  ادريس 

.(0(1
األسا�سي  القانون  تحيين   *

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بورزازات  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 501.

08Iص

بروفكس

OTAB IMMOBILIERE

إعالن مسعدد القرارات

بروفكس

بشارع مح د الخامس اقامة ال9رصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

OTAB IMMOBILIERE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شقة رقم 

6) الطابق ص ع ارة املهندسين زاوية 

طريق اسسقالل  وطريق ابن رشد  - 

60000 وجدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(7715

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 8) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة    راس ال  رفع  مايلي: 

ليصبح  درهم    1.980.000 بقي ة 

كانت  ما  بعد  درهم   (.000.000

قي سة 0.000) درهم 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل االجس اعي للشركة الئ 6 طريق 

املرا بطين   الطابق السفلي وجدة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجس اعي

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ة 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراس ال  االجس اعي 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي:  -السعيين -املدة  - صال حيات 

املسيرين 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   01 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 809).

09Iص
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WAY CONSEIL

 TRANSPORT LGHALI
EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
  TRANSPORT LGHALI EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

116 عرصة الحاج رحال - 15160 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118085
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   07
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 LGHALI EXPRESS
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  للبضائع  والدولي  الوطني 

اآلخرين.
- خدمات النقل ال9ري والنقل.

- اسسيراد وتصدير . .
عنوان املقر االجس اعي : رقم 116 
عرصة الحاج رحال - 15160 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : ادسالم  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   ادسالم  رشيد  السيد 
عرصة الحاج رحال رقم 116 15160 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   ادسالم  رشيد  السيد 
عرصة الحاج رحال رقم 116 15160 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)71)1.
10Iص

ACO CONSULTING

 COMPAGNIE DES
 BOISSONS GAZEUSES DU

SUD
إعالن مسعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc

 COMPAGNIE DES BOISSONS
GAZEUSES DU SUD  »شركة  

املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 
الصناعي ازلي – طريق الصويرة – 
ص.ب 791  - -  مراكش   املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

01صص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 0ص يونيو 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املسصرفين  واليات  تجديد  مايلي: 
 suivants : أس اؤهم  السالية 
 M. Alfonso Javier BOSCH
 COLLANTES DE TERAN, la
société » EQUATORIAL COCA-

 COLA BOTTLING COMPANY
 SL «, représentée par M. Carles
 GARRIGA MONTOYA, la société
 » DAUMERIDIAN INVEST SL
 «, représentée par M. Mario

ROTLLANT SOLA

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
زيسوني  فيصل  السيد  تعيين  مايلي: 

ك سصرف جديد بالشركة
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Mario ROTLLANT اسسقالة السيد
SOLA من مهامه ك سصرف بالشركة
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Mario ROTLLANT  اسسقالة السيد
مجلس  كرئيس  مهامه  من   SOLA

اإلدارة 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 Alfonso Javier السيد  تعيين  مايلي: 
  BOSCH COLLANTES DE TERAN

كرئيس مجلس اإلدارة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
 بند رقم تجديد واليات املسصرفين :
الذي ينص على مايلي: تجديد واليات 

املسصرفين 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص)7)1.
11Iص

fiscanet

 GUERMIT TECHNOLOGIES
(guertech

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiscanet
 residence al badr imm 9ص
 n ص ain sebaa casablanca

 casablanca، 20253، casablanca
maroc

 GUERMIT TECHNOLOGIES
guertech) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي درب ميال 
زنقة 1 رقم 0ص الطابق االول  - 
0150) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص7056).
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

 GUERMIT TECHNOLOGIES
guertech)  مبلغ رأس الها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي درب 
0ص الطابق االول  -  1 رقم  ميال زنقة 
0150) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : اسباب اقسصادية.
درب  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 - 0ص الطابق االول   1 رقم  ميال زنقة 

0150) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

كرميت  عث ان   السيد)ة( 
0ص  1 رقم  وعنوانه)ا( درب ميال زنقة 
الطابق االول 0150)  الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
كرميت  مصطفى   السيد)ة( 
0ص  1 رقم  وعنوانه)ا( درب ميال زنقة 
الطابق االول 0150)  الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
كرميت  لحسن   السيد)ة( 
0ص  1 رقم  وعنوانه)ا( درب ميال زنقة 
الطابق االول 0150)  الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
كرميت  يوسف   السيد)ة( 
0ص  1 رقم  وعنوانه)ا( درب ميال زنقة 
الطابق االول 0150)  الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : درب ميال زنقة 1 

رقم 0ص الطابق االول 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم )صص790.
I)1ص

moorish co

SATIMAR IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
rue ishsaq ibn hanin etageص 

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
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SATIMAR IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يعقوب املنصور ص زنقة اسحاق ابن 

حنين الطابق االول شقة رقم 1 - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص51507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.SATIMAR IMMO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابن  ص زنقة اسحاق  يعقوب املنصور 

 -  1 رقم  شقة  االول  الطابق  حنين 

0000) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
1.000 حصة    : السيد  رحال تني 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دوار  عنوانه)ا(  تني  رحال  السيد  

 (0000 78ص حي األلفة   شهوب رقم 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
دوار  عنوانه)ا(  تني  رحال  السيد  

 (0000 األلفة  حي  78ص  رقم  شهوب 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص51507.
Iص1ص

F.B.A.K GESTION SARL

EPITEC PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب
EPITEC PRIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 

الطابق الثاني ازيالل - 000)) 
ازيالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EPITEC : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PRIVE SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركزالسكوينات املهنية الخاص
دروس الدعم والسقوية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - ازيالل  الثاني  الطابق  النهضة 

000)) ازيالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : الشاوي  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : الدين صغير  السيد نصر 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشاوي  مريم  السيدة 

ازيالل   ((000 ازيالل  الفالح  حي 

املغرب.

السيد نصر الدين صغير عنوانه)ا( 
ابن   15 رقم  الخصراء  املسيرة  حي 

جرير 150ص1 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشاوي  مريم  السيدة 

ازيالل   ((000 ازيالل  الفالح  حي 

املغرب

السيد نصر الدين صغير عنوانه)ا( 
ابن   15 رقم  الخصراء  املسيرة  حي 

جرير 150ص1 ابن جرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بازيالل   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 01ص.

11Iص

WAY CONSEIL

BENALI SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BENALI SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي   تجزئة 

سوكوما رقم 118 مراكش - 10150 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19ص118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06

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 

.BENALI SAKANE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ,اع ال البناء.

تجزئة     : االجس اعي  املقر  عنوان 

 10150  - مراكش   118 رقم  سوكوما 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد هشام ايت بن علي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

علي  بن  ايت  هشام  السيد 

عنوانه)ا( دار السالم ع ارة 66 شقة 

1 سعادة  10100 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

علي  بن  ايت  هشام  السيد 

عنوانه)ا( دار السالم ع ارة 66 شقة 

1 سعادة  10100 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 58ص187.

15Iص

ACO CONSULTING

SIGMA-POLE
إعالن مسعدد القرارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

SIGMA-POLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 7)، 
زنقة مسعودي - املعاريف  - - الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1(7(17

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في ص1 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة اخر شركاء االنسفاع 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

وفاة مسير الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 Sary Anton MALAK السيد  تعيين 

ك سير جديد للشركة

على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 

مايلي: املصادقة على تفويت حصص 

اجس اعية وقبول شريك جديد

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

االسا�سي  القانون  تحيين  رقم  بند 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تعدد 

القرارات املسخدة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791851.

16Iص

الوكالة العامة للخدمات

TEX NICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 100ص9، الفنيدق 

املغرب

TEX NICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1 زنقة 

15 حي سلي اني - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TEX  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NICE

الخياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحياكة املالبس.
ص1 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

طنجة   90000  - سلي اني  حي   15

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : املجدوبي  رح ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد ع ر الحبيب :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة رح ة املجدوبي عنوانه)ا( 

الهسكوري  حومة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الحبيب  ع ر  السيد 

الهسكوري  حومة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رح ة املجدوبي عنوانه)ا( 

الهسكوري  حومة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  الحبيب  ع ر  السيد 

الهسكوري  حومة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7876.

17Iص

FIDUCIAIRE  D’HONNEUR

 SOCIETE MAHA
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE  D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE MAHA

MULTISERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
االس اعيلية ) ع ارة ) مسجر رقم 
1 شارع إبن سينا  - 50000 مكناس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
1)ص17.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 شتن9ر   07 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1078.
18Iص

Société MAKEIT EASY MARKETING SARL AU

 Société MAKEIT EASY
MARKETING SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Société MAKEIT EASY
MARKETING SARL AU

)) شارع عالل الفا�سي ، 000)ص، 
الحسي ة املغرب

 Société MAKEIT EASY
MARKETING SARLAU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بوجيبار - 000)ص الحسي ة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(1(9

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   07 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 Société MAKEIT الوحيد  الشريك 
   EASY MARKETING SARLAU
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بوجيبار 
- 000)ص الحسي ة املغرب نتيجة ل : 

توقف نشاط الشركة.
حي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
بوجيبار - 000)ص الحسي ة املغرب. 

و عين:
الخالط  يسين   السيد)ة( 
حي  بويبالن  5ص  زنقة   01 وعنوانه)ا( 
الحسي ة  000)ص  االعلى  ميرادور 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 650.

19Iص

AFE INDUSTRIE

 AFE DISTRIBUTIONS
INTERNATIONAL
إعالن مسعدد القرارات

 AFE DISTRIBUTIONS
INTERNATIONAL

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1
20500، CASABLNACA MAROC

 AFE DISTRIBUTIONS
INTERNATIONAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 7 زنقة 

أبو األعلى زهر منطقة املستشفيات - 
ص050) الدار البيضاء  املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص6ص1ص).

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي: 

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

AFE INDUSTRIE  وفقا لل ادة 161 

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام  

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

تزال  وال  حصة   (000 مالكة  

لـ  OLAND املج وعة مالكة  الشركة 

000صحصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم صص)1ص.

0I)ص

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE  GADON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفسح زنقة ينبع رقم )ص العيون ، 

70000، العيون املغرب

STE  GADON  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 5) 

مارس بلوك ي رقم )106 العيون  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5809ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

  STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. GADON

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء 

النسائية  وااللبسة  املنسجات  بيع 

واالطفال والرجال 

واالكسسوارات  العطور  بيع 

النسائية ومسسحضرات السج يل .

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة 5) 

 - العيون    106( بلوك ي رقم  مارس 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مراد غواتي :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

1000 بقي ة   : السيد مراد غواتي 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مراد غواتي عنوانه)ا( شارع 
 70000  50 رقم   1( زنقة  بوكراع 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد غواتي عنوانه)ا( شارع 
 70000  50 رقم   1( زنقة  بوكراع 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص) مارس  بساريخ  بالعيون   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/891.

1I)ص

la sincérité إنس ائية 

 SOCIETE TACHO
CONTROLE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنس ائية
زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 
١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

0000ص، فاس املغرب
 SOCIETE TACHO CONTROLE
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )ص 
زنقة 08) عين قادوس حي املصلى - 

0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

67889
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي  ص0 
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 TACHO CONTROLE

.MAROC
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املركبات  صيانة  أجهزة  لحاويات 

)فحص جهاز توقيت(.
)ص  رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - املصلى  حي  قادوس  عين   (08 زنقة 

0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : الوريغلي  فيصل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوريغلي عنوانه)ا(  السيد فيصل 
اي وزار   طريق   11 شقة  ص1  ع ارة 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوريغلي عنوانه)ا(  السيد فيصل 
اي وزار  طريق   11 شقة  ص1  ع ارة 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس  بساريخ 19 ماي 1)0) 

تحت رقم 0)1).

I))ص

Sayarh & Menjra Law Firm

DENSM GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sayarh & Menjra Law Firm
)5، شارع زرقطوني طابق 5 ، 
0000)، الدار البيضاء املغرب

 DENSM GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 واد 

زيز ط ص ش 7، أكدال، - 10000  
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص15115
 (1 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.DENSM GLOBAL SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : 

 Conseil de االستشارات اإلدارية 
.gestion
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عنوان املقر االجس اعي : 1 واد زيز 

ط ص ش 7، أكدال، - 10000  الرباط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
DENSM عنوانه)ا( زنقة  الشركة 

5، ش  ط  ص،  إقامة  شهرزاد  س ية، 

)) 0000) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

ماجيد  مح د  بنيس  السيد 

عنوانه)ا( ص ب  5500 دبي  اإلمارات

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   06 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص)117.

Iص)ص

Bennani & Associes

دينت أوطوموتيڤ 

 ADIENT سيتينغ ماروك

 AUTOMATIVE SEATING

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 ADIENT AUTOMATIVE

SEATING MAROC

أدينت أوطوموتيڤ سيتينغ ماروك

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها االجس اعي 1.800.000 

أورو

مقرها االجس اعي ب تجزئة 5.11)، 

أطلنتيك املنطقة الحرة، ج اعة 

عامر السفلية، القنيطرة، املغرب

مقيدة بالسجل السجاري بالقنيطرة 

تحت رقم 55181

»الشركة«

العامة  الج عية  قرارات  ب وجب 

االسسثنائية للشركاء بساريخ 05 غشت 

1)0) تقرر ما يلي:

- الزيادة في رأس مال الشركة ب بلغ 

ث ان ائة ألف يورو )800.000 يورو( 

 1.000.000( يورو  مليون  من  لرفعه 

يورو( إلى مليون وث ان ائة ألف يورو 
ث انون  )1.800.000 يورو(، بإصدار 

ألف )80.000( حصة جديدة بقي ة 

لكل  يورو(   10( يورو  عشرة  اس ية 

منها، لفائدة:

 Adient Seating UK LTD   

اثنان وسبعون ألف )000)7( حصة 

جديدة ؛

 Adient Holding UK LTD   

ث انية آالف )8000( حصة جديدة.

النـــــهائي  السحقــــــق  معايـــنة   -

طــــــريق  عـــــن  املال  رأس  في  للــــــزيادة 

 Adient Seating شركة   اكسساب 

 Adient Holding وشركة   UK LTD

الحصص  مج ل  وتحرير   UK LTD

وهي  الشركة  من  املنشأة  الجديدة 

ث انون ألف )80.000( حصة ؛ و

- تعديل النظام األسا�سي

قرارات  محضر  إيداع  تم   -

بساريخ  االسسثنائية  العامة  الج عية 
السجاري  بالسجل   (0(1 غشت   05

للقنيطرة بساريخ ص شتن9ر 1)0) تحت 

رقم )118.

1I)ص

s1 consulting

كنطوار اكغيكول كندر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm (eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

كنطوار اكغيكول كندر شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة رقم 

18 شارع مح د 5 صفرو صفرو 

1000ص صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7)1ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (0

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 : كنطوار 

اكغيكول كندر.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع  بالج لة  الصناعية  املعدات 

املعدات الزراعية.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم 18 شارع مح د 5 صفرو صفرو 

1000ص صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املفوض  الخدير  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخدير املفوض عنوانه)ا( 

فاس 0050ص فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخدير املفوض عنوانه)ا( 

فاس 0050ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن9ر  بساريخ  بصفرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 580.

5I)ص

YF CONSULTING SERVICES

HUIT A 8
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
HUIT A 8 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

السجاري الكائن بزنقة سعد زغلول 
ع ارة 60 القنيطرة. - 11000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص9))6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HUIT  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.A 8
مسجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لل واد الغذائية العامة.
املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زغلول  سعد  بزنقة  الكائن  السجاري 
 11000  - القنيطرة.   60 ع ارة 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
60ص    : اعريس  املخسار  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد عبد هللا نفاق :  0)ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد مح د العواد :  0)ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  اعريس  املخسار  السيد 
 11000 القنيطرة   65 رقم   11 زنقة 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  نفاق  هللا  عبد  السيد 

اوجيه  اوالد  56ص  الرقم  ل  بلوك 

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  العواد  مح د  السيد 
الجنوبية  الرامي  بئر  1ص8  رقم 

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعريس  املخسار  السيد 
 11000 القنيطرة   65 رقم   11 زنقة 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 71)88.

6I)ص

AFE INDUSTRIE

AFE INDUSTRIE
إعالن مسعدد القرارات

AFE INDUSTRIE

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

AFE INDUSTRIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.158001

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 01: الذي ينص على مايلي: 
اشتراكات  شكل  في  املال  رأس  زيادة 

األشخاص  ي سلكها  التي  األسهم  في 

املادة  أحكام  ب وجب  الطبيعيون 

 من  قانون الضرائب 
ً
 ثالثا

ً
161 مكررا

العام ب بلغ 71.500.000

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مايلي: تغيير نشاط الشركة

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي  7-6-ص:  رقم  بند 
زيادة   - الشركة  نشاط  تغيير  مايلي: 

رأس املال 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 1191ص.
7I)ص

SOCAGECOM SARL

بارا املخفي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL
1) زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 
الجامع قرب مسجد العسيق 1) زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 
قرب مسجد العسيق، 5000)، 

خريبكة املغرب
بارا املخفي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

85 مكرر تجزئة بدر - ابي الجعد - 
5060) ابي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9ص5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
بارا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

املخفي.
: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الشبه الطبية والطبية.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الجعد  ابي   - بدر  تجزئة  مكرر   85

5060) ابي الجعد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 15.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
150 حصة  السيد ع ر املخفي :  

بقي ة 100 درهم للحصة .
بقي ة   150  : املخفي  ع ر  السيد 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
  15 السيد ع ر املخفي عنوانه)ا( 
خريبكة   (5000 املوظفين   ودادية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
  15 السيد ع ر املخفي عنوانه)ا( 
خريبكة   (5000 املوظفين   ودادية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  الجعد   بابي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 106.
9I)ص

LAZMUT Sarl

LAZMUT Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAZMUT Sarl
110 األرز ص ، 105ص5، ازرو املغرب

LAZMUT Sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 110 األرز 
ص - 105ص5 أزرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.LAZMUT Sarl

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة، أشغال غابوية، حراسة.
عنوان املقر االجس اعي : 110 األرز 

ص - 105ص5 أزرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عائشة  لعفو  السيدة 

110 األرز ص  105ص5 أزرو املغرب.

حسام  أسامة  عزا  السيد 

ص  105ص5 أزرو  110 األرز  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

 110 عنوانه)ا(  موحى  عزا  السيد 

األرز ص  105ص5 أزرو املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 05ص.

0Iصص

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

 DOMAINE D’ÉLEVAGE
SARL

إعالن مسعدد القرارات

 CLEAR ACCOUNTING

NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS

 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 DOMAINE D’ÉLEVAGE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 

 DOUAR AGHROUD AIT BKOU

 INCHADEN CHTOUKA AIT

 BAHA - - CHTOUKA AIT BAHA

.MAROC
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»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

69ص9.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 08 شتن9ر 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
لوكيلي  نجيب  السيد  تفويت  مايلي: 
)ر.ب.ت.و:D17(586( ل 500 حصة 
من أصل 1000 حصة لصالح شركة 
رقم  السجاري  )سجلها   SHELINE

577)1 أكادير(
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
لشركة  مشترك  تسيير  مايلي: 
 DOMAINE D’ELEVAGE SARL
شقرون  بن  الطيب  السيد  بين 
لينة  واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
لوكيلي )ر.ب.ت.و:J5(7(89( ملدة غير 

محدودة.
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
وثائق  في  مشترك  توقيع  مايلي: 
بين  البنكي  وحسابها  الشركة 
شقرون  بن  الطيب  السيد 
واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
 (J5(7(89:ر.ب.ت.و( لوكيلي  لينة 
شقرون  بن  الطيب  السيد  بين  أو 
نجيب  والسيد   )JB510((:ر.ب.ت.و(

(D17(586:لوكيلي )ر.ب.ت.و
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 50000 شقرون  بن  الطيب  السيد 
درهم - شركة شيلين 50000 درهم - 

املج وع: 100000 درهم
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
 500 شقرون  بن  الطيب  السيد 
 - حصة   500 شيلين  شركة   - حصة 

املج وع: 1000 حصة
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
لشركة  مشترك  تسيير  مايلي: 
 DOMAINE D’ELEVAGE SARL
شقرون  بن  الطيب  السيد  بين 
لينة  واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
لوكيلي )ر.ب.ت.و:J5(7(89( ملدة غير 

محدودة.

ينص  الذي   :17 رقم  بند 

في  مشترك  توقيع  مايلي:  على 

البنكي  وحسابها  الشركة  وثائق 

شقرون  بن  الطيب  السيد  بين 

واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(

 (J5(7(89:ر.ب.ت.و( لوكيلي  لينة 

شقرون  بن  الطيب  السيد  بين  أو 

نجيب  والسيد   )JB510((:ر.ب.ت.و(

(D17(586:لوكيلي )ر.ب.ت.و

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1899.

1Iصص

Idnaco

IDNACO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

Idnaco

 11B, Rue Ahmed Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc

IDNACO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 11B وعنوان مقرها اإلجس اعي

 RUE AHMED AKRAD OASIS

 CASABLANCA - (0110

.CASABLANCA MAROC

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   (0(1 أبريل   11 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   78.000.000,00«

إلى  درهم«   (((.800.000,00«

عن  درهم«  »0.600.000,00ص) 

طريق :  تحويل سندات القرض.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 105)78.

I)صص

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

 COMPAGNY VEGETABLE
 INTERNATIONAL LEADER

MARKETING
إعالن مسعدد القرارات

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 COMPAGNY VEGETABLE
 INTERNATIONAL LEADER
MARKETING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 

 DOUAR AGHROUD AIT BKOU
 INCHADEN CHTOUKA AIT

 BAHA - - CHTOUKA AIT BAHA
.MAROC

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

71ص9.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 08 شتن9ر 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
لوكيلي  نجيب  السيد  تفويت  مايلي: 
)ر.ب.ت.و:D17(586( ل 500 حصة 
من أصل 1000 حصة لصالح شركة 
رقم  السجاري  )سجلها   SHELINE

577)1 أكادير(
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 COMPAGNY تسيير مشترك لشركة
 VEGETABLE INTERNATIONAL
بين   LEADER MARKETING
شقرون  بن  الطيب  السيد 
لينة  واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
لوكيلي )ر.ب.ت.و:J5(7(89( ملدة غير 

محدودة.
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
وثائق  في  مشترك  توقيع  مايلي: 
بين  البنكي  وحسابها  الشركة 
شقرون  بن  الطيب  السيد 
واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
 (J5(7(89:ر.ب.ت.و( لوكيلي  لينة 

شقرون  بن  الطيب  السيد  بين  أو 
نجيب  والسيد   )JB510((:ر.ب.ت.و(

(D17(586:لوكيلي )ر.ب.ت.و
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 50000 شقرون  بن  الطيب  السيد 
درهم - شركة شيلين 50000 درهم - 

املج وع: 100000 درهم
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
 500 شقرون  بن  الطيب  السيد 
 - حصة   500 شيلين  شركة   - حصة 

املج وع: 1000 حصة
بند رقم 17: الذي ينص على مايلي: 
 COMPAGNY تسيير مشترك لشركة
 VEGETABLE INTERNATIONAL
بين   LEADER MARKETING
شقرون  بن  الطيب  السيد 
لينة  واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
لوكيلي )ر.ب.ت.و:J5(7(89( ملدة غير 

محدودة.
ينص  الذي   :17 رقم  بند 
في  مشترك  توقيع  مايلي:  على 
البنكي  وحسابها  الشركة  وثائق 
شقرون  بن  الطيب  السيد  بين 
واآلنسة   )JB510((:ر.ب.ت.و(
 (J5(7(89:ر.ب.ت.و( لوكيلي  لينة 
شقرون  بن  الطيب  السيد  بين  أو 
نجيب  والسيد   )JB510((:ر.ب.ت.و(

(D17(586:لوكيلي )ر.ب.ت.و
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1890.
Iصصص

CABINET HAMDI

INTERFER
شركة املساه ة
رفع رأس ال الشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,11ص

 étage، 20200، casablanca
maroc

INTERFER شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 9) ، شارع 
الجندي توفيق عبد القادر  - 0 الدار 

البيضاء املغرب.
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رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص179ص.

العام  الج ع  ب قس�سى 

مارس   (6 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   (0(1

درهم«   10.000.000« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«  »0.000.000ص  من  أي 

طريق  عن  درهم«   10.000.000«
لألسهم  اإلس ية  القي ة  رفع    :

املوجودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 171)79.

1Iصص

zagora consulting sarl

YAMOH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع مح د 

الخامس ، 17900، زاكورة 

املغرب--------------------

YAMOH TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تسركات ترناتة  - 17900 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)6ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.YAMOH TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

زاكورة   17900  - ترناتة   تسركات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ص  مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.500   : الناوي  مح اد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.500   : يشو  لحسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الناوي  مح اد  السيد 

حي درعة  17900 زاكورة املغرب.

عنوانه)ا(  يشو  لحسن  السيد 

زاكورة   17900 ترناتة   تسركات  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الناوي  مح اد  السيد 

حي درعة  17900 زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  بزاكورة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 08ص.

5Iصص

ANNBO

PIXEL DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ANNBO

)6، شارع مح د الخامس الطابق 

األول رقم 6 ، 90000، طنجة 

املغرب

PIXEL DIGITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1ص شارع 

الفينيقيين اقامة منظر الج يل - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص5ص100.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   (0(1 ص) غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  PIXEL DIGITAL الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
شارع  1ص  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 - الج يل  منظر  اقامة  الفينيقيين 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : أزمة 

نشاط.
و حدد مقر السصفية ب 1ص شارع 
 - الج يل  منظر  اقامة  الفينيقيين 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( أنس   ططري وعنوانه)ا( 
حي النزاهة زنقة منزه املقري فيال رقم 
5 90000 طنجة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )805.

6Iصص

MON COMPTABLE SARL

DAIFI BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
6RUE DE BERKANE ( EMEص 

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

DAIFI BATIMENT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسسقبل زنقة القهواجي مح د رقم 
16 الطابق االول - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص811ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   07

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 

 DAIFI  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

. BATIMENT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال املخسلفة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  مح د  القهواجي  زنقة  املسسقبل 

وجدة   60000  - االول  الطابق   16

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مح د  الضيفي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مح د  الضيقي  السيد 

مح د  القهواجي  زنقة  املسسقبل  حي 
60000 وجدة  الطابق االول   16 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  الضيقي  السيد 

مح د  القهواجي  زنقة  املسسقبل  حي 
60000 وجدة  الطابق االول   16 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 6))ص.

7Iصص
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AMISFYS CONSULTING SARL AU

LASETRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

الطابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  
رقم 0ص مكان فرحات حشاد شارع 

حسن ) املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناس املغرب

LASETRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11) 

تجزئة عين العاطي )0  - 50000 

الرشيدية. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص)15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

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 

.LASETRA

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلقة أو البناء..
عنوان املقر االجس اعي : رقم 11) 

 50000  -   0( العاطي  عين  تجزئة 

الرشيدية. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اودادة    انس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اودادة    انس  السيد 
 0( العاطي  عين  تجزئة   (11 رقم 

50000  الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اودادة    انس  السيد 
 0( العاطي  عين  تجزئة   (11 رقم 

50000  الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 069).
8Iصص

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ASSISTANCE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(
FES ، 30000، FES MAROC

ASSISTANCE CALL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
دليلة اقامة الفردوس ع ارة أ)0، 
شقة 0) الطابق 5، زواغة العليا 

فاس - 0000ص فاس امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص691
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص1 
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 

.ASSISTANCE CALL

اسسغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السصدير   - بالهاتف  اإلتصال  مركز 

واإلستراد.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
أ)0،  ع ارة  الفردوس  اقامة  دليلة 
العليا  زواغة   ،5 الطابق   (0 شقة 
فاس - 0000ص فاس امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : العيان  عزيزة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العيان  عزيزة  السيدة 
ص  رقم  فريدة  تجزئة  صور  شارع 
الزهور 1 فاس 0000ص فاس امل لكة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العيان  عزيزة  السيدة 
ص  رقم  فريدة  تجزئة  صور  شارع 
الزهور 1 فاس 0000ص فاس امل لكة 

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص10.
9Iصص

gest consultants

BEYAME
إعالن مسعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 
الدار البيضاء، 0100)، الدار 

البيضاء املغرب
BEYAME »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 55ص شارع 
مح د 5 طابق 1 رقم )) - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: -.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 1) ماي 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مسابعة نشاط الشركة بالرغم من أن 
رأس ال  أرباع  ثالتة  تفوق  الخسائر 

الشركة. 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

طرح اسئلة مسعددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

عدم حل الشركة
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

خفض راس ال الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 56))79.

10Iص

RIM FINANCIAL

 SAN KHOSI IMMOBILIER
سان خو�سي ايموبيليي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI (18 BD
 EMILE ZOLA ( EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 SAN KHOSI IMMOBILIER
سان خو�سي اي وبيليي  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق ص  شقة رقم 
11  - 0110) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515699
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   09
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 
 SAN  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
KHOSI IMMOBILIER سان خو�سي 

اي وبيليي .
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي : 56 شارع 
رقم  شقة  ص   الطابق  يوسف  موالي 
11  - 0110) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الكريم افراح :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

افراح  الكريم  عبد  السيد 
18 رقم  )0 زنقة  عنوانه)ا( حي االمل 
6)1 الطابق 1  00ص0) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
افراح  الكريم  عبد  السيد 
18 رقم  )0 زنقة  عنوانه)ا( حي االمل 
6)1 الطابق 1  00ص0) الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 8)5)79.
11Iص

MASTERS CONSULTING

SKYBEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MASTERS CONSULTING
)ص زنقة البنفسج اقامة الزيسونة 
مرس السلطان الدارالبيضاء ، 
0110)، الدارالبيضاء املغرب
SKYBEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
الرسالة ص شارع تيودور فال فلوري  

الدار البيضاء - 00)0)  الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1070(1
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   16 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SKYBEN الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
الرسالة  اقامة  اإلجس اعي  مقرها 
الدار  فلوري   فال  تيودور  شارع  ص 
البيضاء  الدار    (0(00  - البيضاء 
النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

السجاري.
و حدد مقر السصفية ب )ص زنقة 
الدار  السلطان  مرس  البنفسج 
البيضاء  الدار    (0110  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

بنجلون  سارة   السيد)ة( 
الناصري  اح د  زنقة  ص1  وعنوانه)ا( 
البيضاء  النخيل  حي   9 ش  ص  ط 
املغرب  البيضاء  الدار    (0(00

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 786881.

I)1ص

gest consultants

B5 INVEST
إعالن مسعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 
الدار البيضاء، 0100)، الدار 

البيضاء املغرب
B5 INVEST »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 16 شارع 

الزرقطوني طابق ) شفة رقم 6 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

1511ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 7) غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم -1: الذي ينص على مايلي:  

امل لوكة  إجس اعية  حصة   (00 بيع 

هوسساش   ماري  ايزابيل  للسيدة 

لفائدة السيد ياسين بناني 

على  ينص  الذي   :(- رقم  قرار 

إجس اعية  حصة   150 بيع  مايلي:  

لفائدة  بناني   مهدي  للسيد  امل لوكة 

السيد ياسين بناني 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -1: الذي ينص على مايلي: 

- تغيير املواد 6 و7 للقانون األسا�سي 

للشركة.

بند رقم -): الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة   -

للشركة.   

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 65ص)79.

Iص1ص

gest consultants

BEYAME
إعالن مسعدد القرارات

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 0100)، الدار 

البيضاء املغرب

BEYAME »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 55ص شارع 

مح د 5 طابق 1 رقم )) - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص151ص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) غشت 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
امل لوكة  اجس اعية  حصة  0ص  بيع 
هوسساش   ماري  إيزابيل  للسيدة 

لفائدة السيد ياسين بناني
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
امل لوكة  اجس اعية  حصة  0ص  بيع 
السيد  لفائدة  بناني   مهدي  للسيد 

ياسين بناني
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  للقانون  و7   6 املواد  تغيير 

للشركة.
بند رقم ): الذي ينص على مايلي:  
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.   
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 61ص)79.
11Iص

Cabinet LAMRINI HADI

DEPOT LA KORONA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 
000)6، الناضور املغرب

DEPOT LA KORONA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 
أوندا تجزئة 1ص رقم 118 - 010)6 

الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(0995
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 06 يوليوز 1)0) تم  تحويل  
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من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»حي املطار أوندا تجزئة 1ص رقم 118 

»حي  إلى  املغرب«  الناظور   6(010  -

 - مارينا  اقامة  املطار شارع كرونوبل, 

010)6 الناظور  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 908ص.

15Iص

Cabinet RGUIG & Associés

BTP SEALING WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet RGUIG & Associés

شارع س ية ، اقامة شهرزاد ص ، رقم 

)) ، 0000)، الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

BTP SEALING WORKS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) شارع 

ميرس سلطان رقم ص  - 0000) الدار 

البيضاء الدار البيضاء.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (019 دجن9ر   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :

  Abdellatif )ة(  السيد  تفويت 

CHELLAI (10 حصة اجس اعية من 

)ة(  السيد  لفائدة   10) حصة  أصل 

غشت   09 بساريخ   Said ZOUHIR

.(019

  Hicham )ة(  السيد  تفويت 

اجس اعية  حصة   BERRADA (60

60) حصة لفائدة  السيد  من أصل 

)ة( Said ZOUHIR بساريخ 09 غشت 

.(019

 Khalid  EL )ة(  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   HADI (10

)ة(  السيد  لفائدة   10) حصة  أصل 

غشت   09 بساريخ   Said ZOUHIR

.(019

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ف9راير 0)0) تحت رقم )517.

16Iص

STE FICOGEMISS

STE TRANS ABDELMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)1 الطابق السفلي حي بام، 50)صص، 

ميسور املغرب

STE TRANS ABDELMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

برحو الطابق الثاني شقة ص0  شارع 

موالي احفيظ 50)صص ميسور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص00)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

.TRANS ABDELMO

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ص0  شارع  الثاني شقة  الطابق  برحو 

ميسور  50)صص  احفيظ  موالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د عبد املومني :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املومني  عبد  مح د  السيد 
عنوانه)ا( زنقة تونس 00صصص أوطاط 

الحاج املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
املومني  عبد  محج د  السيد 
عنوانه)ا( زنقة تونس 00صصص أوطاط 

الحاج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  ببوملان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 09ص.

17Iص

Cabinet LAMRINI HADI

DEPOT LA KORONA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 
000)6، الناضور املغرب

DEPOT LA KORONA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي حي املطار 

شارع كرونوبل, اقامة مارينا - 
010)6 الناظور املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
(0995

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   
تغيير  تم   (0(1 يوليوز   06 في  املؤرخ 
 DEPOT LA« من  الشركة  تس ية 
 DEPOT LA« إلى   »KORONA

. »KORONA MELLILA
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 908ص.

18Iص

Ste ORIENTAL AUDIT

 LES GRANDS MOULINS
ENNASR

إعالن مسعدد القرارات

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 LES GRANDS MOULINS

ENNASR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 

الصناعي ص ب 7)1 سلوان  - 

)70)6 الناضور املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.5599

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 0ص يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السيد  شريك   ك سير  تعيين  مايلي: 

معاش مح د مغربي الجنسية املزداد 

 1979 أكسوبر   10 في  طاطا  بأكلغان 

السالم  تجزئة  ملحلة  بظهر  القاطن 
زنقة أ 78 رقم 17 ملدة محدودة ما بين 

1 يوليوز 1)0) الى 0ص يونيو ))0)  

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

السيد  الحالي  املسير  مدة  تعديل 

إلى  محددة  غير  من  مح د  طالب 

محددة وتحديديها في مدة تتراوح بين 

1 يوليوز 1)0) الى 0ص يونيو))0)   

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 

مح د  طالب  السيد  من  كل  تعيين 

ك سيرين  مح د  معاش  والسيد 

للشركة لل دة محدودة م سدة ما بين  

 (0(( يونيو  0ص  الى   (0(1 يوليوز   1

.تلتزم الشركة بشكل صحيح بالسوقيع 

املشترك لل سيرين املشاركين

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 07 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 877ص.

19Iص
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FIDORO MULTI-SERVICES

AYOUB-DAK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
AYOUB-DAK TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
السالم، رقم 018)، الداخلة. - 

000ص7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19(99
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.AYOUB-DAK TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير..
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة.   ،(018 رقم  السالم، 

000ص7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : خشاني  أيوب  السيد 
حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خشاني  أيوب  السيد 

الداخلة 000ص7 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خشاني  أيوب  السيد 
الداخلة 000ص7 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1195.
50Iص

Dilegis Premium Service

SOPLOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et (,Rue
 Abou Bakr Al Baklani صème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
SOPLOM  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي درب 

بوشنسوف زنقة 10 رقم 17) الدار 
البيضاء - 0550) الدار البيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1119.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 8) يوليوز 1)0) تم اإلعالم 
 MOHAMED  EL الشريك  بوفاة 
الورثة  على  حصصه  وتوزيع   OUAFI
 لرسم اإلراثة املؤرخ في )) دجن9ر 

ً
تبعا

0)0) بالشكل األتي :
السيد)ة( فاض ة  الص9ري   ،  59 

حصة .
 5(1   ، الوافي   يوسف  السيد)ة( 

حصة .
 5((   ، الوافي   مح د  السيد)ة( 

حصة .
5صص    ، الوافي   فاط ة  السيد)ة( 

حصة .
 5(1   ، الوافي   سعيد  السيد)ة( 

حصة .
السيد)ة( مصطفى الوافي  ،  1)5 

حصة .
 5(1   ، الوافي   ع ر  السيد)ة( 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 7)85).
51Iص

AGIL CONSEIL

ENERGY GUIT CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°ص DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ENERGY GUIT CLIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة درب 
صالح سيد الزوين الوداية مراكش - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

07ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 

.ENERGY GUIT CLIM
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

تثبيت األنظ ة املائية والكهربائية 
مقاول في تثبيت أنظ ة الس9ريد.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الوداية  الزوين  سيد  صالح  درب 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د اكيت :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : اكيت  املصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكيت  مح د  السيد 

الوداية  الزوين  سيد  صالح  درب 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

السيد املصطفى اكيت عنوانه)ا( 

الوداية  الزوين  سيد  صالح  درب 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اكيت  مح د  السيد 

الوداية  الزوين  سيد  صالح  درب 

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 18ص7)1.

I)5ص

فيري اروك ش.م

FERRIMAROC SA
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

فيري اروك ش.م

ص.ب 96 ـــ 050)6 بني انصار  

الناظور ، 050)6، الناظور املغرب

FERRIMAROC SA »شركة  

املساه ة«

 BP :وعنوان مقرها االجس اعي

 96 BENI ENSAR NADOR - -

.NADOR MAROC

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(7(9
اإلداري   العام  الج ع  إطار  في   

املؤرخ في 5) ماي 1)0)

 BAEZA السيد  تعيين  تقرر 

BAEZA MANUEL
شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 

FERRIMAROC SA

بساريخ: 5) ماي 1)0)

له  املخولة  الصالحيات  وتس ثل 

 Nouveau Président en يلي:  في ا 

 remplacement de Monsieur

 Carlos LABANDEIRA GATO,

président démissionnaire
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 16 يونيو 

1)0) تحت رقم 0)ص1.
Iص5ص

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

DAY SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الساقية الح راء

صندوق ال9ريد 66)) ، 70000، 
العيون املغرب

DAY SECURITE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الفسح 
زنقة تاغجيجت رقم )1 العيون  - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5117ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 DAY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SECURITE
غرض الشركة بإيجاز : األمن.

عنوان املقر االجس اعي : حي الفسح 
 - العيون    1( رقم  تاغجيجت  زنقة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الداي  الساهل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   الداي  الساهل  السيد 
 1( رقم  تاغجيجت  زنقة  الفسح  حي 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   الداي  الساهل  السيد 
 1( رقم  تاغجيجت  زنقة  الفسح  حي 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1) ف9راير  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/606.
51Iص

كاستروترا

كاستروترا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كاستروترا
املج وعة 1 الع ارة 1 الرقم 11 
بإقامة جوهرة الرح ة , الطابق 
الثاني ، ص))7)، الدار البيضاء 

املغرب
كاستروترا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املج وعة 
1 الع ارة 1 الرقم 11 بإقامة جوهرة 

الرح ة , الطابق الثاني - ص))7) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511681
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   06
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 

كاستروترا.

للشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
هدف في املغرب ك ا في ج يع البلدان.
املعدات  وتأجير  بيع   •
السقنية،  املعدات  الطبوغرافية، 

ومخسلف األجهزة واملعدات.
املكسبية  اللوازم  وشراء  بيع   •

واإلمدادات املخسلفة.
الخام  املواد  ج يع  في  السجارة   •
 ، املصنعة  واألشياء  واملنسجات 
البناء  مواد  ج يع  وبالخصوص 
واألدوات  واألجهزة  واملعدات 
املسسخدمة في شركة البناء واألشغال  

الع ومية..
عنوان املقر االجس اعي : املج وعة 
1 الع ارة 1 الرقم 11 بإقامة جوهرة 
ص))7)   - الثاني  الطابق   , الرح ة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : مقدام  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مقدام  ك ال  السيد 
رقم 68ص حي املسيرة 1 0)0)1 ت ارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مقدام  ك ال  السيد 
رقم 68ص حي املسيرة 1 0)0)1 ت ارة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم -.

55Iص

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

L K LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب
L K LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ص18 شارع 
والي العهد مركز NREA طبق االر�سي 

رقم ص1 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119977
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(
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 
 L K  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOGISTIQUE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال9ري الوطني والدولي للبضائع
املخسلفة  املنسجات  وبيع  شراء 

املسعلقة بع ل الشركة.
عنوان املقر االجس اعي : ص18 شارع 
والي العهد مركز NREA طبق االر�سي 

رقم ص1 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: الحداش  العشيري  خالد   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
 : الحداش  العشيري  خالد  السيد 

1000 بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحداش  العشيري  خالد  السيد 
مج ع  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
  (1 رقم  شقة   ( اقامة  البطروس 

90000 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

الحداش  العشيري  خالد  السيد 
مج ع  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
  (1 رقم  شقة   ( اقامة  البطروس 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1591).
56Iص

مكسب املحاسبة

SOCIETE COUCOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكسب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
000)5، الرشيدية املغرب

SOCIETE COUCOU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 18 
زنقة عبد املومن بن علي الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
881ص1.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 شتن9ر   0( في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ     COUCOU
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
املومن  عبد  زقة   18 رقم  اإلجس اعي 
بن علي الرشيدية - 000)5 الرشيدية 
الشريك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد.
 18 السصفية ب رقم  و حدد مقر 
 - الرشيدية  علي  بن  املومن  عبد  زقة 

000)5 الرشيدية املغرب. 
و عين:

السيد)ة(  نبيلة  بن عبو وعنوانه)ا( 
ع ارة س  العسكري  السكني  املج ع 
 5(000 0) بوتالمين الرشيدية  شقة 
)ة(  ك صفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/101.

57Iص

sofoget

DIVRHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
DIVRHI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
تجزئة 8ص تعاونية السعادة    11000  

القنيطرة  املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1891.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   11 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 10.000 رأس الها  مبلغ    DIVRHI
اإلجس اعي   مقرها  وعنوان  درهم 
القنيطرة تجزئة 8ص تعاونية السعادة    
11000  القنيطرة  املغرب نتيجة ل : 

زيادة خسائر الشركة.
و حدد مقر السصفية ب  القنيطرة 
تجزئة 8ص تعاونية السعادة - 11000  

القنيطرة  املغرب. 
و عين:

غيناوي  منصف    السيد)ة(  
  11000 القنيطرة   وعنوانه)ا(  
)ة(  ك صفي  املغرب  القنيطرة  

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم )8787.
58Iص

FLASH ECONOMIE

 ARRMAZ TECHNOLOGY
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

أرماز تكنولوجي أفريكا
 ARRMAZ TECHNOLOGY

AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأس الها 10.000 درهم
املقر الرئيس: 1، م ر تدارت، تجزئة 
شاه 1، كاليفورنيا - الدارالبيضاء

السجل السجـاري رقم: 66965ص – 
السعريف الضريبـي رقم: )81ص)07)
السعريـف املوحد لل قاولـة رقم : 

صص66690000ص0016
تفويت حصص الشركة

الج ع  محضر  ب وجب  أوال:   
العام االسسثنائي املؤرخ في 01 يوليوز 
1)0)، قام الشركاء في شركة »أرماز 

تكنولوجي أفريكا« 
ب ا يلي:

)أ (  اإلشهاد على تفويت:- 
شركة  ت لكها  حصة   990   ·
 ARRMAZ ش.ذ.م.م.   I أفريكا  ارماز 
AFRICA I, LCC  وذلك لفائدة شركة 
 ARKEMA  – ش.ت.ب.  أزي  أركي ا 

ASIE SAS بساريخ  0ص يونيو 1)0).
ارماز  ت لكها شركة  · 10 حصص 
 ARRMAZ ش.ذ.م.م.    II أفريكا 
AFRICA II, LCC وذلك لفائدة شركة 
 DIFI 16 SAS  – ش.ت.ب.   16 دفي 

بساريخ 0ص يونيو 1)0). 
األسا�سي  النظام  تحيين  )ب (    

للشركة.
الضبط  بكسابة  اإليداع  تم  ثانيا: 
بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 
عدد  تحت   (0(1 شتن9ر   08 بساريخ 

.79(00(
للخالصة والسذكير

هيئة التسيير

59Iص

AFE INDUSTRIE

 STE AGRO FOOD

EQUIPEMENTS
إعالن مسعدد القرارات

 STE AGRO FOOD

EQUIPEMENTS

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

 STE AGRO FOOD

EQUIPEMENTS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي:  1ص شارع 

حسن الصغيرالطابق 1الشقة ) - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

159ص8.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

مايلي:  إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  1000) حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 17)1ص.

60Iص
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AFE INDUSTRIE

AGRO FOOD INVEST

إعالن مسعدد القرارات

AGRO FOOD INVEST

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

AGRO FOOD INVEST »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص8)10ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  000) حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 8))1ص.

61Iص

AFE INDUSTRIE

CIPAM
إعالن مسعدد القرارات

CIPAM
 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1
20500، CASABLNACA MAROC
CIPAM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 
الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
1ص99ص1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  
املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE
مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 
الشركة  تزال  وال  حصة   10 مالكة  
 960 لـ  مالكة  املج وعة   OLAND

حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 66)1ص.
I)6ص

AFE INDUSTRIE

CIPAM DISTRIBUTION
إعالن مسعدد القرارات

CIPAM DISTRIBUTION
 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1
20500، CASABLNACA MAROC
CIPAM DISTRIBUTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

6)ص158.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  1000 حصة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 0ص)1ص.

Iص6ص

AFE INDUSTRIE

CIPAM TRADE
إعالن مسعدد القرارات

CIPAM TRADE

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

CIPAM TRADE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1586(1
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 1ص دجن9ر 0)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  
املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE
مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 
مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد
على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  1000 حصة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 1ص)1ص.

61Iص

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

 R INTERNATIONAL
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب
   R INTERNATIONAL SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

مراكش رقم 91 مكرر شقة )0 - 
)7000 املر�سى العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7ص80ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 R  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  INTERNATIONAL SERVICES
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
–مزود  خدمات  –مقدم  اتصال 
نقل   – وتصدير  اسسيراد  األع ال- 

البضائع......
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  0( شقة  مكرر   91 رقم  مراكش 

)7000 املر�سى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عادل برحوتي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : اغليمي   مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ص  السيد عادل برحوتي عنوانه)ا( 
ابن  إقامة  ياسين  ابن  هللا  عبد  زنقة 
 90000   01 شقة   01 طابق  عائشة 

طنجة. املغرب.
عنوانه)ا(  اغليمي   مح د  السيد 

فرنسا 10000 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ص  السيد عادل برحوتي عنوانه)ا( 
ابن  إقامة  ياسين  ابن  هللا  عبد  زنقة 
 90000   01 شقة   01 طابق  عائشة 

طنجة. املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)/885).
65Iص

AFE INDUSTRIE

 COMPTOIR

 INTERNATIONAL DES

PRODUITS ALIMENTAIRES
إعالن مسعدد القرارات

 COMPTOIR INTERNATIONAL

DES PRODUITS ALIMENTAIRES

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

 COMPTOIR INTERNATIONAL

 DES PRODUITS ALIMENTAIRES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 1ص شارع 

حسن الصغيرالطابق 1الشقة ) - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

0051صص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

تزال  وال  حصة  000ص  مالكة  

لـ  OLAND املج وعة مالكة  الشركة 

7000حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 1ص)1ص.

66Iص

AFE INDUSTRIE

OLAND GROUP
إعالن مسعدد القرارات

OLAND GROUP

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

OLAND GROUP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: كلم 

110عين سبع شارع الشفشاوني 

برنو�سي - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

1ص1168.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

مايلي:  إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  50000) حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم )1)1ص.

67Iص

AFE INDUSTRIE

SLDM

إعالن مسعدد القرارات

SLDM

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

SLDM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.157999

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  5000 حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 15)1ص.

68Iص
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AFE INDUSTRIE

SNDV

إعالن مسعدد القرارات

SNDV

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA MAROC

SNDV »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص زنقة 

أيت وريرالطابق ) بوركون - 0010) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.157771

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ي سلكها  التي  الحصص  نقل  مايلي:  

املؤسسة إلى  الطبيعيون  األشخاص 

 161 لل ادة  وفقا   AFE INDUSTRIE

مكررا ثالثا من قانون الضرائب العام

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تعديل  مايلي: 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

ملراعاة السعديالت املذكورة أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 AFE INDUSTRIE شركة  مايلي: 

مالكة  5000 حصة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 6))1ص.

69Iص

CABINET ACHAWR

LAMI  PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

CABINET ACHAWR

  TANGER  BD MED 05 °(1

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،

90000، tanger maroc

LAMI  PARA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Rue (9 وعنوان مقرها االجس اعي

 Amr Ibn Ass صéme  étage N°

TANGER  - 90000 – 6) طنجة 

املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

91(79

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   

تغيير  تم   (0(1 غشت   17 في  املؤرخ 

 »LAMI  PARA« تس ية الشركة من

. »HARAKI TRANSPORT« إلى

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص796.

70Iص

ائس انية لرفيد

BIENS & SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم:11 

، 000)9، العرائش املغرب

BIENS & SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زوادة  

زنقة شهيدة املسافر عائشة رقم 7ص 

مكرر, طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز  ص1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BIENS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. & SERVICES
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسائط  الك بيوتر,  علوم  البضائع, 

مسعددة .
زوادة    : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة شهيدة املسافر عائشة رقم 7ص 
مكرر, طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
0.000ص  الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : مح د  الشطايبي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد ج اد سهيل :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
100 حصة    : السيد ج اد سعد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشطايبي مح د عنوانه)ا( 
عائشة  املسافر  شهيدة  زنقة  زوادة  
90000 طنجة  7ص مكرر, طنجة  رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  سهيل  ج اد  السيد 
عائشة  املسافر  شهيدة  زنقة  زوادة  
90000 طنجة  7ص مكرر, طنجة  رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  سعد  ج اد  السيد 
عائشة  املسافر  شهيدة  زنقة  زوادة  
90000 طنجة  7ص مكرر, طنجة  رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشطايبي مح د عنوانه)ا( 
عائشة  املسافر  شهيدة  زنقة  زوادة  
90000 طنجة  7ص مكرر, طنجة  رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 79ص15).

71Iص

FIRST FABRIC

FIRST FABRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIRST FABRIC
حي النور زنقة 7 رقم 78 سيدي 
عث ان الدارالبيضاء ، 0700)، 

الدارالبيضاء املغرب
FIRST FABRIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النور 
زنقة 7 رقم 78 سيدي عث ان 

الدارالبيضاء - 0700) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515697
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر 
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 
 FIRST : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FABRIC
إسسيراد،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األثواب  أنواع  ج يع  وشراء  بيع 

واأللبسة ومسسلزماتها..
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عث ان  78 سيدي  رقم   7 زنقة  النور 
0700) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : يونس  الناجي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  الناجي  السيد 

القادر  عبد  شارع  املنزه  إقامة 
 0( رقم   (0 ع   0( س  م  الصحراوي 

الدارالبيضاء   (0600 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  الناجي  السيد 

القادر  عبد  شارع  املنزه  إقامة 
 0( رقم   (0 ع   0( س  م  الصحراوي 

الدارالبيضاء   (0600 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1617ص.

I)7ص

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE COFFE JOSE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE COFFE JOSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
1رقم 118 شارع مجد اقامة مصلح 

نرجس  ب فاس - 0000ص فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

68899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   01

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 COFFE JOSE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

مصلح  اقامة  مجد  شارع   118 1رقم 

فاس  0000ص   - فاس  ب  نرجس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: فياللي  طويل  يوسف   السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فياللي  طويل  يوسف  السيد 

)ص1  رقم  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

فاس  0000ص  فاس  نرجس   1 زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

فياللي  طويل  يوسف  السيد 

)ص1  رقم  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

فاس  0000ص  فاس  نرجس   1 زنقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 176ص.

Iص7ص

sofoget

CORNER PLAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
CORNER PLAZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
إقامة نرجس شارع موالي عبد 
العزيز وزنقة ابو بكر الصديق - 

11000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص1)6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   01
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 

.CORNER PLAZA
مقهى    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 
إقامة نرجس شارع موالي عبد العزيز 
 11000  - الصديق  بكر  ابو  وزنقة 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : كرام  ابا  مح د  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : عالم  بو  يونس  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة . 
 500  : كرام  ابا  مح د  السيد  

بقي ة 100 درهم.
السيد  يونس بو عالم : 500 بقي ة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ابا كرام عنوانه)ا(  السيد  مح د 
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  عالم  بو  يونس  السيد  
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

ابا كرام عنوانه)ا(  السيد  مح د 
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب

عنوانه)ا(  عالم  بو  يونس  السيد  
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
0ص  بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 0ص881.

71Iص

FIDUCIAIRE BILAL

BELSAKO DESIGNE
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S61 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BELSAKO DESIGNE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 19 
زنقة 0) حي فاتح الزهر - 50000 

مكناس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.51005

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 11 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: بيع السيد كسفي سعيد ج يع 
بلحداد  للسيد  حصة  75ص  حصصه 
أنس -بيع السيد الكرتي مح د ج يع 
بلحداد  للسيد  حصة   (50 حصصه 

أنس 
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
سعيد  كسفي  السيد  اسسقالة  مايلي: 
بلحداد  السيد  وتعين  التسيير  من 

أنس مسير للشركة
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على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 
سعيد  كسفي  السيد  اسسقالة  مايلي: 
بلحداد  السيد  وتعين   االمضاء  من 

أنس م �سي وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
أنس  بلحداد  السيد   مايلي:  على 
......5)6حصة- .....500)6درهم 
سلي ان  السيدبلحداد 

.....7500صدرهم ......75ص حصة-
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
مايلي: تعين السيد بلحداد أنس مسير 

للشركة
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
أنس  بلحداد  السيد  تعين  مايلي: 

م �سي وحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1097.

75Iص

CABINET ACHAWR

LAMI  PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CABINET ACHAWR
  TANGER  BD MED 05 °(1

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،
90000، tanger maroc

LAMI  PARA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 Rue (9 وعنوان مقرها االجس اعي
 Amr Ibn Ass صéme  étage N°
TANGER - 90000 – 6) طنجة 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.91(79

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تغيير  تم   (0(1 غشت   17 في  املؤرخ 
وبيع  »شراء  من  الشركة  نشاط 
املنسجات الصيدالنية وشبه الطبية.« 
إلى »النقل الوطني والدولي للبضائع.«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص796.
76Iص

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 COMPAGNIE AGRICOLE
 PRODUITS SELECTIONNES

)(CAPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°(, (°Etage Lot.
 B(( Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 COMPAGNIE AGRICOLE
 PRODUITS SELECTIONNES
CAPS)( شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 71 
تجزئة الهدى ايت ملول انزكان - 

86150 انزكان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.16109

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   08 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 COMPAGNIE AGRICOLE
 PRODUITS SELECTIONNES
 100.000 رأس الها  مبلغ    )(CAPS
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 
 - انزكان  ايت ملول  الهدى  71 تجزئة 
86150 انزكان املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة.
و حدد مقر السصفية ب  رقم 71 
 - انزكان  ملول  ايت  الهدى  تجزئة 

86150 انزكان املغرب. 
و عين:

وارزامن  الكريم   عبد  السيد)ة( 
 01 6) مكرر الطابق  وعنوانه)ا( رقم 
ملول  ايت  ت زارت  اقامة   01 ع ارة 
ك صفي  املغرب  ملول  ايت   86150

)ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم )191.

77Iص

FIDUCIAIRE BILAL

ACHRAF NACER
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S61 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
ACHRAF NACER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة بلير 
قطعة 0)  - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

61صص1.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 شتن9ر 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
اح د  الودغيري  السيد  بيع  مايلي: 
للسيد  1000 حصة  ج يع حصصه 

ورتيندي ادريس
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
الودغيري  السيد  اسسقالة  مايلي: 
السيد  وتعين  التسيير  من  اح د 

ورتيندي ادريس مسير للشركة
على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 
الودغيري  السيد  اسسقالة  مايلي: 
السيد  وتعين  االمضاء  من  اح د 
وحيد  م �سي  ادريس  ورتيندي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
ادريس  ورتيندي  السيد  مايلي: 
.....100000درهم ......1000 حصة

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
ادريس  السيدورتيندي  تعين  مايلي: 

مسير للشركة
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
ادريس  ورتيندي  السيد  تعين  مايلي: 

م �سي وحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1096.

78Iص

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 MOUNOIL D
INVESTISSEMENT
إعالن مسعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
صص شارع سيدي مح د ، 15000، 

الخ يسات املغرب
 MOUNOIL D INVESTISSEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: حي األمل 
رقم ص بلوك م الخ يسات - 15000 

الخ يسات املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(8905

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 9) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجس اعية  50ص حصة  تفويت  مايلي: 
ح يوي  الدين  نور  السيد   من  
السيدة  من  اجس اعية  و110حصة 
عال  السيد  لفائدة  اشناني   مليكة 
الشكل  تغيير   تم   ك ا  اودريس 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
تاجر  الى  الشركة  نشاط  وتوسيع 
بالسقصيد  السوريد  وتاجر  معدات 
كوكيل   اودريس   عال   السيد  وتأكيد 

للشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني

بند رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

نشاط اإلجس اعي

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  

الحصص 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالخ يسات   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم )))1.

79Iص

sofoget

SOUNBAR PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

SOUNBAR PROMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

رقم 618 أليونس دارنا مهدية 

القنيطرة، منطقة صناعية البلدية 

رقم 71 11000  القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5(5(5

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 يوليوز   07 في  املؤرخ 

السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

سونبار بكر ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص8817.

80Iص

sofoget

 DOMAINE AGRICOLE EL

MANZEH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

 DOMAINE AGRICOLE EL

MANZEH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي  القنيطرة 

ص17 املنزه بير الرامي الشرقية   

11000  القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15585

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تغيير  تم   (0(1 يوليوز   19 في  املؤرخ 

اإلسسغالل   « من  الشركة  نشاط 

وتصدير  إنساج   « إلى  الفالحي« 

املنسجات الحرفية

اإلسسغالل الفالحي«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 91)88.

81Iص

sofoget

STE HAJ SALEH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

STE HAJ SALEH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

زنقة 11 رقم )5 أفكا - 11000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   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 

.HAJ SALEH

مخ9زة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلويات.

عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 
  11000  - أفكا   5( رقم   11 زنقة 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 ((0   : عبدهللا  وس ين  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 ((0   : ابراهيم  وس ين  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 ((0   : املخسار  وس ين  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 ((0   : مح د  وس ين   السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة  وس ين  السعدية :  0)1 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 ((0  : عبدهللا  وس ين  السيد  

بقي ة 100 درهم.

 ((0  : ابراهيم  وس ين  السيد  

بقي ة 100 درهم.

 ((0  : املخسار  وس ين  السيد  

بقي ة 100 درهم.

 ((0  : مح د  وس ين   السيد  

بقي ة 100 درهم.

السيدة  وس ين  السعدية : 0)1 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  وس ين عبدهللا عنوانه)ا(  
القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب.

السيد  وس ين ابراهيم عنوانه)ا(  
القنيطرة  11000  القنيطرة  املغرب.
املخسار عنوانه)ا(   السيد  وس ين 
القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب.

السيد  وس ين  مح د عنوانه)ا(  
القنيطرة القنيطرة 11000  القنيطرة 

املغرب.
 السيدة  وس ين  السعدية عنوانه)ا(
القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد  وس ين عبدهللا عنوانه)ا(  
القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 88115.
I)8ص

F.C.G.E

JAD PHONE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°1((, APPT.0ص, ( EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC
JAD PHONE SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

لونوايي ب الطابق 1 مكسب رقم11 
زنقة ابن سينا النوري أطل�سي حي 
الس اللية جليز مراكش  - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 

 JAD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PHONE SERVICES

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداءات.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم11  مكسب   1 الطابق  ب  لونوايي 
حي  أطل�سي  النوري  سينا  ابن  زنقة 

 10000  - مراكش   جليز  الس اللية 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الفائز  فدوى  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   الفائز  فدوى  السيدة 
رقم 111 السجزئة 1 الصويرة 11000 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   الفائز  فدوى  السيدة 
رقم 111 السجزئة 1 الصويرة 11000 

الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 51ص7)1.

Iص8ص

trainning office and accounting advice

KEYFRAME PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage ( appt ص tarik ,15

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

  KEYFRAME PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  

 1(RUE ALOKHOUANE APP
 1 BEAUSEJOUR   - 90090

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 

. KEYFRAME PRODUCTIONS
اإلنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السين ائي والس عي البصري 
السواصل واملؤثرات

 السجارة
إلكتروني  موقع  وإنشاء  تحرير 

ومجلة وصحيفة
توزيع األفالم

االسسيراد والسصدير 
تأجير املعدات

وع وما ج يع الع ليات السجارية 
املنقولة  وغير  املنقولة  والصناعية، 
واملالية املسعلقة بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة باملجاالت السالفة الذكر..
  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 1(RUE ALOKHOUANE APP
 1 BEAUSEJOUR   - 90090

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بلحاج  مح د   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   بلحاج  مح د   السيد 

ازدان ص الدفنة قطر 80000 الدفنة  

قطر.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   بلحاج  مح د   السيد 

ازدان ص الدفنة قطر 80000 الدفنة  

قطر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791898.

81Iص

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

SAMA Sahara
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال9ريد 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

SAMA Sahara  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

القلعة رقم 106 حي خط الرملة 01 

العيون  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8007ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAMA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. Sahara

تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
األس اك  وشراء  بيع  األس اك. 
واملأكوالت البحرية الطازجة واملج دة 
؛ تحضير املأكوالت البحرية الطازجة 
املنسجات  تسويق؛  ؛  عليها  والحفاظ 
أغذية  األس اك؛  وصيد  الزراعية 
األعشاب  تسويق  ؛  ت وين  زراعية؛ 

البحرية واملأكوالت البحرية.
أنواع  ج يع   ، الطعام  تقديم   -
الوجبات  إعداد   ، الطعام  تقديم 
املطبوخة ، البيع في املوقع ، الطلبات 
بيع   ، لل نازل  السوصيل   ، الخارجية 
ج يع   ، الشاي  غرفة   ، املشروبات 
أعياد  تنظيم  مثل  املناسبات  أنواع 
 ، الزفاف  السع يد ، حفالت   ، امليالد 

أمسيات خاصة مع اصحاب.
- شراء وبيع السلع االستهالكية من 
املنسجات اإلقلي ية ، واألغذية العامة 
واملشروبات   ، املنزلية  واملرافق   ،
للتشريعات  »وفًقا   ، الكحولية  غير 
لج يع   »، املغرب  في  بها  املع ول 
املنسجات ، واملعدات DIY ، واألدوات 

، والبستنة ، ومنسجات السنظيف .
املسجر  في  وبيع  وشراء  صنع   -
وتصدير  واسسيراد  اإلنترنت  ع9ر  أو 
وإكسسوارات  الجاهزة  املالبس 
املوضة والسلع الجلدية واملواد الخام 
وإكسسوارات  والجلود  واملنسوجات 
مفيدة  أخرى  مواد  وأي  السج يع 
بيع  اإلبداعات.  لصنع  وضرورية 
منسجات املص  ين أو نشاط املعارض 
أو  األحداث  تنظيم  مثل   ، الفنية 
أو  املنحوتات  أو  الصور  معارض 

األع ال الفنية أو املسيرات.
السج يل  عالجات  أنواع  ج يع   -
وتصفيف  واألطفال  والرجال  للنساء 
وعالجات  واألظافر  واملكياج  الشعر 
ج يع  وبيع  شراء  والجسم.  الوجه 
أنواع املنسجات املسعلقة بهذا النشاط.
والتشييد  البناء  أنواع  ج يع   -
حكومية  هيئة  وأي  السجديد  وأع ال 
في املقاوالت العامة وإجراء الدراسات 
وتحليل  واالستشارات  الفنية 
واألع ال  املشاريع  وإدارة  االخسبارات 
وإدارة  الخاص  لحسابها  واالسسحواذ 

ج يع األوراق املالية.
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- ج يع أنواع الع ليات: بيع وشراء 

 ، النقل  مركبات  ؛  وإصالح  وتأجير 

الحرارية   ، ال  أم  ب حركات  املزودة 

أو  ثالث  أو  بعجلسين  الكهربائية  أو 

دراجة   ، »دراجة  مثل:  عجالت  أربع 

بخارية  دراجات   ، بخارية  دراجات   ،

دراجات   ، بخارية  دراجات   ، صغيرة 

سيارات   ، بخارية  دراجات   ، بخارية 
الدواب  تجرها  التي  عربات   ، رباعية 

قطع  وبيع  شراء  إلى  باإلضافة   »...

غيار جديدة أو مسسع لة قطع غيار. 

إدارة املشاريع واألع ال ، االسسحواذ 

ج يع  إدارة   ، الخاص  الحساب  على 

األوراق املالية.

- أي نشاط من أنشطة املساعدة 

واملساندة والخدمية واملشورة لألفراد 

صياغة  في  واملساعدة  والشركات 

والبحث  اإلدارية  الوثائق  وتوفير 
للحصول  واملسابعة  واالستشارة 

املساعدات  وج يع  الس ويل  على 

األفراد  مساعدة  األخرى.  الحكومية 

وتحويل   ، تطورهم  في  والشركات 

 ، اجس اعي   ، إداري  مثل:   ، نشاطهم 

 ، النظافة   ، )الجودة   QHSE  ، مالي 

السالمة ، البيئة(.

تأجير  بيع  لشراء  نشاط  أي   -

وإدارة  إدارة  وكذلك   ، العقارات 

وج يع   ، إليها  سُسعهد  التي  البضائع 

م سلكات  لها  سيكون  التي  السلع 

أو  السبادل  أو  االسسحواذ  طريق  عن 

املساه ة أو أخرى ، ج يع استث ارات 
رأس املال بج يع أشكالها ، األسهم ، 

السندات ، األسهم.

بصري.  س عي  إنساج  نشاط  أي   -

الخدمات  وتوريد  وإنساج  إنساج 

املقاالت  وكسابة  والبصرية  الس عية 

ألي  الصامت  الفيديو  أو  والصوت 

تلفزيون أو إنترنت أو DVD أو وسيلة 

إعالمية.

- كافة أنشطة بيع وشراء واسسيراد 

وتصدير ج يع السلع الغذائية وغير 

السلع  هذه  وتوزيع  تسويق  الغذائية. 

وأي نشاط مسعلق بها.

والبالط  البناء  أع ال  ج يع   -
والكهرباء وج يع  والسباكة  والدهان 
األسقف  تركيب  البناء.  أع ال 
التزجيج  وأع ال  والفواصل  املعلقة 

والسجديدات الداخلية والخارجية.
وبيع  وشراء  تجارة  نشاط  كل   -
ج يع  وصيانة  وإصالح  وتأجير 
السجزئة  وتجارة  اآللية  املركبات 
وقطع  واملعدات  امللحقات  لج يع 
وج يع  بالسيارات  املسعلقة  الغيار 
ومنسجات  والزيوت  الوقود  أنواع 

الصيانة.
وصيانة  تركيب  أنشطة  ج يع   -
والهندسة   ، الهواء  تكييف  أجهزة 
 ، املسجددة  والطاقة   ، املناخية 
، واملضخة  الفردية  السدفئة  وتركيب 
الديناميكي  والتركيب   ، الحرارية 
الس9ريد  معدات  تصنيع  الحراري. 
 ، والتركيب   ، والسباكة   ، الصناعي 

والس9ريد ، والحرارة الهوائية.
- ج يع أنشطة اإلنجاز والتركيب 
املسعلقة  والتركيب  والبيع  والشراء 
السيار  بـ:  املسعلقة  باألنشطة 
والضعيف  القوي  العام  الكهربائي 
األنظ ة  وج يع  املنزلية  واألت سة   ،
وتركيب   ، والهاتفية  الكهربائية 
وسخانات   ، الكهربائية  السدفئة 
أو  الش سية  أو  الكهربائية  املياه 
الديناميكية الحرارية ، VMC ، إنذار 
الط وح   ، الفني  واإلنذار  السطفل 

املركزي.
تسم  زراعية  بأنشطة  القيام  أي   -
الغير  عن  نيابة  أو  الخاص  لحسابها 
، وإعداد األرض ، وع لية الحصاد ، 

والبذر والغرس ، وتجهيز .
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 01 الرملة  106 حي خط  القلعة رقم 

العيون  - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : ملباركي  منصور  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد   سيدي جوامعي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملباركي  منصور  السيد 
زنقة القلعة رقم 106 حي خط الرملة 
01 العيون  70000 العيون املغرب.

السيد  سيدي جوامعي  عنوانه)ا( 
زنقة القلعة رقم 106 حي خط الرملة 
01 العيون  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملباركي  منصور  السيد 
زنقة القلعة رقم 106 حي خط الرملة 
01 العيون  70000 العيون املغرب

السيد  سيدي جوامعي  عنوانه)ا( 
زنقة القلعة رقم 106 حي خط الرملة 
01 العيون  70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
08 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)/856).
85Iص

HLZCONSULTING

SERENO LIVINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.01B
 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
SERENO LIVINGS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مراكش 

املنارة دائرة الوداية ج اعة 
تاسلطانت اقامة رقم 1 »فيال 

ياس ينة« - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06
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 

.SERENO LIVINGS
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، واملطاعم   ، )اإلقامة  الفنادق 

والترفيه ، وما إلى ذلك(.
مراكش   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ج اعة  الوداية  دائرة  املنارة 
»فيال   1 رقم  اقامة  تاسلطانت 
ياس ينة« - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

بروباست  ميشال  روديكر  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بروباست  ميشال  روديكر  السيد 
 (9 رقم  اطراني  اقامة  عنوانه)ا( 
 10000 شارع الحسن الثاني مراكش 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
بروباست  ميشال  روديكر  السيد 
 (9 رقم  اطراني  اقامة  عنوانه)ا( 
 10000 شارع الحسن الثاني مراكش 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص711)1.

86Iص

sofoget

KLIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
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KLIA TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

طريق مهدية إقامة غولف ع ارة 

6ص1 شقة 5   11000 القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

19ص8ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة(  جواد  قلية 50 

حصة اجس اعية من أصل 50 حصة 

لفائدة  السيد )ة(  بدر قلية بساريخ 19 

أبريل 1)0).

تفويت السيد )ة(  عادل قلية 50 

حصة اجس اعية من أصل 50 حصة 

لفائدة  السيد )ة(  بدر قلية بساريخ 19 

أبريل 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 88195.

87Iص

Bureau de La competences consultation

AWLAD H B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 0ص

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب

AWLAD H B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مشروع 

  I مدينة الوحدة الشطر الثاني رقم

70000 -  611 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7885ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.AWLAD H B

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات، نقل البضائع واالشخاص 

السجارة  ولالخرين،  الخاص  لحسابي 

وتقديم الخدمات ... .

مشروع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

  I رقم  الثاني  الشطر  الوحدة  مدينة 

70000 -  611 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   500   : بابا  حسن  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : العالوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  عنوانه)ا(  بابا  السيد حسن 

  01 الوحدة  حي  7ص1  رقم  سبسة 

70000 العيون املغرب.

عنوانه)ا(  العالوي  مح د  السيد 

شار ابن عطية الرقم صص حي الوحدة 

01 ا 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  عنوانه)ا(  بابا  السيد حسن 

  01 الوحدة  حي  7ص1  رقم  سبسة 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 6) غشت 

1)0) تحت رقم 1)0)/768).

88Iص

sofoget

JAS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
JAS TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  تجزئة 

األمل 1 رقم 1111   11000 
القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص5)11.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جايل  هشام   )ة(   السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   500
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000
 01 بساريخ  القنطري  عبداللطيف  

يوليوز 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص))88.
89Iص

FIDUCIAIRE BILAL

zakariat mouad
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S61 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
zakariat mouad »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 
كوثر رقم 7 ) أليم البساتين - 

50000 مكناس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(5767

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 16 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

 150 معاد  السيد رشيدي  بيع  مايلي: 

رشيدي  للسيد  من حصصه   حصة 

زكرياء اح د بقي ة 1500

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

بزيادة  الشركة  نشاط  تغيير  مايلي: 

الغدائية  واملواد  السبغ  بيع  نشاط 

وازالة نشاط بيع مواد البناء

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

معاد  رشيدي  السيد  مايلي:  على 

حصة-  500...... .....5000درهم 

اح د  زكرياء  السيدرشيدي 

.....5000درهم ......500 حصة-

على  ينص  الذي  ص:  رقم  بند 

نشاط  بزيادة  الشركة  نشاط  مايلي:  

وكراء  الغدائية  واملواد  السبغ  بيع 

مسسلزمات البناء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1098.

90Iص

STE CECONA SARL

IMZOUREN EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 71 (ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

IMZOUREN EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

تجاري رقم 10 الواقع بقيسارية ايت 

بوعياش شارع القا�سي عياض ) بني 

بوعياش ، 000)6 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

115ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   10

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 

.IMZOUREN EXPRESS

غرض الشركة بإيجاز : مقاول نقل 

املصحوبة  الغير  واالمسعة  البضائع 

للغير.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجاري رقم 10 الواقع بقيسارية ايت 

بوعياش شارع القا�سي عياض ) بني 

بوعياش ،000)6 الحسي ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ازرقان  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : ازرقان  ج ال  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازرقان  ج ال  السيد 

 Hendrick Croesinckstraat

(0B071ص PE Rotterdam, Pays-

050)ص Bas بني بوعياش الحسي ة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازرقان  ج ال  السيد 

 Hendrick Croesinckstraat

(0B071ص PE Rotterdam, Pays-

050)ص Bas بني بوعياش الحسي ة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

يونيو 1)0) تحت رقم 0)).

91Iص

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

ADIL MOTOCYCLE FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE
COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA
 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC
ADIL MOTOCYCLE FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6 
تجزئة الفرح حي املسيرة فاس - 

0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

676(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ADIL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOTOCYCLE FES
مخسصة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في بيع الدراجات النارية والصيانة.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - فاس  املسيرة  حي  الفرح  تجزئة   6

0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
500 حصة    : السيد ح زة م اخ 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد عادل م اخ  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  م اخ  ح زة  السيد 
الفالح حي املسيرة فاس  رقم1 تجزئة 

0000ص فاس املغرب.

عنوانه)ا(  م اخ   عادل  السيد 
الفالح حي املسيرة فاس  رقم1 تجزئة 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  م اخ  ح زة  السيد 
الفالح حي املسيرة فاس  رقم1 تجزئة 

0000ص FES املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس  بساريخ ص0 ماي 1)0) 

تحت رقم 1)1).
I)9ص

sofoget

L›AVENUE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
L›AVENUE IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 1 - 11000  
القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6(099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09
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 

.L’AVENUE IMMOBILIER
:  آإلنعاش  بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري
أشغال عامة وأع ال البناء.

عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
  11000  -  1 رقم  العزيز  عبد  موالي 

القنيطرة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: الزيزي  األمين  مح د   السيد  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

: عوام  مصباحي  املهدي   السيد  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

 : الزيزي  األمين  مح د  السيد  

1000 بقي ة 100 درهم.

 : عوام  مصباحي  املهدي  السيد  

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزيزي  األمين  مح د  السيد  

 11000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.

عوام  مصباحي  املهدي  السيد  

  --------- الرباطاملغرب  عنوانه)ا(  

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزيزي  األمين  مح د  السيد  

 11000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب

عوام  مصباحي  املهدي  السيد  

  ------- الرباطاملغرب  عنوانه)ا(  

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 88091.

Iص9ص

sofoget

SMOKE ISLAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
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SMOKE ISLAND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
ابو بكر الصديق إقامة الجامعية 
محل ) - 11000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(067
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(
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 

.SMOKE ISLAND
:  ا بيع تبغ  غرض الشركة بإيجاز 

وسجائر اإللكترونية.
11 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
الجامعية  إقامة  الصديق  بكر  ابو 
محل ) - 11000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : انهاري  راوية  السيدة  
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : انهاري  راوية  السيدة    
بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انهاري  راوية  السيدة  
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  انهاري  راوية  السيدة  
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 88079.
91Iص

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT ET DE

 LOISIRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 »ير شركة  ديفلوب و ولوز «
شركة  ذات  مسؤولية  محدودة                       
رقم السقييد في السجل السجاري 

5ص171
يوم   مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
مساهمي  قرر    (0(1 شتن9ر   01
ولوزير   ديفلوب و    « املس اة  الشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   «

رأس الها  
يقع  التي  درهم    (.000.000,00
البيضاء  الدار   - في  الرئي�سي  مقرها 
ص, عين  رقم  ، شقة  بلطيق  ملير   6(  ،

الذئاب   ما يلي: 
على حساب  واملوافقة  املراجعة   -

السصفية النهائية
من  وإعفاؤه  املصفي  ذمة  إبراء   -

مهامه ك سير
- معاينة  إخسسام  السصفية

- الصالحيات لإلجراءات القانونية 
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوم   في  بالدارالبيضاء  السجارية 

1/09/11)0)  تحت رقم .5)6)79
مقسطف من أجل إشهار.

95Iص

sofoget

KLIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc
KLIA TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
طريق مهدية إقامة غولف ع ارة 
6ص1 شقة 5   11000 القنيطرة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

19ص8ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 أبريل   19 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة(  قلية  

بدر ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 88195.

96Iص

sofoget

MABANI JGK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

MABANI JGK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

9 مج ع سكني غيسة مغرب عربي د   

11000 القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1610.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 1ص غشت  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة(  مومن  

العربي ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )9)88.

97Iص

sofoget

LE KOZY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

LE KOZY  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

5) زنقة سبسة إقامة سلمى   11000 

القنيطرة  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19987

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( خيار  

شكري  ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص8815.

98Iص

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

STE LAMANO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سلي ان ، 00)11، سيدي سلي ان 

املغرب

STE LAMANO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 

رقم ص اقامة الياس ين رقم 5) شارع 

يعقوب املنصور  - 11000 القنيطرة  

املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)ص)6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06

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 

.LAMANO SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والترميم .

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم ص اقامة الياس ين رقم 5) شارع 

يعقوب املنصور  - 11000 القنيطرة  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املصدر  انوار  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املصدر  انوار  السيد 

املقاومة   شارع   07 رقم   6( بلوك 

00)11 سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املصدر  انوار  السيد 

املقاومة   شارع   07 رقم   6( بلوك 

00)11 سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.

99Iص

CABINET BAHMAD

IBAIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

10000، مراكش املغرب
IBAIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1زنقة 

موالي علي كليز مراكش - 10000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9(8(7

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز  ص0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسن   السيد  )ة(  السيد  تفويت 
اجس اعية  حصة   150 العين   شيب 
50ص حصة لفائدة  السيد  من أصل 
فيليكس  شارلز  ليونيل   السيد  )ة( 

بونيت�سي  بساريخ ص0 يوليوز 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )9)7)1.

100I

مكسب املحاسبة

General Trading Reford
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 11 ، 90000، طنجة 

املغرب
General Trading Reford شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ع ر 
)زنقة ريفيرا سابقا( اقامة عين زهران 
رقم ص الطابق تحت أر�سي - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
109(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت  1ص 
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 

.General Trading Reford
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
عنوان املقر االجس اعي : زنقة ع ر 
)زنقة ريفيرا سابقا( اقامة عين زهران 
 90000  - ص الطابق تحت أر�سي  رقم 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : رضوان  بلدريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : ع اد  الزموري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلدريس رضوان عنوانه)ا( 
األندلس  اقامة  اليازدي  مح د  شارع 
)0 000ص9  01 رقم  بلوك ب الطابق 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  ع اد  الزموري  السيد 

فرنسا - - -.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلدريس رضوان عنوانه)ا( 
األندلس  اقامة  اليازدي  مح د  شارع 
)0 000ص9  01 رقم  بلوك ب الطابق 

تطوان املغرب
عنوانه)ا(  ع اد  الزموري  السيد 

فرنسا - - -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   (6 بساريخ  بطنجة   السجارية 

0)0) تحت رقم 5101ص).
101I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلسينغ

PARES PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 AROBASE اروباس كونسيلسينغ

CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 

اقامات البيضاء الع ارة K الطابق 

الخامس الشقة )5 املعاريف ، 

70ص0)، الدار البيضاء املغرب

PARES PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Ghali Centre 18 lot :

 Manazil AlMaymoune  BD

  Abdelmoumen N 17 ETG 1

.(0000 Casablanca MAROC

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.168501

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   (0(1 مارس  1ص  في  املؤرخ 

شركة   PARES PARTNERS حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

 Ghali Centre اإلجس اعي  مقرها 

  18 lot Manazil AlMaymoune

 BD Abdelmoumen N 17 ETG

 1  (0000 Casablanca MAROC

بداية  على  القدرة  لعدم  نتيجة 

النشاط السجاري.

و عين:

فالكاطا  عادل   السيد)ة( 

وجيه   والد   198 رقم  وعنوانه)ا( 

ك صفي  املغرب  القنيطرة   11000

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 Bd وفي   (0(1 يونيو  0ص  بساريخ 

 Yacoub El Mansour Rue Al

 Jounaid,   Résidences Al Baida

 IMM K, Appt 5(, 5ème étage

 Maarif- Extension  (0000

.Casablanca MAROC
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 787776.

10(I

(S COMPTE

NATRA BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

(S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

NATRA BETON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 7ص زنقة 
6 تجزئة الفسح  - 5060) أبي الجعد 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص)).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   08 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  NATRA BETON الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
زنقة  7ص  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
5060) أبي الجعد  6 تجزئة الفسح  - 
شخ�سي:  سبب    : ل  نتيجة  املغرب 

اإلقامة خارج املغرب.
و حدد مقر السصفية ب 7ص زنقة 
5060) أبي الجعد  6 تجزئة الفسح  - 

املغرب. 
و عين:

الش اخ  مح د   السيد)ة( 
 ( املجد  تجزئة  )ص1  وعنوانه)ا( 
ك صفي  املغرب  الجعد  أبي   (5060

)ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : 7ص زنقة 6 تجزئة 

الفسح أبي الجعد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  الجعد   بابي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 107.
Iص10

FLASH ECONOMIE

SEL TOUAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SEL TOUAMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار امازر 
ت كرت السوامة الحوز  - 10000 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص1170
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 SEL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOUAMA
غرض الشركة بإيجاز : -اسسخراج 
الجوفية  املياه  ذلك  في  ب ا  املناجم 
املسعلق  ص1-صص  للقانون  املالحة وفًقا 

باملناجم ؛
-شركة األع ال املخسلفة أو البناء ؛
ومراقبة  املهن  لج يع  -مسح 

مواقع البناء ؛
بيع وتوريد مواد البناء..

عنوان املقر االجس اعي : دوار امازر 
 10000  - الحوز   السوامة  ت كرت 

مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اوكدو  مح اد  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوكدو  مح اد  السيد 
الحوز   السوامة  ت كرت  امازر  دوار 

10000 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اوكدو  مح اد  السيد 
الحوز   السوامة  ت كرت  امازر  دوار 

10000 مراكش املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 6070)1.
101I

AL HISBA FISC  

WEXIS STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

AL HISBA FISC
 AMAL 1 RUE 55  (EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC
WEXIS STORE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : تجزئة 
زين السالم ص الرقم 7ص الطابق 

األر�سي سيدي ال9رنو�سي - 0600) 
الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

785ص10.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز  1ص  في  املؤرخ 
ذات  شركة   WEXIS STORE حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة زين السالم ص الرقم 7ص الطابق 
 (0600  - ال9رنو�سي  سيدي  األر�سي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة لسوقف 

نشاط الشركة.
و عين:

السيد)ة( هشام  تومير وعنوانه)ا( 
 08 رقم   01 الع ارة  الحديقة  اقامة 
0100) الدار البيضاء  سيدي مومن 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
تجزئة  وفي   (0(1 يوليوز  1ص  بساريخ 
الطابق  7ص  الرقم  ص  السالم  زين 
 (0600  - ال9رنو�سي  سيدي  األر�سي 

الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص61)79.
105I

(S COMPTE

SOFA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

(S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

SOFA CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) الطابق 
األول شارع الحسن ) - 5060) أبي 

الجعد املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
1ص).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   09 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
SOFA CAR  مبلغ رأس الها 500.000 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 ( الحسن  شارع  األول  الطابق   (1
نتيجة  املغرب  الجعد  أبي   (5060  -
السنقل  املدة  إنتهاء  إداري:  سبب   : ل 
شراء  وعدم  للسيرات  بها  املس وح 

سيرات جديدة.
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و حدد مقر السصفية ب 1) الطابق 

أبي   (5060  -  ( الحسن  شارع  األول 

الجعد املغرب. 

و عين:
السيد)ة( رشيد  حسني وعنوانه)ا( 
مي ونة  درب  ملين  سيدي  زنقة   11

ك صفي  املغرب  الجعد  أبي   (5060

)ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املسعلقة بالسصفية : 1) الطابق األول 

شارع الحسن ) أبي الجعد 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  الجعد   بابي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 108.

106I

(S COMPTE

TRANS AL JADIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

TRANS AL JADIDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1)  شارع 

الحسن )   - 5060) أبي الجعد 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(85

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 شتن9ر   09 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 TRANS AL الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأس الها  مبلغ    JADIDA

ص1)   درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 

شارع الحسن )   - 5060) أبي الجعد 

املغرب نتيجة ل : سبب مالي.

ص1)   ب  السصفية  مقر  حدد  و 
شارع الحسن ) - 5060) أبي الجعد 

املغرب. 
و عين:

أعطية  الفساح   عبد  السيد)ة( 
العيون  حي   ( زنقة   11 وعنوانه)ا( 
ك صفي  املغرب  الجعد  أبي   (5060

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 

ص1)  شارع الحسن ) أبي الجعد 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  الجعد   بابي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 109.

107I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AUTO ECOLE
CHHOB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° (
 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE AUTO ECOLE CHHOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DR وعنوان مقرها اإلجس اعي

 OULED SAID DAR ASLOUJI M
 BELKSIRI - 16150 M BELKSIRI

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص70
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   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 
.SOCIETE AUTO ECOLE CHHOB
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.
 DR  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 OULED SAID DAR ASLOUJI M
 BELKSIRI - 16150 M BELKSIRI

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : برودي  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : قاسم  الضريف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برودي  ادريس  السيد 
8 حي الزاوية سيدي  زنقة اسفي رقم 
قاسم 16000 سيدي قاسم املغرب.
الضريف قاسم عنوانه)ا(  السيد 
دوار الشهب دار العسلوجي بلقصيري 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برودي  ادريس  السيد 
8 حي الزاوية سيدي  زنقة اسفي رقم 
قاسم 16000 سيدي قاسم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بلقصيري   ب شرع  االبسدائية 

10 شتن9ر 1)0) تحت رقم 187.

108I

PERLA GESTION

JEUNAIDE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

PERLA GESTION
ص.ب 180  كل ي ة الراشيدية 
ص.ب 180  كل ي ة الراشيدية، 

50))5، كل ي ة املغرب
JEUNAIDE TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
توغزة غريس السفلي كل ي ة - 

50))5 كل ي ة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1100.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   11 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( فياللي 

لحسن ك سير آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 87ص.
109I

الجعفري ياسين

SOCUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الجعفري ياسين
قطاع 5، إقامة العدل، شقة 1، حي 
الرياض ، 90000، الرباط املغرب
SOCUP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
صونيا، الطابق ص ، رقم 9ص، زنقة 
الفاييط - 0)900 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119979
 11 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.SOCUP SARL
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دعاية وطنية ودولية.
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة  9ص،  رقم   ، ص  الطابق  صونيا، 

الفاييط - 0)900 طنجة  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

1ص    : محند  الحاج  ع اد  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد لودوفيك ارموند رودريغس :
صص حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
م.  فرانس  كريسسوف  السيد 
پاولس :  صص حصة بقي ة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محند  الحاج  ع اد  السيد 
)1/ب001  ديپريتر،  زنقة  عنوانه)ا( 

1000  بروكسل  بلجيكا.
السيد لودوفيك ارموند رودريغس 
8ص1،  زنقة  الشهداء،  حي  عنوانه)ا( 

رقم 10 90060 طنجة  املغرب.
م.  فرانس  كريسسوف  السيد 
 11 رقم  بوسويج،  عنوانه)ا(  پاولس 

75)) ويشلديرزاند بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لودوفيك ارموند رودريغس 
8ص1،  زنقة  الشهداء،  حي  عنوانه)ا( 

رقم 10 90060 طنجة  املغرب
محند  الحاج  ع اد  السيد 
)1/ب001  ديپريتر،  زنقة  عنوانه)ا( 

1000  بروكسل  بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15911).

110I

TAUX CONSEILS

فيتا اكسبير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

TAUX CONSEILS
 DAKHLA AAGADIR ، 80080،

AGADIR MAROC
فيسا اكسبير  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 19 
بلوك 01 حي العرب ايت ملول - 
80000 انزكان ايت ملول املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(07(7
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل   تم    (0(1 ماي   (8 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ايت  العرب  حي   01 بلوك   19 »رقم 
ملول  ايت  انزكان   80000  - ملول 
املغرب« إلى »رقم 58 بلوك 06 اكدال 
ايت  انزكان   80000  - ملول  ايت   0(

ملول  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
5) غشت  بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1808.
111I

LE PREMIER CONSEIL

FZ BEAUTY CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
FZ BEAUTY CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد الع ارة 
109 الشقة رقم ص1 ,الطابق الثالث 

- 10000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص10698.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في )0 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
ص1  رقم  الشقة   109 الع ارة  جواد 
مراكش   10000  - الثالث  ,الطابق 
رقم  الع ارة   5 »سعادة  إلى  املغرب« 

رقم  الشقة   األر�سي  الطابق  سص) 

السعادة  دار  ع لية  لعبيد  كدية  ص 

مراكش - 10000 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 71ص7)1.

11(I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE CHOUDARI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

ص1ص شارع مح د الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 000ص)، 

بني مالل املغرب

 STE CHOUDARI TRAVAUX

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساكنة 

عند شركة ريدت ا ع ارة 06 الشقة 

11، الطابق الرابع شارع مح د 

الخامس  - 000ص) بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

.CHOUDARI TRAVAUX SARL AU

-أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة وأشغال البناء 
-منعش عقاري 

-بيع مواد البناء بالسقسيط.

ساكنة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الشقة   06 ع ارة  ريدت ا  عند شركة 
مح د  شارع  الرابع  الطابق   ،11
الخامس  - 000ص) بني مالل  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : شوداري  عزيز   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شوداري  عزيز  السيد 
50ص5)  زم   وادي  مراكش  زنقة   (1

وادي زم  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شوداري  عزيز  السيد 
50ص5)  زم   وادي  مراكش  زنقة   (1

وادي زم  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 915.
Iص11

Maitre Idriss el khatib

SAMAFOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
SAMAFOURA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس رقم 51 مكرر - 

000ص9 تطوان املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1750.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 07 غشت 1)0) تم اإلعالم 
وتوزيع  لوقش  سامي  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 دجن9ر   16 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19308

ص    ، اللبادي   امال  السيد)ة( 

حصة.

السيد)ة( ليلى لوقش  ،  ص حصة .

السيد)ة( غادة لوقش  ،  ص حصة.

السيد)ة( ياسر لوقش  ،  7 حصة .

السيد)ة( عبد الوهاب لوقش  ،  1 

حصة .

السيد)ة( اسية داوود  ،  1 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

0ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص66).

111I

Maitre Idriss el khatib

SAMAFOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

SAMAFOURA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس رقم 51 مكرر - 

000ص9 تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1750.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 07 غشت 1)0) تم اإلعالم 

وتوزيع  داوود  اسية  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 نون9ر   01 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

السيد)ة( عبد الوهاب لوقش  ،  1 

حصة .

السيد)ة( ناهد لوقش  ،  1 حصة .

السيد)ة( دالل  لوقش  ،  1 حصة.

وياسر  وغادة  ليلى  السيد)ة( 

لوقش  ،  1 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

0ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص66).

115I

Maitre Idriss el khatib

samafoura
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
samafoura شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس رقم 51 مكرر - 

000ص9 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1750.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ( لوقش  ناهد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   ( أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( ياسر وغادة وليلى 

لوقش بساريخ ص1 يوليوز 1)0).
 ( لوقش  دالل  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   ( أصل  من  اجس اعية  حصة 
لفائدة  السيد )ة( ياسر وغادة وليلى 

لوقش بساريخ ص1 يوليوز 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
0ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص66).
116I

hsrtrans

اطلس الفالحة التنمية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hsrtrans
 el hajeb ، 51000، el hajeb

maroc
اطلس الفالحة السن ية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت حدو  
او سعيد 0) ج اعة عين اللوح دائرة 
ازرو ع الة افران  - 100ص5 عين 

اللوح ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
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 : اطلس 

الفالحة السن ية.
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيعات الفالحية .
عنوان املقر االجس اعي : ايت حدو  
او سعيد 0) ج اعة عين اللوح دائرة 
عين  100ص5   - افران   ع الة  ازرو 

اللوح ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 (00   : لخصا�سي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (00   : علياط  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لخصا�سي  مح د  السيد 
 17 1 زنقة  عنوانه)ا( حي النصر رقم 
م ج مكناس 50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  علياط  الحسين  السيد 
رقم 9 زنقة الحياة السعيدة حي املنزه 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
لخصا�سي  مح د  السيد 
 17 1 زنقة  عنوانه)ا( حي النصر رقم 
م ج مكناس 50000 مكناس املغرب

عنوانه)ا(  علياط  الحسين  السيد 
رقم 9 زنقة الحياة السعيدة حي املنزه 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 06ص.

117I

bemultico  بي ولسيكو

SERVICES CASH TAFILALT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico  بي ولسيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيسون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

  SERVICES CASH TAFILALT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 01 

تجزئة املنصور 1 ع ارة ف مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

517)ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( املهدي الح دي 

من  اجس اعية  حصة   (50 علوي 

السيد  لفائدة   حصة   (50 أصل 

 1( بساريخ  علوي  الح دي  أح د  )ة( 

غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   11 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1101.

118I

bemultico  بي ولسيكو

SERVICES CASH TAFILALT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

bemultico  بي ولسيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيسون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

  SERVICES CASH TAFILALT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 01 

تجزئة املنصور 1 ع ارة ف مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

517)ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 )1 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الح دي علوي أح د ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1101.

119I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

ست نكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM AL AHFAD ( ETAGE N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

ست نكوس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجءة 

الخير الرقم )10 سيدي معروف 

الدار البيضاء املغرب 50)0) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(79(99

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 شتن9ر  ص1  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 10.000 رأس الها  مبلغ  نكوس   ست 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي تجءة 

معروف  سيدي   10( الرقم  الخير 

الدار   (0(50 املغرب  البيضاء  الدار 

ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

املبيعات .

تجءة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

معروف  سيدي   10( الرقم  الخير 

الدار البيضاء  املغرب 50)0) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( ع ر   كرماح وعنوانه)ا( 

سيدي معروف  50)0) الدارالبيضاء  

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

أكسوبر 017) تحت رقم 00616171.

1(0I

COMPTA PLUS

STERNCHEN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

COMPTA PLUS

 BD MOHAMED V (° ETAGE 19ص

، 23000، BENI MELLAL MAROC

STERNCHEN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

لعيايطة، اوالد اكناو، بني مالل - 

000ص) بني مالل املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9877

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»مركز لعيايطة، اوالد اكناو، بني مالل 

»حي  إلى  املغرب«  مالل  بني  000ص)   -

7)1،الطابق  ،بلوك1،رقم  الجبلية 

مالل   بني  000ص)   - مالل  االول،بني 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0  بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7)9.

1(1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TRANS KAWTAR & RIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

TRANS KAWTAR & RIDA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

القصبة القدي ة مدغرة الراشيدية 
الراشدية 000)5 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1ص)15
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
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 
 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.KAWTAR & RIDA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير 
النقل الحضاري.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الراشيدية  مدغرة  القدي ة  القصبة 
الراشدية 000)5 الراشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : البورخي�سي  مح د  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البورخي�سي  مح د  السيد 

 5(000 الرشيدية  عنوانه)ا( 

الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

البورخي�سي  مح د  السيد 

 5(000 الراشيدية  عنوانه)ا( 

الراشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 107.

1((I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة باتيتغاس

)BATITGHAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° (8ص

 ERFOUD TEL: 055576158ص

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE BATITGHAS( شركة باتيسغاس

SARL AU( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

موالي رشيد البطحاء أرفود - 

00))5 أرفود املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص896.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

 STE BATITGHAS( باتيسغاس  شركة 

مسؤولية  ذات  شركة   )SARL AU

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

رشيد  موالي  زنقة  اإلجس اعي  مقرها 

البطحاء أرفود - 00))5 أرفود املغرب 

نتيجة لجائحة كوفيد واملنافسة.
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و عين:

الغالم  السالم    عبد  السيد)ة( 

عرب  بوزيان  أوالد  قصر  وعنوانه)ا( 

أرفود   5((00 أرفود  زيز  الصباح 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   (0(1 يوليوز  1ص  بساريخ 

موالي رشيد البطحاء أرفود - 00))5 

أرفود املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/105.

Iص)1

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

O I TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°19

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

O I TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

موالي مح د الخنك الراشيدية 

الراشيدية 000)5 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   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 

 O I  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير

اشغال مخسلفة.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الراشيدية  الخنك  مح د  موالي 
الراشيدية   5(000 الراشيدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد اس اعيل اوبامو 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اس اعيل اوبامو عنوانه)ا( 
قصر الحازبان حسيا تينغير 000)5 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل اوبامو عنوانه)ا( 
قصر الحازبان حسيا تينغير 000)5 

الراشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

رقم -.

1(1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
موالي مح د الخنك الراشيدية 
قصر موالي مح د الخنك 

الراشيدية 000)5 الراشيدية 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11017

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت   11 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

 SOCIETE B.T.A.L TRAVAUX

SARL  مبلغ رأس الها 100.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر موالي 

مح د الخنك الراشيدية قصر موالي 

 5(000 الراشيدية  الخنك  مح د 

الراشيدية املغرب نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

ايت موالي مح د الخنك الراشيدية 

املغرب 000)5 الراشيدية املغرب. 

و عين:

كابوري  موحى   السيد)ة( 

مح د  موالي  ايت  قصر  وعنوانه)ا( 

الخنك الراشيدية 000)5 الراشيدية 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 100.

1(5I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة باتيتغاس
)BATITGHAS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° (8ص

 ERFOUD TEL: 055576158ص

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE BATITGHAS( شركة باتيسغاس

SARL AU( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
موالي رشيد البطحاء أرفود - 

00))5 أرفود املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص896.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   (0(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
باتيسغاس  شركة  الوحيد  الشريك 
)STE BATITGHAS SARL AU(  مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
رشيد  موالي  زنقة  اإلجس اعي  مقرها 
أرفود   5((00  - أرفود  البطحاء 
كوفيد  جائحة   : ل  نتيجة  املغرب 

واملنافسة.
زنقة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
موالي رشيد البطحاء أرفود - 00))5 

أرفود املغرب. 
و عين:

الغالم  السالم   عبد  السيد)ة( 
عرب  بوزيان  أوالد  قصر  وعنوانه)ا( 
أرفود   5((00 أرفود  زيز  الصباح 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1)0)/77ص.
1(6I

MOGADOR CONSULTING

CODREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 85ص RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

CODREAM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 
بالطابق الثاني رقم صص6 تجزئة ال9رج 

1 - 11000 الصويرة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6

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 

.CODREAM

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسواصل، تاجر.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بالطابق الثاني رقم صص6 تجزئة ال9رج 

1 - 11000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : اكدوز  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الص د الكربة :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكدوز  يوسف  السيد 

صص6 تجزئة ال9رج 1 11000 الصويرة 

املغرب.

الكربة  الص د  عبد  السيد 

السقالة  تجزئة   1796 عنوانه)ا( 

11000 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اكدوز  يوسف  السيد 

صص6 تجزئة ال9رج 1 11000 الصويرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة  بساريخ 15 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 10ص.

1(7I

F.C.G.E

WORTHWILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°1((, APPT.0ص, ( EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

WORTHWILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الحركات تسلطانت مراكش - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1ص118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1

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 

.WORTHWILE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد السج يل ومواد تك يلية للراحة 

ومخسلفات..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الحركات تسلطانت مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : لعجاج  هند  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعجاج  هند  السيدة 

تسلطانت   ص19  رقم  الحركات  دوار 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

لعجاج  الهادي  عبد  السيد 

ص1  رقم  الحركات  دوار  عنوانه)ا( 

تسلطانت  10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 18ص7)1.

1(8I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 CENTRALE DIAGNOSTIQUE

EL OULFA
إعالن مسعدد القرارات

ABENN AUDIT & CONSEIL

مج ع  بس ة  1 ج ه1بالدور األر�سي 

شقة  ص ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

 CENTRALE DIAGNOSTIQUE EL

OULFA  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع ام 

الربيع زنقة 50 األلفة رقم ) الدار 

البيضاء 0000) الدار البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.51(069

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 1ص ماي 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: 1. يوافق الشركاء على  تحويل 

 « للشركة  امل لوكة  األسهم  ج يع 

 CENTRALE DIAGNOSTIQUE EL

الدكسور  سهم(    OULFA  «  (10ص

ل  مشتري  بصفسه  املداري  بوشيب 

العسري  فسحية  دكسورة  سهم   170

بصفتها مشترية ل 170 سهم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  

السيد  باسسقالة  الشركاء عل ا  يأخذ 

  cin Aبقالي ك ال ، صاحب  6757)ص

 ، للشركة  من مهامه ك سير مشارك 

اعسباًرا من تاريخ هذا املحضر.

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 املال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص61)79.

1(9I

مسسأمنة املسنبي لل حاسبة

MAFALIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

مسسأمنة املسنبي لل حاسبة

0ص1 شارع املسنبي الطابق ) ، 

000ص)، بني مالل املغرب

MAFALIM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرأب دوار 

لعجامة أوالد يعيش - )50ص) بني 

مالل املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.8011

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   06 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

السند�سي املخسار ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 911.

0Iص1
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Ficomek

STE BELATLAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ficomek
 DR LAKDIM SIDI BABA 95(
 MEKNES 95( DR LAKDIM

 SIDI BABA MEKNES، 50040،
MEKNES املغرب

STE BELATLAS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املسيرة الخضراء أملو رقم 91 ميدلت 

- 50ص51 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   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 

.BELATLAS SARL
غرض الشركة بإيجاز : االسسغالل 

الفالحي.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء أملو رقم 91 ميدلت 

- 50ص51 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ك اني ميلود :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد بوعزاوي نور الدين :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ميلود  ك اني  السيد 
اقامة رياض سال الجديدة ع ارة واو 
سال   11110 الجديدة  16سال  رقم 

املغرب.

الدين  نور  بوعزاوي  السيد 
 RUE ANTONIN  1 عنوانه)ا( 
 CHUCHET 10ص1ص MONTADY .

MONTADY 10ص1ص  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ميلود  ك اني  السيد 
اقامة رياض سال الجديدة ع ارة واو 
سال   11110 الجديدة  16سال  رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب يدلت  بساريخ 6) غشت 

1)0) تحت رقم 185.
1Iص1

مكسب االسساذة مليكة ظفرهللا موثقة

جينيرال سيرفيس ميتاليرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكسب االسساذة مليكة ظفرهللا 
موثقة

6)، زاوية شارع فيكسور هيكو وزنقة 
القسطنطينية، الطابق االول ، 0)، 

الدار البيضاء املغرب
جينيرال سيرفيس ميساليرجي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 01)، 

شارع ابن تاشفين، الطابق 5، مكسب 
رقم: 8) - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
9ص)70).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د  )ة(  السيد  تفويت 
اجس اعية  حصة   5.000 الصنهاجي 
لفائدة    حصة   5.000 أصل  من 
أنسطاالسيون  إ  إيكيب ون  جينيرال 
أنديستريال ش-م-م بساريخ 5) غشت 

.(0(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 675)79.
I)ص1

IT FIDUS

 STAR AVENUE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IT FIDUS
الحرية 1 رقم 186 ، 0800)، 

املح دية املغرب
 STAR AVENUE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 طابق  
1 زنقة بغداد  - 880) املح دية  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(8665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   01
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 
 STAR  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.AVENUE IMMOBILIER
أو  : أع ال  بإيجاز  غرض الشركة 

إنشاءات مسنوعة
املباني واملطور العقاري

الساجر.
طابق    1  : االجس اعي  املقر  عنوان 
املح دية    (880  - بغداد   زنقة   1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : ناصر  العربي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ناصر  العربي  السيد 
 (1111 االسالمي  السعاون  منظ ة 

جدة السعودية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ناصر  العربي  السيد 
 (1111 االسالمي  السعاون  منظ ة 

جدة السعودية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1711.
Iصص1

SOCEFISC

SOCIETE YOFING NEGOCE
إعالن مسعدد القرارات

SOCEFISC
 N°صص AV FARHAT HACHAD EL

 QODS AGADIR ، 80000، agadir
maroc

 SOCIETE YOFING NEGOCE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي:  رقم 01  
بلوك E   حي تيرت السفلى - -  كل يم 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
صص17.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
فئة  من  حصة   1000 تفويت  مايلي: 
رشيد  السيد  طرف  من  درهم   100
إبراهيم لفائدة السيد أبنفقير مح د. 
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
مح د  أبنفقير  السيد  تعيين  مايلي: 
 JB رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  
للشركة  وحيدا  مسيرا    1(71(6
ملدة غير محددة وذلك بعد  اسسقالة 
السيد رشيد  للشركة  السابق  املسير 

إبراهيم .
على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 
األسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 

للشركة تبعا لهده السغييرات  .
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
السيد  الوحيد  املساهم  قام  مايلي: 
املساه ات  بسقديم  مح د  أبنفقير 

نقًدا ب بلغ مئة ألف درهم 
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
درهم  ألف  مئة   100000 ب بلغ 
 100 بقي ة  سهم   1000 إلى  مقس ة 
 ، بالكامل  مدفوعة   ، منها  لكل  درهم 
مح د  أبنفقير  السيد  يد  في  موزعة 

املساهم الوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  بكل يم   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 17ص.

1Iص1

AGADIR FISC

STE ANZAFER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGADIR FISC
 BLOC C N°(15 CITE ASSAKA
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
STE ANZAFER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مقرر 

رقم ص1 ع ارة رقم 6 تجزئة) رياض 
تذرت انزاء اكادير بنليو تدرت - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1790
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   10
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 

.ANZAFER SARL

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء ,البناء واألع ال املسنوعة.

عنوان املقر االجس اعي : مقرر رقم 
ص1 ع ارة رقم 6 تجزئة) رياض تذرت 
 80000  - تدرت  بنليو  اكادير  انزاء 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : بومكوك  زاينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : بومكوك  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بومكوك  زاينة  السيدة 
املخسار  شارع   16 رقم  غيثة   فيال 
 80000 اكادير  االقامة  حي  السو�سي 

اكادير املغرب.
ادريس بومكوك عنوانه)ا(  السيد 
 1 س  بلوك  اجدير  تجزئة  تليال  حي 
 80000 اكادير  تكوين   ((7 شقة 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ادريس بومكوك عنوانه)ا(  السيد 
 1 س  بلوك  اجدير  تجزئة  تليال  حي 
 80000 اكادير  تكوين   ((7 شقة 

اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بساريخ 17 

يونيو 1)0) تحت رقم 8))100.

5Iص1

DIL YAM

DIL YAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

DIL YAM
 N°16( BIS EL FADLIA ( RUE
 MOHAMED SIX MEKNES ،

50000، مكناس املغرب
DIL YAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 N° وعنوان مقرها اإلجس اعي
 16( BIS AL FADILIA ( RUE
 MOHAMED SIX MEKNES -

50000 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

صص)51.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 0ص مارس 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 N° 16( BIS AL FADILIA ( RUE«
 MOHAMED SIX MEKNES -
 N°11« إلى  املغرب«  مكناس   50000
 RUE AMIR ABDELKADER
 IMMEUBLE AMIR ABDELKADER
 1 EME ETAGE  BEREAU N°19

50000 مكناس  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 11)ص.
6Iص1

ANTD SARL AU

ANTD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANTD SARL AU
 Res AL AZIZIA BLVD ROYAUME

 ARABIE SAOUDITE صEME ETG
 N20 TANGER ، 90000، Tanger

Maroc
ANTD SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Res وعنوان مقرها اإلجس اعي

 AL AZIZIA BLVD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE صEME

 ETAGE N°(0 TANGER - 90000
tanger MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119917
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 

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 
 ANTD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Construction et travaux divers
 Res  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 AL AZIZIA BLVD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE صEME ETAGE
 N°(0 TANGER - 90000 tanger

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس ايت �سي عنوانه)ا(  
 8705( باها  ايت  ايت ع يرة شسوكة 

.Agadir MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس ايت �سي عنوانه)ا(  
 8705( باها  ايت  ايت ع يرة شسوكة 

Agadir MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة  بساريخ - تحت رقم -.

7Iص1

STE HTCPRO SARL

AFRICARP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
AFRICARP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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 RUE 11 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 PIERRE PARENT   - 10000

الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
صص90).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدالسالم  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   1.116 برقية 
أصل 7)ص.) حصة لفائدة  السيد )ة( 
يوليوز   (9 بساريخ  برقية  مح د  وليد 

.(0(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 7)1171.

8Iص1

FIDUCO TANTAN

Vital Pêche
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
Vital Pêche  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املخيم 
الوطية  - 010)8 طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Vital  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. Pêche
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيد.

عنوان املقر االجس اعي : حي املخيم 

الوطية  - 010)8 طانطان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد املكي بالدوان  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد كريم بالدوان  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالدوان   كريم  السيد 

بنسركاو  فونتي  رياض   55 رقم  فيال 

80000 أكادير املغرب.

عنوانه)ا(  بالدوان   املكي  السيد 

بنسركاو  فونتي  رياض   55 رقم  فيال 

80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بالدوان   كريم  السيد 

بنسركاو  فونتي  رياض   55 رقم  فيال 

80000 أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بطانطان  بساريخ 9) أبريل 

1)0) تحت رقم 1)1.

9Iص1

FIDUNA

شركة بنزينب للتجارة الدولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

شركة بنزينب للسجارة الدولية  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 61 شارع 

لال ياقوت مركز تسوق رياض رقم 85 

كازا - 0000) الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

96769ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
الدولية   للسجارة  بنزينب  شركة  حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
شارع   61 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
لال ياقوت مركز تسوق رياض رقم 85 
امل لكة  البيضاء  الدار   (0000  - كازا 

املغربية نتيجة لحل الشركة.
و عين:

بنزينب  مح د    السيد)ة(  
 15 شارع  انيجريت  حي  وعنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (0170   159 رقم 
امل لكة املغربية ك صفي )ة( للشركة.
السيد)ة( أكرم   بنزينب وعنوانه)ا( 
  159 رقم   15 شارع  انيجريت  حي 
امل لكة  البيضاء  الدار   (0170

املغربية ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 7) يوليوز 1)0) وفي 61 شارع 
لال ياقوت مركز تسوق رياض رقم 85 
امل لكة  البيضاء  الدار   (0000  - كازا 

املغربية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 790617.
110I

N(M CONSEIL-SARL

LILYAN AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

LILYAN AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بالطابق 
الثالث رقم 18 بحي املطار شارع 

الريف الكبير الناظور الجديد )قرب 
املسجد الكبير( - 000)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1

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 

.LILYAN AUTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

بالطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  املطار  بحي   18 رقم  الثالث 

الجديد )قرب  الناظور  الكبير  الريف 
الناظور   6(000  - الكبير(  املسجد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة البقال سناء :  0صص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

10) حصة    : السيد البقال امين 

بقي ة 100 درهم للحصة .

0ص)    : سعيد  الغجدامي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (00   : فاط ة  وعزيز  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سناء  البقال  السيدة 
مركز املياه والغابات ازغنغان الناظور 

000)6 ازرو افران املغرب.
السيد البقال امين عنوانه)ا( رقم 
ازرو  احداف  القاهرة  حي   1 زنقة   (

100ص5 ازرو افران املغرب.

السيد الغجدامي سعيد عنوانه)ا( 
مركز املياه والغابات ازغنغان الناظور 

الحاجب  تاوجطات  عين   6(000

املغرب.
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عنوانه)ا(  فاط ة  وعزيز  السيدة 
رقم 10) فرح ) ازرو 100ص5 ميدلت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سناء  البقال  السيدة 
مركز املياه والغابات ازغنغان الناظور 

000)6 ازرو افران املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 01 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 816ص.
111I

FIDUNA

شركة ارديليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

شركة ارديليك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : أنا�سي 
)ص مدخل ص رقم 8) الطابق الثاني 
هال لوغالم - 0610) الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7ص1560.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   16 في  املؤرخ 
شركة ارديليك شركة ذات مسؤولية 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
مدخل  )ص  أنا�سي  اإلجس اعي  مقرها 
ص رقم 8) الطابق الثاني هال لوغالم 
امل لكة  البيضاء  الدار   (0610  -

املغربية نتيجة لحل الشركة.
و عين:

حردال  هللا    عبد  السيد)ة( 
ص  مدخل  )ص  أنا�سي  وعنوانه)ا( 
لوغالم  هال  الثاني  الطابق   (8 رقم 
امل لكة  البيضاء  الدار   (0610

املغربية ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 16 يونيو 1)0) وفي أنا�سي )ص 

8) الطابق الثاني هال  ص رقم  مدخل 

 (8 رقم  ص  مدخل  )ص  أنا�سي  لوغالم 

 (0610 لوغالم  هال  الثاني  الطابق 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 790616.

11(I

TANGER PUBLICITE    طنجة اشهار

TANGER PUBLICITE طنجة 

اشهار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 TANGER    طنجة اشهار

PUBLICITE

89 زنقة مــو�سى ابن نـــوصير ، 

90000، طنجة املغرب

TANGER PUBLICITE طنجة اشهار 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 89 زنقة 

مــو�سى ابن نـــوصير - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5115

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة(  بورجيلة خليل 

أصل  من  اجس اعية  حصة   750

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.950

يوليوز   (8 بساريخ  بنسلي ان  مليكة  

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15907).

Iص11

TANGER PUBLICITE    طنجة اشهار

 TANGER طنجة اشهار
PUBLICITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

 TANGER    طنجة اشهار
PUBLICITE

89 زنقة مــو�سى ابن نـــوصير ، 
90000، طنجة املغرب

 TANGER PUBLICITE طنجة اشهار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 89 زنقة 
مــو�سى ابن نـــوصير - 90000 طنجة 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5115

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تغيير  تم   (0(1 يوليوز   (8 في  املؤرخ 
اشهارية«  »وكالة  من  الشركة  نشاط 
مهنة  م ارسة  رئي�سي  بشكل   •« إلى 
وكيل الشحن الج ركي ، النقل الدولي 
 ، املنقولة  األشياء  وج يع  للبضائع 

نقل وشحن السفن والبضائع«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15907).

111I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة رقم 11 الطابق الثاني البقعة 
رقم )) تجزئة الزيسون شارع مديونة 

اسفي ، 16000، اسفي اسفي
 SOCIETE DE GESTION ET

D›INVESTISSEMENT

FINANCIER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 
رقم 11 الطابق الثاني البقعة رقم 

)) تجزئة الزيسون شارع مديونة - 

16000 اسفي اسفي

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15ص11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير   10

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 DE GESTION  :

 ET D’INVESTISSEMENT

.FINANCIER

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارة   - مخسلفة  اشغال   - أع ال 

ادارية.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  البقعة  الثاني  الطابق   11 رقم 

 - مديونة  شارع  الزيسون  تجزئة   ((

16000 اسفي اسفي.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : لشهب  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد لشهب عنوانه)ا( 05 

بلوك 16 حي اوريدة 1  16000 اسفي 

اسفي.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد رشيد لشهب عنوانه)ا( 05 

بلوك 16 حي اوريدة 1  16000 اسفي 

اسفي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بآسفي  بساريخ - تحت رقم 

.-

115I

سل سوليسيون

منزل ليفينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189 

، 90000، طنجة املغرب

منزل ليفينك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

طنجة باليا ، مج ع اللؤلؤة الزرقاء ، 

قطعة 1 ، املبنى C ، الطابق الرابع ، 
رقم C10 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.110815

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 غشت   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( فسيحة ح وش 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

يوسف    )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

القا�سي  بساريخ 1) غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15987).

116I

FIDUNEWS SARL A.U

MOONFLOWER BEAUTY
إعالن مسعدد القرارات

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 MOONFLOWER BEAUTY
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 67 و69 
زنقة عالل بن أح د أمكيك بلفيدير  
- 00ص0) الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 16 شتن9ر 019)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1 تفويت حصص: الذي 
السيدة  قررت  مايلي:  على  ينص 
تفويت  الزاكي  الزهراء  فاط ة 
داخل  عليها  تسوفر  التي  الحصص 
للسيدة  حصة   150 وهي  الشركة 

حسناء البصري.
وتعيين  إسسقالة   ( رقم  قرار 
على  ينص  الذي  للشركة:  مسيرتين 
فاط ة  السيدة  اسسقالة  مايلي: 
ك سيرة  منصبها  من  الزاكي  الزهراء 
السيدة  وتعيين  للشركة   مشتركة 
عائشة  والسيدة  البصري  حسناء 
مشتركسين  ك سيرتين  البصري 

للشركة.
ينص  الذي  السوقيع:  ص  رقم  قرار 
ملزمة  الشركة  سسكون  مايلي:   على 
السيدة  طرف  من  املشترك  بالسوقيع 
عائشة  والسيدة  البصري  حسناء 

البصري.
قرار رقم 1 تحيين النظام األسا�سي 
للشركة: الذي ينص على مايلي: تقرر 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
7 رأس املال: الذي ينص  بند رقم 
درهم   100.000,00 مايلي:   على 
مقس ة على 100 حصة من فئة 100 
1 إلى1000  تكستب  درهم مرق ة من 
وتحرر لفائدة :السيدة عائشة بصري 
بصري  حسناء   السيدة  حصة   650

50ص حصة
 - مسيرتين  تعيين   11 رقم  بند 
السوقيع: الذي ينص على مايلي: تعيين 
والسيدة  البصري  حسناء  السيدة 
عائشة البصري ك سيرتين مشتركسين 
ملزمة  الشركة  سسكون  للشركة. 

السيدة  طرف  من  املشترك  بالسوقيع 

عائشة  والسيدة  البصري  حسناء 

البصري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يناير 0)0) تحت رقم ص8516ص.

117I

FIDUNEWS SARL A.U

MOONFLOWER BEAUTY
إعالن مسعدد القرارات

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 MOONFLOWER BEAUTY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 67 و69 
زنقة عالل بن أح د أمكيك بلفيدير    

- 00ص0) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص8516ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

الذي   : السوقيع  تغيير   1 قرار رقم 

الشركة  سسكون  مايلي:   على  ينص 

لل سيرة  املنفصل  بالسوقيع  ملزمة 

املسيرة  أو  بصري  عائشة  السيدة 

السيدة حسناء بصري.

قرار رقم ) تحيين النظام األسا�سي 
للشركة : الذي ينص على مايلي: تقرر 

تحيين النظام األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 17: الذي ينص على مايلي: 

املنفصل  بالسوقيع  ملزمة  الشركة 

أو  بصري  عائشة  السيدة  لل سيرة 

املسيرة السيدة حسناء بصري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 171)79.

118I

H.MANAGEST

A2 ENERGIZE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

A( ENERGIZE MAROC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
جليدات ج اعة خط ازكان  - 

16000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص07)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 A(  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ENERGIZE MAROC
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املراقبة  كاميرا  الش سية.  االلواح 

واملضخات 
- تشييد املباني 

- السجارة .
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
جليدات ج اعة خط ازكان  - 16000 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : عامر   ابو  اي ن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  عامر  ابو  اي ن  السيد 

11 الزنقة 56 تجزئة امنية حي البواب  

16000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عامر  ابو  اي ن  السيد 

11 الزنقة 56 تجزئة امنية حي البواب  

16000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   01 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1صص).

119I

CABINET EL HAMMOUTI

 SALAMAT AL NADOR
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب

 SALAMAT AL NADOR SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الثانوية الجديدة بني أنصار - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ف9راير   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 

.SALAMAT AL NADOR SERVICE

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود وزيوت املحركات بالسقسيط.

من  للخدمات  محطة  اسسغالل   -

أجل السيارات.

-اسسغالل مقهى. .

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الثانوية الجديدة بني أنصار - 000)6 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
10ص    : مح د  الجكاوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد الهراس عادل :  0صص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد الهراس رشيد :  0صص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الجكاوي مح د  السيد 
0ص  رقم  س  سكسور  بوطيب  اوالد 

000)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الجكاوي مح د  السيد 
0ص   رقم  س  سكسور  بوطيب  اوالد 

000)6 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 18 ف9راير 

0)0) تحت رقم 1ص).
150I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

 STE BOUNDIF  SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM(6 1EM
 ERTAGE APP (9 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،
40000، marrakech maroc

 ste boundif  services
environnementaux شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ) 

مكرر  ع ارة 11 طريق ابو دابي شارع 
موالي عبد هللا مراكش 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)1ص11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير   01

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 

 ste boundif  services  :

.environnementaux

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البيئة  -سانديك  التشجير  الخدمات 

الع ومية  املؤسسات  وحراصة  -امن 

والخاصة.

 ( رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكرر  ع ارة 11 طريق ابو دابي شارع 

 10000 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : معوى  الغني  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد املهدي معوى :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني معوى عنوانه)ا( 

رقم 959 شارع املخسار السو�سي تجئة 

شارع   959 رقم   11000 الصويرة   5

الصوي   5 تجئة  السو�سي  املخسار 

املغرب.

عنوانه)ا(  معوى  املهدي  السيد 

رقم 959 شارع املخسار السو�سي تجئة 

5 الصويرة 11000 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معوى  املهدي  السيد 

رقم 959 شارع املخسار السو�سي تجئة 

شارع   959 رقم   11000 الصوي   5

الصوي   5 تجئة  السو�سي  املخسار 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 5)7)11.

151I

Fiduciaire jazouli mohammed

 SABLE RIVER MATERIAUX« 

»SRIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

0000ص، فاس املغرب

 SABLE RIVER MATERIAUX« 

SRIM« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

القادسية الشقة رقم 7 ليدو فاس 

0000ص فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

7ص581.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 1ص مارس 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 7 رقم  الشقة  القادسية  شارع   15«

0000ص فاس املغرب« إلى  ليدو فاس 

زنقة  الشفشاوني  هللا  عبد  »شارع 

اقامة   11 رقم  الزكريتي  الحسين 

الرابع  الطابق   9 رقم  األبرار  مكاتب 

فاس   0000ص  فاس   (0 رقم  الشقة 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  ص)  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0/ص06ص.

15(I
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Fiduciaire jazouli mohammed

 SABLE RIVER MATERIAUX« 
»SRIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

0000ص، فاس املغرب
 SABLE RIVER MATERIAUX« 
SRIM«  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد هللا الشفشاوني زنقة الحسين 
الزكريتي رقم 11 اقامة مكاتب األبرار 
رقم 9 الطابق الرابع الشقة رقم 0) 

فاس 0000ص فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
7ص581.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 مارس  1ص  في  املؤرخ 

املصادقة على :
طاو�سي  سغيد  )ة(  السيد  تفويت 
00) حصة اجس اعية من أصل 500 
نزيه ك ال  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الدين بساريخ 1ص مارس 1)0).
زغيب  ك ال  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجس اعية من أصل 500 
نزيه ك ال  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الدين بساريخ 1ص مارس 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو  ص)  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0/ص06ص.
Iص15

Fiduciaire jazouli mohammed

 SABLE RIVER MATERIAUX« 
»SRIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

0000ص، فاس املغرب
 SABLE RIVER MATERIAUX« 
SRIM«   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد هللا الشفشاوني زنقة الحسين 

الزكريتي رقم 11 اقامة مكاتب 

األبراررقم 9 الطابق الرابع الشقة 

رقم 0) فاس 0000ص فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

7ص581.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 مارس  1ص  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( ك ال 

الدين نزيه ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  ص)  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0/ص06ص.

151I

طنجة موبل

طنجة موبل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طنجة موبل

0) حي 75 الجيراري ) طغ ، 90000، 

طنجة املغرب

طنجة موبل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 0) حي75 

الجيراري ) ،صطغ - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7765ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (008 أبريل   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: طنجة  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

موبل.

غرض الشركة بإيجاز : بيع األثات.
عنوان املقر االجس اعي : 0) حي75 
طنجة   90000  - ،صطغ   ( الجيراري 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 50   : اح يدوا  أوالد  السيد عزيز 
حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 50   : س ر  الدين  نور  السيد 
حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اح يدوا  أوالد  عزيز  السيد 
 18 رقم   85 الجيراري  حي  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب.
السيد نور الدين س ر عنوانه)ا( 
 90000 ت س ان   الخ يس  سوق 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
اح يدوا  أوالد  عزيز  السيد 
 18 رقم   85 الجيراري  حي  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (1 بساريخ  بطنجة   السجارية 

008) تحت رقم 0ص5).

155I

MAIROUCHE FISC

STE RAS AMATAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
155 شارع مح د السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم ص0 كل يم ، 
81000، كل يم املغرب

STE RAS AMATAL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي عوينة 
اغ ان اسا  - 81010 اسا الزاك 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

557ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (019 دجن9ر   10

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 

. RAS AMATAL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة 

البناء.

عوينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الزاك  اسا   81010  - اسا   اغ ان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مصطفى بومحارة :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بومحارة  مصطفى  السيد 

بوجدور   01 االمان  حي  عنوانه)ا( 

71000 بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

بومحارة  مصطفى  السيد 

بوجدور   01 االمان  حي  عنوانه)ا( 

71000 بوجدور557ص املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   10 بساريخ  بكل يم   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/)ص).

156I
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AZ CONSULATNTS

YUCCA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 1EME ETAGE IMM 111
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YUCCA CONSULTING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
زنقة األمير موالي عبد هللا وزنقة 

النخلة الطابق 1 الشقة 7 - 0000) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511165
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو  ص0 
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 

.YUCCA CONSULTING
استشارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في البناء والزراعة.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
وزنقة  هللا  عبد  موالي  األمير  زنقة 
 (0000 - 7 1 الشقة  النخلة الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
100 حصة    : لكدالي  علي  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ص5  عنوانه)ا(  لكدالي  علي  السيد 
 6 رقم  أ  الورود  إقامة  لوتيتيان  زنقة 
البيضاء  الدار   (0000 فلوري   فال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ص5  عنوانه)ا(  لكدالي  علي  السيد 
 6 رقم  أ  الورود  إقامة  لوتيتيان  زنقة 
البيضاء  الدار   (0000 فلوري   فال 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 6)7876.

157I

COMPTAFFAIRES

 HOSPITALITY WEB
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 111 1er ETAGE N°(
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 HOSPITALITY WEB SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1)) 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
رقم 9 املح دية 8800) املح دية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(8799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 

.HOSPITALITY WEB SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية.

 ((1  : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
املح دية   (8800 املح دية   9 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: ابودهاج  ر�سى  مح د   السيد 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
سيرج  كريسسوف  بازيل  السيد 
 100 بقي ة  حصة   500   : فيليب 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابودهاج  ر�سى  مح د  السيد 
 100 رقم  الش س  تجزئة  عنوانه)ا( 

8800) املح دية املغرب.
سيرج  كريسسوف  بازيل  السيد 
 (8010 اسبانيا  عنوانه)ا(  فيليب 

اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابودهاج  ر�سى  مح د  السيد 
 100 رقم  الش س  تجزئة  عنوانه)ا( 

8800) املح دية املغرب
سيرج  كريسسوف  بازيل  السيد 
 (8010 اسبانيا  عنوانه)ا(  فيليب 

اسبانيا اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1901.

158I

segex

WILAN CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

WILAN CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل رقم 
7ص الكائن بالطابق األر�سي تجزئة 
أهال حي املرجة فاس - 0000ص فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68565
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   08
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 

.WILAN CASH
وكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
عنوان املقر االجس اعي : املحل رقم 
تجزئة  األر�سي  بالطابق  الكائن  7ص 
0000ص فاس   - أهال حي املرجة فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : علي  بن  خليفة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  بن  خليفة  السيد 
 1 املدائن  زهرة  تجزئة  س   80 فيال 
فاس  0000ص  الشقف   عين  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  بن  خليفة  السيد 
 1 املدائن  زهرة  تجزئة  س   80 فيال 
فاس  0000ص  الشقف   عين  طريق 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (5 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص10ص.

159I

segex

FLORAT CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

FLORAT CAFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل رقم 
1 56 ب قطعة زهرة مدائن 1 ب 
ل.ب فاس - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68567
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   08
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 

.FLORAT CAFE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجس اعي : املحل رقم 
1 56 ب قطعة زهرة مدائن 1 ب ل.ب 

فاس - 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : علي  بن  خليفة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  بن  خليفة  السيد 

 1 املدائن  زهرة  تجزئة  س   80 فيال 

فاس  0000ص  الشقف   عين  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كجوت  طارق  السيد 
بوطيب  سيدي  حي  السوق  زنقة 

ميسور 50)صص ميسور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (5 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 101ص.

160I

segex

ZAHRA-CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

ZAHRA-CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

الضحى عرصة الزيسون تجزئة ) 
رقم 15 جه ) فاس - 0000ص فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص6867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي  1ص 

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 

.ZAHRA-CASH

وكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.

مج ع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ( تجزئة  الزيسون  عرصة  الضحى 
فاس  0000ص   - فاس   ( جه   15 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : علي  بن  خليفة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  بن  خليفة  السيد 

 1 املدائن  زهرة  تجزئة  س   80 فيال 

فاس  0000ص  الشقف   عين  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علي  بن  خليفة  السيد 

 1 املدائن  زهرة  تجزئة  س   80 فيال 

فاس  0000ص  الشقف   عين  طريق 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 0))ص.

161I

PREMIUM FINANCE

NOVI AUCTOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NOVI AUCTOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
7 الطابق رقم ) ع ارة رقم ) زاوية 
شارع الرقيب لوفي وفركل - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صصص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NOVI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.AUCTOR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري..
عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
زاوية   ( رقم  ع ارة   ( رقم  الطابق   7
 10000  - وفركل  لوفي  الرقيب  شارع 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:
السيد لحسن ايت ايشو  :  500.) 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (.500   : ايشو   ايت  السيد ع ر 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد امين فاتحي :  500.) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
: فاتحي  الصادق  عبد   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   (.500

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ايشو   ايت  لحسن  السيد 
عياض  القا�سي  تجزئة  عنوانه)ا( 
 10000 اسيل    (1 رقم   1 بلوك 

مراكش املغرب.
السيد ع ر ايت ايشو  عنوانه)ا( 
 10000 ص1   رقم   ( ياس ين  تجزئة 

مراكش املغرب.
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عنوانه)ا(  فاتحي  امين  السيد 
زنقة   16 رقم  الشقة   01 نور  اقامة 
مراكش   10000 جليز   يوغوزالفيا 

املغرب.
فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
رقم  الرازي  زنقة  امرشيش  عنوانه)ا( 

100   10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاتحي  امين  السيد 
زنقة   16 رقم  الشقة   01 نور  اقامة 
مراكش   10000 جليز   يوغوزالفيا 

املغرب
فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
رقم  الرازي  زنقة  امرشيش  عنوانه)ا( 

100   10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 61ص7)1.
16(I

TRUST ECONOMIC LIFE

VMCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 MARRAKECH PORTE DE
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VMCK  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
رقم 1) تجزئة مج ع صناعي سيدي 
بعس ان  مراكش - 10000 سيدي 

بعس ان املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(011/61015
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 17 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»تجزئة رقم 1) تجزئة مج ع صناعي 
 10000  - مراكش  بعس ان   سيدي 
 (08« إلى  املغرب«  بعس ان  سيدي 
 17-0( رقم  مكسب  غانم  سدي  ا  ك 
الطابق ) - 10000 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بساريخ  ب راكش   السجارية 

011) تحت رقم 61015.
Iص16

TRUST ECONOMIC LIFE

VMCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRUST ECONOMIC LIFE
 MARRAKECH PORTE DE
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VMCK  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص7) درب 
مح د V  الدار البيضاء - 0000)  

الدار البيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.61015

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (01( غشت  0ص  في  املؤرخ 

املصادقة على :
ميشيل     )ة(  السيد  تفويت 
90 حصة اجس اعية من  كسلينج     
)ة(  السيد  لفائدة   100 حصة  أصل 

عياد  عادل بساريخ 0ص غشت )01).
فانيسا    )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   10 كابرونتيير 
)ة(  السيد  لفائدة   100 حصة  أصل 
غشت  0ص  بساريخ  ميسال   حنان    

.(01(
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 
رقم  تحت   (01( شتن9ر   01

.61015/(01(
161I

NEW CHALLENGE CONSULTING

FAKHAMA MAGHRIBIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 5000)، خريبكة املغرب

FAKHAMA MAGHRIBIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 186 شارع 

ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق 

الثالث  - 5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

.FAKHAMA MAGHRIBIA

االسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسصدير .

عنوان املقر االجس اعي : 186 شارع 

الطابق  الهدى  حي  الروداني  ابراهيم 

الثالث  - 5000) خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ح9رشيد  حلي ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد صالح الدين بصيلة  :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حلي ة ح9رشيد عنوانه)ا( 
 (5000 املنبت   بهت  وادي  زنقة   15

خريبكة  املغرب.

بصيلة   الدين  صالح  السيد 
املنبت   بهت  15 زنقة وادي  عنوانه)ا( 

5000) خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حلي ة ح9رشيد عنوانه)ا( 
 (5000 املنبت   بهت  وادي  زنقة   15

خريبكة  املغرب

بصيلة   الدين  صالح  السيد 
املنبت   بهت  15 زنقة وادي  عنوانه)ا( 

5000) خريبكة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة  بساريخ ص0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم ))1.
165I

MEDIPAF

MEDIPAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MEDIPAF
رقم ص ، شارع دي لولي ب ، شارع 
) مارس ، )050)، الدار البيضاء 

املغرب
MEDIPAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي رقم ص ، 
شارع دي لولي ب ، شارع ) مارس 
الدار البيضاء - )050) الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
687صص1.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز   09 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تاجر مسسلزمات مكسبية
تاجر مسسلزمات مدرسية
تاجر مسسورد بالج لة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 0)7911.
166I

PLATINIUM GLOB

MAJID AMBULANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB
 n° ( rue patrice lumumba

 residence massira bureaux
 (ème étage n° 1 V.N FES ، 0،

FES MAROC
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MAJID AMBULANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

رياض الدالية ) طريق عين الشقف 
رقم 6  - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69(15
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 MAJID : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.AMBULANCE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األخطاء  )اسسكشاف  املساعد  النقل 
مسعف   - واملساعدة(  وإصالحها 
اسسيراد   - املوتى  دفن  -ناقل-مسعهد 

وتصدير.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الشقف  ) طريق عين  الدالية  رياض 

رقم 6  - 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : يعقوبي  مجيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يعقوبي  مجيد  السيد 
 1 الطابق  الزرقطوني  شارع   (8(
البيضاء   الدار   (0000   ( الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يعقوبي  مجيد  السيد 
 1 الطابق  الزرقطوني  شارع   (8(
البيضاء  الدار   (0000   ( الشقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم )86ص.

167I

CABINET EL HAMMOUTI

FARAMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب

FARAMEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

مارينا أوالد ابراهيم - 000)6 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.88(1

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   (0(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

FARAMEL  مبلغ رأس الها 00.000ص 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

مارينا أوالد ابراهيم - 000)6 الناظور 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.

ع ارة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

مارينا أوالد ابراهيم - 000)6 الناظور 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( بويش  ج ال وعنوانه)ا( 

 6(000 ابراهيم  أوالد  مارينا  ع ارة 

الناظور املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 899ص.

168I

CABINET EL HAMMOUTI

 LE GUIDE CABINET DE
CONSEILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب
 LE GUIDE CABINET DE

CONSEILS  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املسيرة رقم 886 الطابق األول رقم 
6ص  - 000)6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16611
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يوليوز   01 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 LE GUIDE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ     CABINET DE CONSEILS
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
رقم  املسيرة  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
886 الطابق األول رقم 6ص  - 000)6 
الناظور املغرب نتيجة ل : حل مسبق 

للشركة.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
رقم  األول  الطابق   886 رقم  املسيرة 

6ص  - 000)6 الناظور املغرب. 
و عين:

اس حي   زهراء   فاط ة  السيد)ة( 
 886 رقم  املسيرة  شارع  وعنوانه)ا( 
 6(000 6ص   رقم  األول  الطابق 
الناظور املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 06 غشت 

1)0) تحت رقم 661ص.

169I

CABINET EL HAMMOUTI.

FARAMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب
FARAMEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : ع ارة 

مارينا أوالد ابراهيم - 000)6 
الناظور املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.88(1

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   FARAMEL
00.000ص  رأس الها  مبلغ  املحدودة 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 6(000  - ابراهيم  أوالد  مارينا  ع ارة 
مسبق  لحل  نتيجة  املغرب  الناظور 

للشركة.
و عين:

السيد)ة( ج ال  بويش وعنوانه)ا( 
 6(000 ابراهيم  أوالد  مارينا  ع ارة 
الناظور املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
ع ارة  وفي   (0(1 يوليوز   (6 بساريخ 
مارينا أوالد ابراهيم - 000)6 الناظور 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 900ص.

170I

FIDUS FETHI

MARFRA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N1 (EME ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc
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MARFRA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 06 
زنقة الكسبية رقم 61 حي بوكراع 
بركان - 00صص6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8017
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
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 

.MARFRA TRANS
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  للبضائع  والدولي  الوطني 

اآلخرين
مع  مادة  أي  وتصدير  اسسيراد   -

وصول األمسعة
- تداول وتوزيع ج يع املواد الخام 

والسلع اإلنشائية.
 06 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بوكراع  حي   61 رقم  الكسبية  زنقة 

بركان - 00صص6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : خرشوش   عصام  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد املهدي بزازي   :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام خرشوش  عنوانه)ا( 
89 زنقة املدرسة حي املح دي بركان 

00صص6 بركان املغرب.
عنوانه)ا(  بزازي    املهدي  السيد 
حي الوفاق زنقة ب 15 رقم )1 وجدة 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام خرشوش  عنوانه)ا( 
89 زنقة املدرسة حي املح دي بركان 

00صص6 بركان املغرب
عنوانه)ا(  بزازي    املهدي  السيد 
حي الوفاق زنقة ب 15 رقم )1 وجدة 

60000 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/511.
171I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BIN EL MOUDOUN
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°7ص AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BIN EL MOUDOUN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 96 
شارع الوفاء ) زنقة طورينو طريق 
صفرو  - 0000ص فاس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.19657

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في )1 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة شريك وموقع للشركة 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تحديد الورثة وتخصيص األسهم لهم 
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
والسيد  نادية  بنونة  السيدة  تعيين 
للشركة  موقعين  املفضل  بندريوش 

مع السوقيع املزدوج
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السوزيع الجديد لألسهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/7ص10.
17(I

CABINET EL HAMMOUTI

 LE GUIDE CABINET DE

CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب

 LE GUIDE CABINET DE

CONSEILS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 

املسيرة رقم 886 الطابق األول رقم 

6ص  - 000)6 الناظور املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.16611

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(1 يوليوز   01 في  املؤرخ 

 LE GUIDE CABINET DE حل 

مسؤولية  ذات  شركة   CONSEILS

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

رقم  املسيرة  شارع  اإلجس اعي  مقرها 

886 الطابق األول رقم 6ص  - 000)6 

مسبق  لحل  نتيجة  املغرب  الناظور 

للشركة.

و عين:

السيد)ة( فاط ة الزهراء  اس حي 

 886 رقم  املسيرة  شارع  وعنوانه)ا( 

 6(000 6ص   رقم  األول  الطابق 

الناظور املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   (0(1 يوليوز   01 بساريخ 

رقم  األول  الطابق   886 رقم  املسيرة 

6ص  - 000)6 الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 06 غشت 

1)0) تحت رقم )66ص.

Iص17

MEDIPAF

MEDIPAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MEDIPAF
رقم ص ، شارع دي لولي ب ، شارع 

) مارس ، )050)، الدار البيضاء 

املغرب

MEDIPAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف  الدار البيضاء 

0صص0) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

687صص1.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 09 يوليوز 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
اقامة  املجاطي  اح د  زنقة  »ص1 
االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف  الدار 

البيضاء  الدار  0صص0)  البيضاء 
املغرب« إلى »رقم ص ، شارع لولي ب ، 

شارع ) مارس الدار البيضاء - )050) 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 0)7911.

171I

مكسب محاسبة

IGHEF NIZREG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب محاسبة

ع ارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب

IGHEF NIZREG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي مركز الطاوس الريصاني  - 

150)5 الىيصاني املعرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص0)1/15)0)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IGHEF : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.NIZREG

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

االع ال املسنوعة.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الريصاني   الطاوس  مركز  االر�سي 

150)5 الىيصاني املعرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

600 حصة    : السيد عدي حسو 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : حسو  بوك ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسو  عدي  السيد 

الريصاني  )ص1  رقم  املسيرة  تجزئة 

150)5 الريصاني املغرب.

عنوانه)ا(  حسو  بوك ان  السيد 

زاكورة  كساوا  نوزروك  إخف  دوار 
17900  زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسو  عدي  السيد 

الريصاني  )ص1  رقم  املسيرة  تجزئة 

150)5 الريصاني املغرب

عنوانه)ا(  حسو  بوك ان  السيد 

دوار اغف نزرك كناوة زاكورة 17900  
زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 0ص0).

175I

EXPERTO

 CLINIQUE LES OLIVIERS
ATLAS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTO

01 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب

 CLINIQUE LES OLIVIERS ATLAS

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

حسن II  بني مالل  - 0)0ص) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11861

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   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 

 CLINIQUE LES OLIVIERS ATLAS

. SARL AU

مصحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طبية وجراحية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حسن II  بني مالل  - 0)0ص) بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

7.500.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد مصطفى مروان :  75.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى مروان عنوانه)ا( 
إقامة كاتيس الشقة 1 الحي الشسوي 

مراكش  10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى مروان عنوانه)ا( 
إقامة كاتيس الشقة 1 الحي الشسوي 

مراكش  10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 6ص9.

176I

CABINET BOUZIDI

DIMA NASSIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

DIMA NASSIM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محطة 

شال شارع مح د الخامس رقم 81 

جعدار صندوق ال9ريد 90 زغنغن - 

000)6 ناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11107

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   0( في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( بلوط  

حاجي ك سير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 896ص.

177I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 MOROCCO EAGLE
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفسح ع ارة بالل 
طابق االول الشقة  رقم 01 العيون ، 

70000، العيون املغرب
  MOROCCO EAGLE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوحدة بلوك ب رقم 8ص7  - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص801ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   08
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 
. MOROCCO EAGLE COMPANY
السجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسسيراد   ، الشاي  بيع   ، العامة 
والسصدير، السعبئة والسغليف، إنساج 

الشاي  اسسيراد مواد اإلنساج ....
مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك ب رقم 8ص7  - 70000 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ابا   عبدالكريم  السيد 

0ص عين  )1 رقم  تجزئة م9روكة زنقة 

الشق  0170) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابا   عبدالكريم  السيد 

0ص عين  )1 رقم  تجزئة م9روكة زنقة 

الشق 0170) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

10 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص87).

178I

CABINET BOUZIDI

DIMA NASSIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

DIMA NASSIM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محطة 

شال شارع مح د الخامس رقم 81 

جعدار صندوق ال9ريد 90 زغنغن - 

000)6 ناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 11 

.107

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   0( في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العامل مح د  ك سير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 896ص.

179I

PREMIUM FINANCE

 MAROC CONSTRUCTION
 ENGINEERING
CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
قفل السصفية

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MAROC CONSTRUCTION
  ENGINEERING CORPORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي 

االحرش بلوك 5 رقم 75 - 10000 
مراكش املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.75071

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 
 MAROC CONSTRUCTION حل 
  ENGINEERING CORPORATION
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
رقم   5 بلوك  االحرش  حي  اإلجس اعي 
نتيجة  املغرب  مراكش   10000  -  75

الالزمة الصحية.
و عين:

املرشوم  خليل    السيد)ة( 
رقم   5 بلوك  لحرش  حي  وعنوانه)ا( 
املغرب ك صفي  )7 10000 مراكش 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
حي  وفي   (0(1 يوليوز   05 بساريخ 
 10000  - رقم    5 بلوك  االحرش 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7107)1.
180I

Etude El houtaia Zakaria

AHMAME PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
AHMAME PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 AV وعنوان مقرها اإلجس اعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 109 APPT N 1ص
eme ETAGE - 10000 ص مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

75ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 

.AHMAME PROMO
 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 AV  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 109 APPT N 1ص
مراكش  eme ETAGE - 10000 ص 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
50 حصة    : السيد زكرياء اح ام 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد فيصل اح ام :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اح ام  زكرياء  السيد 
ضيعة اح ام دوار الكواسم الشريفية 
تسلطانت  10000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  اح ام  فيصل  السيد 
ضيعة اح ام دوار الكواسم الشريفية 
تسلطانت  10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اح ام  زكرياء  السيد 
ضيعة اح ام دوار الكواسم الشريفية 

تسلطانت  10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )710)1.
181I

1YOUR BUSINESS CONSULTING

 ROBOTIC ENERGY
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 1YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 1 ، 150ص1، 

ابن جرير املغرب
 ROBOTIC ENERGY

TECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الشعيبات ولد الزعرية  - 150ص1 
ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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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مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 ROBOTIC ENERGY  : تس يتها 

.TECHNOLOGY

غرض الشركة بإيجاز : - التركيب 

والصيانة الصناعية

- صناعة االالت

والسجهيزات  املعدات  في  السجارة   -

الصناعية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشعيبات ولد الزعرية  - 150ص1 ابن 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الكرناوي  طارق  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكرناوي  طارق  السيد 

حي الشعيبات أركاز ابن جرير 150ص1 

ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكرناوي  طارق  السيد 

حي الشعيبات أركاز ابن جرير 150ص1 

ابن جرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0ص1.

18(I

MARRAKECH AUDIT

 LAM. CITY
DEVELOPMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH AUDIT

 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A صEME

 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LAM. CITY DEVELOPMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة  جواد ع ارة 

109 شقة رقم ص1 الطابق الثالت 

مراكش - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06

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 

 LAM.  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.CITY DEVELOPMENTS

غرض الشركة بإيجاز : العقار.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

ع ارة  جواد  إقامة   الخطابي  الكريم 

الثالت  الطابق  ص1  رقم  شقة   109

مراكش - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

ملريني  مهدي  مح د  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل ملريني عنوانه)ا( ص1 

الشقف  عين  طريق  مقريزي  اقامة 

فاس 0050ص فاس فاس.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

ملريني  مهدي  مح د  السيد 

إنكلترا   785 7ص  إنكلترا  عنوانه)ا( 

إنكلترا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7117)1.
Iص18

1YOUR BUSINESS CONSULTING

BELYAZID RECYCLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 1YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 1 ، 150ص1، 

ابن جرير املغرب
BELYAZID RECYCLAGE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن الثاني الطابق الثاني رقم 
1)1  - 150ص1 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص81)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 

.BELYAZID RECYCLAGE
-اعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدوير البالستسك
-السجارة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الطابق  الثاني  الحسن 

1)1  - 150ص1 ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بليزيد  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد بليزيد عنوانه)ا( دوار 

انزالت العظم لوطا سيدي بوعث ان 

ابن جرير 150ص1 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد بليزيد عنوانه)ا( دوار 

انزالت العظم لوطا سيدي بوعث ان 

ابن جرير 150ص1 ابن جرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )ص1.

181I

Audifisc Maroc

GB MARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

GB MARK S.A.R.L AU
 ،MG الدار البيضاء 15رقم   ع ارة  -

شارع غاندي 108 إقامة غاندي- 

املقر االجس اعي : 

181607السجل السجاري:الدار 

البيضاء -
االجس اعي  الرأس ال  رفع 

 500000 إلى    100  000 من 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  دره ب قس�سى 

البيضاء  الدار  في   (0(1 يونيو  0ص 

                                                                    : مايلي      -1 الوحيد  الشريك   ، قرر 

GB MARK S.A.R.L AU لشركة 
 000 من  الشركة  رأس ال  رفع  أ - 

100 درهم، إلى 000 500 درهم وذلك 

1000 حصة اجس اعية بقي ة  بخلق 

ب وازنة  وذلك  للحصة،  درهم   100

مسسحقة  جارية  حسابات  في  دين 

 ب بلغ أربع ائة ألف درهم )100 
ً
فورا

ألف( درهم.

ب -  عليه تم تعديل الفصل 6 و7  

من القانون األسا�سي للشركة ك ا يلي 

:
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في  محدد  الشركة  رأس ال  ت - 
 5000 إلى  مقسم  درهم   500  000
درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 
بالكامل،  حررت  الواحدة،  للحصة 

من طرف السيدة غزالن البقالي
-) وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
ص0 شتن9ر  البيضاء بساريخ                

1)0) تحت رقم 791586 

185I

CABINET BOUZIDI

ORI LOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 000)6، الناظور املغرب
ORI LOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 زنقة  
مستشفى ميشال صخور السوداء  - 

ص0ص0) دار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115907

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة(  كري ة صاليح  السيد  تفويت 
1 حصة اجس اعية من أصل 1 حصة 
سو�سي  جهاد  )ة(  السيد  لفائدة  

بساريخ 8) شتن9ر 0)0).
غفران سو�سي  )ة(  السيد  تفويت 
 (6 أصل  من  اجس اعية  حصة   (6
جهاد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

سو�سي بساريخ 8) شتن9ر 0)0).
 1 بالل سو�سي  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   1 أصل  من  اجس اعية  حصة 
سو�سي  جهاد  )ة(  السيد  لفائدة  

بساريخ 8) شتن9ر 0)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 1ص7907.

186I

Audifisc Maroc

سويسبورماروك
شركة املساه ة

تعيين مسير جديد للشركة

» سويسبورماروك ش م »
–الدارالبيضاء  61515)  السجل 

السجاري:
تعيين مدير عام منسدب جديد 

للشركة
مداوالت  محضر  ب قس�سى   1-
مجلس اإلدارة املنعقد بالدار البيضاء 
مجلس  قرر   ،(0(1 يوليوز   (6 في 
ش.م  ماروك  سويسبور  شركة  إدارة 
البيضاء،9   بالدار  االجس اعي  مقرها 
الطابق  00ص،  منضرونا  تجزئة   ،

الثالث، سيدي معروف  مايلي:
مارينا  السيدة  اسسقالة  قبول   
بوتيللي من مهامها ك دير عام منسدب 

وذلك ابسداءا من فاتح غشت 1)0)
 تعيين السيد كريستيان زوييفل 
لجواز  والحامل  الجنسية  سويسري 
السفر رقم 171)ص)صX  ك دير عام 
منسدب  للشركة  ملدة ثالث  سنوات 

ابسداءا من فاتح غشت 1)0)
) - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 1((0 غشت  بساريخ07   البيضاء 

تحت رقم )79180.
قصد النشر

187I

Audifisc Maroc

lydec
إعالن مسعدد القرارات

LYDEC « SA «
80617 :  السجل السجاري: الدار 

البيضاء 
و تعيين مسصرفين جديدين للشركة 

تجديد مهام املسصرفين
مجلس  محضر  ب قس�سى   1-
 (1(0 ماي   18 في  املؤرخ   اإلدارة  
العادية   العامة  الج عية  ومحضر 
قرر   ،(0(1 يونيو      (8 في  املؤرخ 
 ، ش.م    »  LYDEC« الشركة  شركاء 
مقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 18 

، زنقة مح د الديوري  ، مايلي :

• تجديد مهام املسصرفين الساليين 

ملدة ص سنوات :

 ’ ڴسوس  الدين  عز  السيد   

رقم   الوطنية  للبطاقة   الحامل 

A111770 ، القاطن بالدار البيضاء 
 ، تيزين تيشكة لونشون  ، زنقة   (8  ،

املغرب.

الحامل   ، بنسعيد  السيد زهير    

 ،  C111197 للبطاقة  الوطنية رقم  

شارع   ،  9  ، البيضاء  بالدار  القاطن 

الكورنيش  إقامة   ، األطل�سي  املحيط 

، انفا، املغرب.

الحامل   ، زيان  خالد  السيد   

 BE61115ص رقم  الوطنية  للبطاقة  

تجزئة   ، البيضاء  بالدار  القاطن   ،

ت ارة،   ، هرهورة   C1( فيال  الشعبي 

املغرب.

الحامل   ، بوردييون  بول  السيد   

 518(7881( رقم  السفر  لجواز 
ال  زنقة   58  ، بباريس  القاطن   ،

كوندامين ، 75017 ، فرنسا.

 السيد بيرتراند كاموس ، الحامل 

 ،   18DAرقم119صص السفر  لجواز 
 ، بوالر   زنقة   ،(9 بباريس،   القاطن 

75011 ، فرنسا.

مهام  تجديد  وعدم  انتهاء   •

املسصرفين الساليين :

 السيد دومينيك مانكان دوينس 

والسيد جون كلود ديپاي.

• تعيين مسصرفين جديدين ملدة ص 

سنوات :

 ، بنسلي ان  مح د  السيد   

للبطاقة  والحامل   ، الجنسية  مغربي 

القاطن   ،  E179576 رقم  الوطنية 

بطوطة  ابن  ،  شارع  السلوى  بإقامة 

، اكدال ، الرباط. 

فرن�سي   ، پيپي  ڴييوم  السيد   

السفر  لجواز  الحامل   ، الجنسية 
بطوكي  القاطن   ،  17ZZ08ص1ص رقم 
ايديرا ، ) ،  زنقة دي فاليز بوغيفاج ، 

00)61 ، بياريتز ، فرنسا.

• تعيين السيد ڴييوم پيپي كرئيس 

 (8 يوم  من  ابسداءا  اإلدارة  مجلس 

يونيو 1)0).

) - قد تم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
شتن9ر1)0)،   07 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 791775.
قصد النشر

188I

STE DIGITAL PARTNER SERVICES SARL

شركة ديستريفري - 
DISTRIFREE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DISTRIFREE SARL AU
 N°(6ص AVENUE JEDDAH HAY

 WAFAE 4 RTE SEFROU ، 30000،
FES MAROC

 DISTRIFREE - شركة ديستريفري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6ص) 
شارع جدة حي الوفاء 1 طريق صفرو  

- 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص691
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09
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 

.DISTRIFREE - ديستريفري
:  -مسسغل  غرض الشركة بإيجاز 
املواد  وتوزيع  العامة  للسغدية  مسجر 

الغدائية 
-بائع او وسيط استراد وتصدير .

عنوان املقر االجس اعي : رقم 6ص) 
شارع جدة حي الوفاء 1 طريق صفرو  

- 0000ص فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: الجناتي   ادري�سي  املدني   السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجناتي  ادري�سي  املدني  السيد 

تجزئة  79ص  رقم  تجزئة  عنوانه)ا( 

فاس  0000ص  1 طريق صفرو  الوفاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجناتي   ادري�سي  ح يد  السيد 

7) شارع  عنوانه)ا( تجزئة كنوة رقم 

فاس  0000ص  النرجس   القرويين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم )ص10.

189I

H(C CONSULTING

Bas et bonnetrie de qualité
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

 Bas et bonnetrie de qualité

 01 في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

التسيير  تم فسخ عقد    (006 أبريل 

الحر املوقع من طرف السيد)ة( عبد 

مالك)ة(  )بصفسه)ا(  الس يمي  الرزاق 

لألصل السجاري( الحامل)ة( للبطاقة 

  C16710ص رقم   للسعريف  الوطنية 

 IMM  85 بالعنوان  القاطن)ة( 

LOULIDI RAS KLIA BAB FTOUH-

FES - (5000 Fes Maroc والسيد)ة( 

الس يمي )بصفسه)ا( مسير)ة(  مح د  

حرا )ة((  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية 

للسعريف رقم  C1671(9 القاطن)ة( 

 CITE DES ROSES RUE بالعنوان 

 1 NR 1( AIN CHOK.A - (1000

واملسجل   Casablanca Maroc

السجارية  باملحك ة  السجاري  بالسجل 

بالدار البيضاء تحت  عدد 81)66ص .

190I

Audifisc Maroc

»سويسبور نورث 

وفرانكوفونأفريك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

»سويسبور نورث وفرانكوفونأفريكا 

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

7ص77)1 :  السجل السجاري: الدار 

البيضاء 

املقر االجس اعي : تجزئة رقم 9 

منظرونا، 00ص الطابق الثالث 

– سيدي معروف 0160) الدار 

البيضاء

تعيين مسير للشركة

اسسثنائي  قرار  محضر  ب قس�سى 

الشريك  ،قرر   (6-07-1(0( بساريخ 

نورثو  سويسبور  لشركة  الوحيد 

ذان  ش.ذ.م.م  أفريكا  فرانكوفون 

الشريك الوحيد ، ومقرها االجس اعي 

 9 رقم  تجزئة   : البيضاء  بالدار 

 – الثالث  الطابق  00ص  منظرونا، 

سيدي معروف ما يلي : 

 تعيين السيد كريستيان زوييفل 

لجواز  والحامل  الجنسية  سويسري 

171)ص)صX  ك سيرتاني  السفر رقم 

للشركة  ملدة غير محدودة 
القانون  من  ص1  الفصل  تغير   

األسا�سي للشركة

 ) - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

شتن9ر1)0)،   06 بساريخ   البيضاء 

تحت رقم ص79165.
ملخص قصد النشر

191I

س-اطلس

BAGHDAD IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 11 ، 000ص)، بني مالل 

املغرب

BAGHDAD IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الساني رقم 188 الطابق 

الثالت - 000ص) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1186

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(

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 

.BAGHDAD IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

بيع االرا�سي السكنية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   188 رقم  الساني  الحسن 

الثالت - 000ص) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 10.000   : بغداد  سحراو  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بغداد  سحراو  السيد 

  (0000 بولو   الندر  زنقة   16

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بغداد  سحراو  السيد 

  (0000 بولو   الندر  زنقة   16

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 7ص9.

19(I

PREMIUM FINANCE

SN.INTERIORTREND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SN.INTERIORTREND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلبكار 1 

رقم )61 ح م  - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5صص118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1

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 

.SN.INTERIORTREND

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ديكور 
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والسنسيق  السص يم  أع ال 

السص يم  ملشاريع  الفنية  واملساعدة 

الداخلي. أشغال الديكور والسجديد.

ج يع األنشطة اإلضافية التي قد 

تسفق مع النشطاء املذكورين أعاله ،

وتص يم  سينوغرافيا 

ميوزوجرافيك..

بلبكار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مراكش   10000  - م   ح   61( رقم   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: العيون   اكحل  نجوى   السيدة 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

 500   : الشباني   سكينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العيون   اكحل  نجوى  السيدة 

م   ح   61( رقم   1 بلبكار  عنوانه)ا( 

10000 مراكش املغرب.

الشباني   سكينة  السيدة 

الشفاء  تجزئة   01 رقم  عنوانه)ا( 

امرشيش  10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

العيون   اكحل  نجوى  السيدة 

م   ح   61( رقم   1 بلبكار  عنوانه)ا( 

10000 مراكش املغرب

الشباني   سكينة  السيدة 

الشفاء  تجزئة   01 رقم  عنوانه)ا( 

امرشيش 10000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )6ص7)1.

Iص19

Audifisc Maroc

 SWISSPORT Executive

Aviation Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SWISSPORT Executive «

Aviation Maroc « SARL

 57967ص:  السجل السجاري: الدار 

البيضاء 

تعيين مسيرين جديدين للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   1-

 ، نون9ر0)0)  ص0  في  البيضاء  بالدار 

قرر شركاء الشركة                                     » 

 SWISSPORT Executive Aviation

مقرها   ، ش.ذ.م.م   »  Maroc

االجس اعي بالدار البيضاء،9  ، تجزئة 

الثالث،  الطابق  00ص،  منضرونا 

سيدي معروف  ، مايلي :

لو  جيلداس  السيد  تعيين   

والحامل  الجنسية  فرن�سي  دواران 

 VF1616617 رقم  السفر  لجواز 

والسيدة نادية قدوري ذات الجنسية 

الفرنسية والحاملة لجواز السفر رقم 

جديدين،  ك سيرين   AF9955(17

مكان  للشركة  محدودة،  غير  ملدة 

دو  انطوان  بيير  كريسطوف  السيد 

فيجيرادو املسسقيل ؛

) - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

ف9راير1)0)،   (0 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم ص59ص76.
قصد النشر

191I

karama conseil

STE A A PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

karama conseil
رقم صص الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم صص الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

0000ص، فاس املغرب

STE A A PRESTIGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ص1 ب 
بلوك 6 ليراك الطابق الساني فاس - 

0000ص فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص0)67.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايوب  الهاني   )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجس اعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الرح ن  

ك ال بساريخ 15 يونيو 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   0( بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/970ص.
195I

PREMIUM FINANCE

H.B THERMIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE ( RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

H.B THERMIQUE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي lمسجر 1 
رقم 17 درب املدرسة دوار اكيوض  - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص5ص118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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 
 H.B  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. THERMIQUE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الغسيل والكي.
الغسيل  معدات  وتجديد  صيانة 

والكي.
 أشغال مخسلة أو البناء..

عنوان املقر االجس اعي : lمسجر 1 
رقم 17 درب املدرسة دوار اكيوض  - 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بودرار  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بودرار  الحسين  السيد 
اكيوض   دوار  املدرسة  درب   17

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بودرار  الحسين  السيد 
اكيوض   دوار  املدرسة  درب   17

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
10 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 87ص7)1.

196I

LMT AUDITING

DEHA ELECTROMENAGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

DEHA ELECTROMENAGER
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»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي:   دوار 
مرس السكر الطريق الوطنية 
رقم 9 كم 1) مجاطية مديونة 
الدارالبيضاء  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

997ص9ص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 يوليوز 1)0)
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 
حالت  السيد  ب ساه ة  إقرار 
رقم  اإلقامة  لبطاقة  الحامل  دينيز، 
»دينيز  شركة   في   ،  K001657Q
هولدينع« ذات السجل السجاري رقم 
البيضاء،  بالدار  املودع   507199
بج يع الحصص التي ي لكها في شركة 
 ,DEHA ELECTROMENAGER
هولدينغ  دينيز  شركة  تصبح  وبهدا 
 DEHA الشركة  في  الوحيد  الشريك 

.ELECTROMENAGER
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 9)0)79.
197I

نوغلب

 ETABLISSEMENT SABIL  
ATTAFAWOK PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق1  تقسيم ريزانا 
م9روكة طريق أكوراي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
 ETABLISSEMENT SABIL  

ATTAFAWOK PRIVE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة رقم 
85 زنقة واد سبو تجزئة نرجس س 

فاس - 0000ص فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61815
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 7) غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( اسرار  

مح د ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 971ص.
198I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

MEDFATI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

ROUTE DE TETOUANص7 
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53  ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

MEDFATI CASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الوردة رقم 151 عوامة طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61ص119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص1 
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 

.MEDFATI CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - طنجة  عوامة   151 رقم  الوردة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

  : بوتواهن  الزهرة  فاط ة  السيدة 

50 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : العالمي  رشيدة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوتواهن  الزهرة  فاط ة  السيدة 

عنوانه)ا( حي الكوشة زنقة 180 رقم 

)0 90000 طنجة املغرب.

السيدة رشيدة العالمي عنوانه)ا( 

شارع لعادير 1 تجزئة النهضة رقم 16 

90000 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رشيدة العالمي عنوانه)ا( 

شارع لعادير 1 تجزئة النهضة 90000 

وزان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7)ص15).

199I

BURCICA

ROUBROTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

BURCICA

)ص1 زنقة مصطفى املعاني املكسب 

11 الطابق 5 الدار البيضاء ، 

0610)، الدار البيضاء املغرب

ROUBROTEX »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 

الصناعية بن مسيك سيدي عث ان 

تجزئة 9)-0ص - - الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص71)6.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 1)0)
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

تعديل النظام األسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 51))79.
500I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STATION OUM RABIAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
51000، خنيفرة املغرب

STATION OUM RABIAA  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
تادلة فارة - 51000 خنيفرة املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.((99
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 8) يوليوز 1)0) تم اإلعالم 
بوفاة الشريك مح د احسينا وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 يونيو   0( في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

  ، احسينا   سفيان  السيد)ة( 
109,10 حصة .

  ، احسينا   مهدي   السيد)ة( 
109,10 حصة .

السيد)ة( منير احسينا  ،  109,10 
حصة .

  ، الخطابي   خديجة   السيد)ة( 
10,)6 حصة .

السيد)ة( مريم احسينا  ،  51,70 
حصة .

  ، احسينا   حكي ة   السيد)ة( 
51,70 حصة .
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخنيفرة  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1صص.

501I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

RAJVITEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

51000، خنيفرة املغرب

RAJVITEC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

تادلة فارة - 51000 خنيفرة املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

7ص11.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 8) يوليوز 1)0) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك مح د احسينا وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 يونيو   0( في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

  ، احسينا   سفيان  السيد)ة( 

891,67 حصة .

  ، احسينا   مهدي  السيد)ة( 

891,67 حصة .

السيد)ة( منير احسينا  ،  891,67 

حصة .

  ، الخطابي   خديجة   السيد)ة( 

509,56 حصة .

  ، احسينا   مريم   السيد)ة( 

115,96 حصة .

  ، احسينا   حكي ة  السيد)ة( 

115,96 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخنيفرة  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم صصص.

50(I

إينوپ للخدمات والحلول

إينوپ للخدمات والحلول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
إينوپ للخدمات والحلول

رقم 7 شارع ج ال عبد الناصر حي 
املسيرةـ أكادير ، 80000، أكادير 

املغرب
إينوپ للخدمات والحلول شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

ج ال عبد الناصر رقم 7،حي املسيرةـ 
أكادير - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
إينوپ   : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

للخدمات والحلول.
إينوپ   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للخدمات والحلول هو مكسب دراسات 
من  مج وعة  ،يقدم  وطاقية  تقنية 
الخدمات لل صانع،الشركات،لالفراد 
والسعاونيات  املهنية  والج عيات 
لسنفيذ مشاريعهم التي تهدف إلى إزالة 
للطاقة  املفرط  االستهالك  مشكلة 
فعالة  تقنية  تقديم حلول  من خالل 

واقسصادية ودراسات تقنية..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ج ال عبد الناصر رقم 7،حي املسيرةـ 

أكادير - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : الغزواني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزواني  مح د  السيد 
ـ  السالم  اكرض،حي  زنقة   108 رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغزواني  مح د  السيد 
ـ  السالم  اكرض،حي  زنقة   108 رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم 106117.

Iص50

صب  شوز

MARSEILLE PIÈCES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARSEILLE PIÈCES AUTO
درب خالد زنقة )1 رقم 5 سباتة  
الدار  البيضاء الدار  البيضاء، 

0000)، البيضاء املغرب
 MARSEILLE PIÈCES AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي درب خالد 
زنقة )1 رقم 5 سباتة   - )070) 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515155
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 

.MARSEILLE PIÈCES AUTO
اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير قطع الغيارالسيارات.

عنوان املقر االجس اعي : درب خالد 
زنقة )1 رقم 5 سباتة   - )070) الدار 

البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اس اعيل باح و :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اس اعيل باح و عنوانه)ا( 
10صص1  ط اريس   طريق   10 رقم 

غونياك فزنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل باح و عنوانه)ا( 
10صص1  ط اريس   طريق   10 زقم 

غونياك فزنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791860.
501I

ديوان امين برادة

YMSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان امين برادة
 Bd. Yacoub El Mansour, ,178
 Rés.ELBAIDA, Imm.J ,1er et

,ème étage, Casablanca 178ص 
Bd. Yacoub El Mansour, Rés.

 ELBAIDA, Imm.J ,1er et صème
 étage, Casablanca، 20026،

CASABLANCA املغرب
YMSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة  
غود حي املستشفيات الدارالبيضاء - 

60ص0) الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.696(7

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الح يد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  118.) حصة  جرنيت 
أصل 5.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
عبد الرحيم جرنيت بساريخ 05 غشت 

.(0(1
جرنيت  مهدي  )ة(  السيد  تفويت 
ص1 حصة اجس اعية من أصل 5.000 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الرحيم 

جرنيت بساريخ 05 غشت 1)0).
امارير  لطيفة  )ة(  السيد  تفويت 
ص1 حصة اجس اعية من أصل 5.000 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الرحيم 

جرنيت بساريخ 05 غشت 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص10)79.
505I

ADYEL & ASSOCIES

ORION 375
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 1ص

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
75ص ORION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1ص1 شارع 

أنفا ، إقامة أزور ، مكسب رقم 11 
ب ، الدار البيضاء - 000)  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515517
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   09
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 

.ORION 75ص

السطوير    : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري وبشكل أعم ج يع املعامالت 
أو  املنقولة  أو  املالية  أو  السجارية 
العقارية التي قد تسعلق بشكل مباشر 
أو غير مباشر بأحد األشياء املذكورة 
أعاله ، أو التي قد تعزز تطور الشركة..

1ص1   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع أنفا ، إقامة أزور ، مكسب رقم 
11 ب ، الدار البيضاء - 000)  الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
  ARTEMIS INVEST : الشركة 
00) حصة بقي ة 10 درهم للحصة .

  NEXT VENTURES : الشركة 
99ص حصة بقي ة 10 درهم للحصة .

  INJAZ HOLDING : الشركة 
100 حصة بقي ة 10 درهم للحصة .
حصة   ONYXAM :  1 الشركة 

بقي ة 10 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ARTEMIS INVEST الشركة 
بن  مو�سى  شارع   10 عنوانه)ا( 
نصيرالطابق 6 شقة 11 الدار البيضاء  

0000)  الدار البيضاء املغرب.
 NEXT VENTURES الشركة 
الفارابي  شارع  مكرر   58 عنوانه)ا( 
فاس  0080ص  فاس  ابراهيم  سيدي 

املغرب.
 INJAZ HOLDING الشركة 
الزرقطوني  شارع  ص0)  عنوانه)ا( 
الطابق الثالث الدار البيضاء  0000)  

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(   ONYXAM الشركة 
1ص1 شارع أنفا ، إقامة أزور ، مكسب 
  (0000 البيضاء  الدار   ، ب   11 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزيات  جواد  السيد 
الدار  كاليفورنيا    (7 رقم  مكة  شارع 
البيضاء  الدار     (0150 البيضاء 

املغرب

السيد مهدي عبد الرح اني غرفي 
عنوانه)ا( إقامة شرفات املحيط فيال 
بو طالب ح  الهادي  6 س شارع عبد 
ح الدار البيضاء 000)  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.

506I

FOUZMEDIA

VIA CECCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
VIA CECCHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم ص50 

الوفاء ص سوق السبت - 11000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)0)6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1
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 
 VIA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CECCHI
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل الدولي للبضائع.
الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ص50 الوفاء ص سوق السبت - 11000 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشجعي ابراهيم عنوانه)ا( 
السبت  سوق  ص  الوفاء  ص50  الرقم 

11000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشجعي ابراهيم عنوانه)ا( 
السبت  سوق  ص  الوفاء  ص50  الرقم 

11000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم -.

507I

KIMICAR MAROC SARL

KIMICAR MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KIMICAR MAROC SARL
مج ع ال9ركة 1 طريق الرباط اقامة 
1) الطابق االول رقم ، 90000، 

طنجة املغرب
KIMICAR MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 
ال9ركة 1 طريق الرباط اقامة 1) 
الطابق االول رقم  - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص7078.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (019 شتن9ر   07 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
KIMICAR MAROC   مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
طريق   1 ال9ركة  مج ع  اإلجس اعي 
الرباط اقامة 1) الطابق االول رقم  - 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة على االسس رار في النشاط.
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مج ع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 (1 اقامة  الرباط  طريق   1 ال9ركة 

الطابق االول رقم 5 - 90000 طنجة 

املغرب. 

و عين:

ج ال  �سي   الرا  السيد)ة( 

مبنى   GH10 البدر  اقامة  وعنوانه)ا( 

-عين سبع-الدارالبيضاء   (5 91 رقم 

املغرب  الدارالبيضاء   (0580

ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكسوبر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

019) تحت رقم )671)).

508I

ORSIA FINANCE. 

الشركة العقارية لو تيفولي
تعيين مسصرفين

الشركة العقارية لو تيفولي

شركة مساه ة 

الرأس ال االجس اعي: 000)1116 

درهم

االجس اعي قطاع السياحي على 

الشاطئ شارع 0) غشت أكادير 

مقرها

رقم السجل السجاري : 99ص1

رقم السعريف الضريبي : 615)0690

000087610000069  رقم 

السعريف املوحد للشركة

إسسقالة مسصرف ،  عزل مسصرف  

والسصديق على تعيين مسصرفين

العادي  العام  الج ع  ب قس�سى 

 (0(1 مارس  0ص  بساريخ  املنعقد 

تيفولي،  لو  شركة  مساهمي  اتخذ 

الرأس ال  ذات  مساه ة  شركة 

والكائن  درهم   1116(000,00

السياحي  قطاع  االجس اعي  مقرها 

0) غشت أكادير  على الشاطئ شارع 

القرارات السالية

مراد  السيد  اسسقالة  قبول   
الوطنية  للبطاقة  حامل   ، مي وني 
إبراء ذمة  ، وإعطاء  أص78)1  رقم ف 

كاملة ونهائية للسيد مراد مي وني 
 عزل السيد مارك ثيبو، الحامل 
7511ص  ن  ب  رقم  اإلقامة  لبطاقة 
ونهائية  كاملة  ذمة  إبراء  وإعطاء   ،

للسيد مارك ثيبو
السيدة  تعيين  على  املصادقة   
للبطاقة  الحاملة   ، ح ود  منى 
 1 ، ومقرها  001صصص  أ  رقم  الوطنية 
الدار   1( 6 شقة  أكنول  طابق  زنقة 
املسبقية  للفترة  ك سصرفة  البيضاء، 
من والية السيد مارك ثيبو التي تنسهي 
بحلول الج عية العامة العادية والتي 
الحسابات  مصادقة  تدرس  سوف 
1ص  في  املنتهية  املالية  السنة  برسم 

دجن9ر 1)0)
السيدة  تعيين  على  املصادقة   
للبطاقة  الحاملة   ، كرمان  بشرى 
ومقرها   ،  701000 أ  رقم  الوطنية 
بير  شارع  بوزيري  والد  أ   (9 زنقة 
قاسم السوي�سي الرباط ، ك سصرفة 
السيد مراد  املسبقية من والية  للفترة 
مي وني التي تنسهي في الج عية العامة 
العادية والتي سوف تدرس مصادقة 
املالية  السنة  برسم  الحسابات 

املنتهية في 1ص دجن9ر 1)0)
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكاديربساريخ 06 غشت 1) 0) تحت 

رقم 105918 
509I

STE ARSALAN CHAOUIA

GRAN FRUIT
إعالن مسعدد القرارات

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،(6000 ، 81ص16 ص.ب ص
MAROC

GRAN FRUIT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 
الصناعي رقم )15 - 6000) سطات 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.6089

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السنازل عن األسهم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اإلدارة والسوقيع

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:

 IL est fait à la présente société 

  par les associés ci après nommés

   :les apports suivants

   Mr : SOUFIR EL MEHDI    

15.000.00    DHS     

 Mr : MADYOUF  

 ABDERRAHIM        15 000,00 DHS

-               90.000,00 DHS

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

 La société sera gérée par مايلي: 

 : Monsieur SOUFIR EL MEHDI

 de nationalité Marocaine, né

 le 1(/06/1991 titulaire de la

 CIN N°: W95711ص, demeurant

 à  BD DES F.A.R N°160 SETTAT

 ou, Monsieur MADYOUF

 ABDERRAHIM de nationalité

 Marocaine, né le 0/06/1991ص

 titulaire de la CIN N°: Y116019,

 demeurant à  VIA ROMA N 76

RUBIANA TORINO ITALIE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسطات  بساريخ 06 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1)/17)1.

510I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 PATISSERIE LA
TRADITIONNELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب(

 PATISSERIE LA
TRADITIONNELLE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسنانة 
الرهراه املحل رقم 6 و7 قواسم 

الشطر 7 بلوك 76 - 90000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1ص101.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 يوليوز  ص1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحراق  سهيل  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   (.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.000
ياسين بنصار بساريخ ص1 يوليوز 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت  0ص  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7691.

511I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

CREMERIE PLAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب(

CREMERIE PLAZA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي مسنانة 
دوار الرهراه قواسم بلوك 81 املحل 
رقم 5-5أ - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص8151.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ثريا بنخي احرار 
100 حصة اجس اعية من أصل 100 
ياسين  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنصار بساريخ 19 يوليوز 1)0).
بنخي  اح د  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   800 احرار 
)ة(  السيد  لفائدة   800 حصة  أصل 
ياسين بنصار بساريخ 19 يوليوز 1)0).
بنخي  خالد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   800 احرار 
)ة(  السيد  لفائدة   800 حصة  أصل 
ياسين بنصار بساريخ 19 يوليوز 1)0).
بنخي  نجاة  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   100 احرار 
)ة(  السيد  لفائدة   100 حصة  أصل 
ياسين بنصار بساريخ 19 يوليوز 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر  ص0  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7718.
51(I

استشارات بشير

عبد الكريم طريقي
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

عبد الكريم طريقي
 11 قي  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
الكريم  عبد  أعطى   (0(1 غشت 
السجاري  بالسجل  املسجل  طريقي 
0)6ص)1 باملحك ة السجارية ب راكش 
السجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
دلبوسك  املسمى  امللك  ب  الكائن 
مراكش  بع الة  الكائنة  الع ارة   -1
مقاطعة جليز شارع الزرقطوني وزنقة 
مراكش   , أ  و1   1 رقم  زياد  بن  طارق 
لفائدة  املغرب  مراكش   10000

لورادو.م أ ملدة ) سنة تبسدئ من 5) 
غشت   (1 في  وتنسهي   (0(1 غشت 
قي سه  شهري  مبلغ  مقابل  ص)0) 

17.000 درهم.
Iص51

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE ALUMINIUM DIR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

ع ارة رقم 85ص شارع الحسن الثاني 
بني مالل ، 000ص)، بني مالل املغرب
 STE ALUMINIUM DIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي سيدي 

بوجيجاي القصيبة - ص15ص) 
القصيبة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز  ص1 
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 

.ALUMINIUM DIR SARL AU
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سيدي بوجيجاي القصيبة - ص15ص) 

القصيبة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : سليم  بوشتى  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سليم  بوشتى  السيد 
زنقة طارق بن زياد القصيبة ص15ص) 

القصيبة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سليم  بوشتى  السيد 
زنقة طارق بن زياد القصيبة ص15ص) 

القصيبة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  تادلة   بقصبة  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 97.

511I

RABAZ

RABAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RABAZ
ص1 زنقة اح د املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء، 70ص0)، الدار البيضاء 

املغرب
RABAZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1 زنقة 
اح د املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف  الدار البيضاء 
70ص0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 

.RABAZ

غرض الشركة بإيجاز : 1  وسيط 
تجاري

بالج لة  والبيع  اإلسسيراد    (

ونصف الج لة.
ص1 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  اح د 
البيضاء  الدار  املعاريف    8 رقم   1

70ص0) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : رشوق  النجيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.000  : رشوق  النجيم  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشوق  النجيم  السيد 

شارع مقداد الحريزي حي الهدى رقم 

11)  ص007)  الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشوق  النجيم  السيد 

شارع مقداد الحريزي حي الهدى رقم 

11)  ص007) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 11ص)79.

515I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

LA CASSATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب(
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LA CASSATA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسنانة 

دوار الرهراه قواسم بلوك 81 املحل 
رقم 1  - 90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8(919

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في ص1 يوليوز 1)0) تم اإلعالم 

احرار  بنخي  رشيد   الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

أبريل   (9 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)0) بالشكل األتي :

السيد)ة( ثرية بنخي احرار  ،  700 

حصة .

  ، احرار   بنخي  اح د  السيد)ة( 

1.100 حصة .

  ، احرار   بنخي  خالد  السيد)ة( 

1.100 حصة .

  ، احرار   بنخي  نجاة  السيد)ة( 

700 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7806.

516I

aice compta

 HOSPITALITY AND
FRANCHISE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 HOSPITALITY AND FRANCHISE

CONSULTING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

كل ي ة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

ص65 الطابق 1 الشقة 11 - ص005) 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص51518

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

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 

 HOSPITALITY AND FRANCHISE

. CONSULTING

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإستشارات فندقية.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كل ي ة 

ص005)   -  11 الشقة   1 الطابق  ص65 

البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة    : السيد نبيل سهيل  

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : وعي�سى   فيصل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل سهيل  عنوانه)ا( دبي 

17)99 دبي دبي.

عنوانه)ا(  وعي�سى  فيصل  السيد 
 99(17  8 ص شقة  إفني ط  زنقة  ص7 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

نبيل سهيل عنوانه)ا( دبي  السيد 

17)99 دبي دبي

عنوانه)ا(  وعي�سى  فيصل  السيد 
 99(17  8 ص شقة  إفني ط  زنقة  ص7 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 71))79.

517I

PROGRESS MANAGEMENT

TRIO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 91 ص
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
TRIO SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي ج يلة 
5 زنقة 111 رقم 11 قرية الج اعة 
البيضاء - 0110) البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1511(1
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
0)0) تقرر حل  7) أكسوبر  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  TRIO SERVICES الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 
مقرها اإلجس اعي ج يلة 5 زنقة 111 
 - البيضاء  الج اعة  قرية   11 رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب   البيضاء   (0110
عدم تحقيق النشاط االجس اعي مند 

تأسيس الشركة.
ج يلة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
الج اعة  قرية   11 رقم   111 زنقة   5
البيضاء - 0110) البيضاء املغرب . 

و عين:
نجمي  نجمي   خالد  السيد)ة( 
رقم   111 زنقة   5 ج يلة  وعنوانه)ا( 
 (0110 البيضاء  الج اعة  قرية   11
)ة(  ك صفي  املغرب   البيضاء 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 0)0) تحت رقم 756589.

518I.

ترنس ملزوك

ترنس ملزوك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ترنس ملزوك
حي الداخلة شارع النيل رقم 01 
اليوسفية ، 00ص16، اليوسفية 

املغرب
ترنس ملزوك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الفضل 
رقم 1)1 ابن جرير - 150ص1 ابن 

جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص71)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   (7
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 
ترنس   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ملزوك.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الفضل رقم 1)1 ابن جرير - 150ص1 

ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملزوك  املخسار  السيد 
دوار املعرض ايت الطالب بوشان بن 

جرير 150ص1 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  ملزوك  املخسار  السيد 
دوار املعرض ايت الطالب بوشان بن 

جرير 150ص1 ابن جرير املغرب
 - بساريخ  ب-   القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
519I

cofiber sarl

B.R-ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
B.R-ORIENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
8 شارع األهرام شقة في الطابق 
الخامس - 00ص60 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1ص80
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 
B.R-  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ORIENTAL
-أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقارية وكل ما يسعلق بأشغال البناء. 
الع ليات  كل  عامة  بصفة  و 
املالية  العقارية،  السجارية، 
ب وضوع  املرتبطة  والصناعية 

الشركة والتي تساهم في تن يتها.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  في  شقة  األهرام  شارع   8

الخامس - 00ص60 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بوج عاوي  رابح  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة . 

اج الي   : بوج عاوي  رابح  السيد 

15,ص11.167.81  بقي ة  االصول 

درهم.

اج الي   : بوج عاوي  رابح  السيد 

15,ص11.167.81  بقي ة  املطلوبات 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوج عاوي  رابح  السيد 

روتردام   coolsestraat 19 C 011ص

هولندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوج عاوي  رابح  السيد 

روتردام   coolsestraat 19 C 011ص

هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/9)5.

5(0I

املحاسبة

CODE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 1) 

الطابق الثالث ، 00)6، الناظور 

املغرب

CODE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الخالق الطريس رقم 1)  - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

((769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو  0ص 

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 

 CODE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

 6(000  -   (1 رقم  الطريس  الخالق 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : املالك   عبد  الع راوي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

 : املالك   عبد  الع راوي  السيد 

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املالك   عبد  الع راوي  السيد 

شيكر   بني  ع رو  اوالد  عنوانه)ا( 

)0ص)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

املالك   عبد  الع راوي  السيد 

شيكر   بني  ع رو  اوالد  عنوانه)ا( 

)0ص)6 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 99)).

5(1I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 PAVITAL ENGENEERING

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc صeme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 PAVITAL ENGENEERING

MAROC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي :     زاوية 
زنقة أمستردام وزنقة روما رقم 6) - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

01ص171.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(1 يوليوز   15 في  املؤرخ 

 PAVITAL ENGENEERING حل 

مسؤولية  ذات  شركة    MAROC

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
زنقة  زاوية  اإلجس اعي      مقرها 

 -  (6 رقم  روما  وزنقة  أمستردام 

نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   (0000

لغياب النشاط السجاري.

و عين:

السيد)ة( مح د   لشكر وعنوانه)ا( 

حي النسيم تجزئة النسيم ع ارة 17ص 
رقم 01 0000) الدارالبيضاء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زاوية  وفي   (0(1 يوليوز   15 بساريخ 
 -  (6 رقم  روما  أمستردام وزنقة  زنقة 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 01ص171.

5((I
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comptable - lafrikh said 

SARAHNADI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc
SARAHNADI SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز جنان 

اماس  - 51000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1009
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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 

.SARAHNADI SARL AU
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 
خنيفرة   51000  - اماس   جنان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : ادريس  نا�سي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادريس  نا�سي  السيد 
ت ارة   1(010 سكيكينه  حي   (6(

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادريس  نا�سي  السيد 
ت ارة   1(010 سكيكينه  حي   (6(

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 8صص.

Iص)5

YOUSSABEN SARL

STE YOUSSABEN SARL
إعالن مسعدد القرارات

YOUSSABEN SARL
حي الحسني الوفاق الزرارقة 

زنقة ربيع 1 رقم 50 وجدة وجدة، 
60000، وجدة املغرب

STE YOUSSABEN SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي 
الحسني الوفاق الزرارقة زنقة ربيع 1 
رقم 50 - 60000 وجدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

6157ص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 شتن9ر 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 تحويل 150 حصة من طرف يوسف 

عبو  لصالح السيد امليلود زركيط
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة  املسير السيد يوسف عبو 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  الشركة  مال  رأس   مبلغ 
900 حصة  إلى  90000 درهم مقسم 
مقس ة  للحصة  درهم   100 بقي ة 
على النحو السالي:  السيد يوسف بن با 
 150 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 
حصة  زركيط  150  امليلود  والسيد 

بقي ة 100 درهم للحصة
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
يوسف  با  بن  السيد  يبقى  مايلي: 
غير  لل دة  للشركة   الوحيد  املسير 

محدودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص)ص.

5(1I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 STE ’’NAKRACHELEC ’’ SARL
)(A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY EL BAHJA N° (1ص EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

 STE ‘‘NAKRACHELEC ‘’ SARL

A.U)( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61) 

تجزئة دريع العيا�سي  - 000ص1 قلعة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

.(‘‘NAKRACHELEC ‘’ SARL (A.U
مقاول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية؛

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول   -

مخسلفة ..

 (61  : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة دريع العيا�سي  - 000ص1 قلعة 

السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : النقرا�سي مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد النقرا�سي مح د عنوانه)ا( 

000ص1  العيا�سي   دريع  تجزئة   (61

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد النقرا�سي مح د عنوانه)ا( 

000ص1  العيا�سي   دريع  تجزئة   (61

قلعة السراغنة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 07 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/90ص.

5(5I

ISDM CONSULTING

STE SAHARA COSTER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 51ص

 AVENUE MED 6  APP 05 (EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

   STE SAHARA COSTER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع مكة 
زنقة )ص رقم ص0  - 70000 العيون 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1815

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 0ص غشت  في  املؤرخ 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ      SAHARA COSTER SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
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مقرها اإلجس اعي شارع مكة زنقة )ص 
املغرب  العيون   70000  - ص0   رقم 
والطوعي  االرادي  الحل   : ل  نتيجة 

للشركة.
و حدد مقر السصفية ب شارع مكة 
العيون   70000  - ص0   رقم  )ص  زنقة 

املغرب. 
و عين:

ملين  مح د  سنود   السيد)ة( 
فيال  الزرقطوني  شارع  وعنوانه)ا( 
 70000 العيون  رقم  بدون  سنود 
العيون املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/)89).
5(6I

MATIES

MATIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MATIES
 RIAD CHELLAL GH Jصص
 CHALLALAT ، 20810،

MOHAMMEDIA MAROC
MATIES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 Avenue  وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Nachkour RAHAL Ex Av B 1er

 étage Ain Sebaa,5 - (0590
.Casablanca MARIC

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1878(7
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 08 يونيو 
املقر االجس اعي الحالي للشركة من » 
 Avenue Nachkour RAHAL Ex Av
 B 1er étage Ain Sebaa,5 - (0590
 RDC« إلى   »Casablanca MARIC
 Riad Chellal GH Jصص Chellalat -
.»(0810 Mohammedia  MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)06ص.
5(7I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

VALLA VEGETABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°(, (°Etage Lot.
 B(( Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

VALLA VEGETABLES   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
الكائن بشارع الحاج الحبيب رقم )1 
الدشيرة الجهادية انزكان - 60ص86 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص)1)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 VALLA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.  VEGETABLES
اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الفواكه والخضروات.
محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الكائن بشارع الحاج الحبيب رقم )1 
60ص86   - انزكان  الجهادية  الدشيرة 

انزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كريم الشاين :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : العلوي  سفيان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشاين  كريم  السيد 

 85500 افني  سيدي  ميراللفت  مركز 

سيدي افني املغرب.

عنوانه)ا(  العلوي  سفيان  السيد 

اسالن  اقامة   (5 شقة   10( ع ارة 

اكادير   80000 اكادير  املح دي  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشاين  كريم  السيد 

 85500 افني  سيدي  ميراللفت  مركز 

سيدي افني املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1915.

5(8I

LAHLOU MOHAMMED

AMINFILS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED

) شارع املسيرة الخضراء الطابق 

االول رقم املكسب 5 ، 0)900، 

طنجة املغرب

AMINFILS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 5 

أوالد ع ور بوسكورة - )118) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص5151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   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 

.AMINFILS IMMOBILIER

الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والفندقي  والسياحي  العقاري 

والصناعي بأشكالها.

األع ال  وتطوير  البناء  أع ال   -

والسجهيز  والسقسيم  والطرق  الفنية 

والسطوير والسعزيز ...

واملباني  املصانع  وتشغيل  إنشاء   -

بكافة أنواعها

- االسسحواذ على ج يع امل سلكات 

وملحقها

- اإلستراد والسصدير..

 5 : تجزئة  عنوان املقر االجس اعي 

)118) الدار  أوالد ع ور بوسكورة - 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00ص درهم، مقسم كالسالي:

 (00   : لحلو  أمين  مح د  السيد 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 100   : اشفيرة  نادية  السيدة 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د امين لحلو عنوانه)ا( 

 (01(0 بولو   11 رقم  دومفال  م ر 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  اشفيرة  نادية  السيدة 

 (01(0 بولو   11 رقم  دومفال  م ر 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د امين لحلو عنوانه)ا( 

 (01(0 بولو   11 رقم  دومفال  م ر 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 78)1ص.

5(9I
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GESTION ALJANOUB

PELAGIC PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 

) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

PELAGIC PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي ع ارة  

صبايو  A1 زنقة قسطنطين تجزئة 
املسسقبل   العيون 70000 العيون 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   (6 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تجارة األس اك وت وين السفن ....

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

11 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)/888).

0Iص5

Cabinet KAWTAR SEBARI

IBRAHIM SMART SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet KAWTAR SEBARI

شارع يوسف بن تاشفين ، إقامة 

الشهباء ,الطابق الرابع, رقم 17) - 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

IBRAHIM SMART SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

أطلس زنقة 6ص رقم 16، طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

59ص78.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(0 1ص دجن9ر  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    IBRAHIM SMART SARL
وعنوان  درهم   50.000 رأس الها 
زنقة  أطلس  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
90000 طنجة   - 16، طنجة  6ص رقم 

املغرب نتيجة ل : الحل املسبق.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 - طنجة   ،16 رقم  6ص  زنقة  أطلس 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

بن سعود  ابراهيم     السيد)ة( 
 (0 رقم  القرية  زنقة  وعنوانه)ا(  
مرشان طنجة 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15981).
1Iص5

C-AUDITص

 ISRAA BEAUTY -  S.A.R.L.
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

C-AUDITص
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

  ISRAA BEAUTY -  S.A.R.L. AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي شارع 
س ية اقامة )8 الطابق 1 رقم 
16شارع بلمي  الدار البيضاء - 

10ص0) الدار البيضاء الدار البيضاء.
تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
119919

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   

تم   (0(1 أبريل   (6 في  املؤرخ 

 ISRAA« من  الشركة  تس ية  تغيير 

إلى   «  BEAUTY -  S.A.R.L. AU

. «    SAMAR SHOP«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 171)78.

I)ص5

مكسب املحاسبة  اليطفتي أوالد سالم مح د

SWEDENE OUASSINI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

مكسب املحاسبة  اليطفتي أوالد 

سالم مح د

17 شارع املكسيك الطابق األول رقم 

7 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

SWEDENE OUASSINI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : ) زنقة 

املصلى - 90000 طنجة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)885.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 

SWEDENE OUASSINI شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 10.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 ( اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

90000 طنجة املغرب   - زنقة املصلى 

نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:

الوسيني  العزيز   عبد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( زنقة روسيا إقامة وسي ة 

) ط 1 شقة 7 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة   ( وفي   (0(1 يوليوز   1( بساريخ 

املصلى - 90000 طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 88)15).

Iصص5

UPSILON CONSULTING

 STUDY ABROAD GLOBAL
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 0) ، 50)0)، الدار 

البيضاء املغرب
 STUDY ABROAD GLOBAL
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 19 زنقة 
أح د بركات، الطابق السفلي، رقم 
ص، معاريف - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7صص515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 
 STUDY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ABROAD GLOBAL MAROC
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات استشارية في مجال السكوين 

باملغرب وخارجه. .
19 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
رقم  السفلي،  الطابق  بركات،  أح د 
البيضاء  الدار   (0000  - ص، معاريف 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 STUDY ABROAD الشركة 
GLOBAL LTD :  1.000 حصة بقي ة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 STUDY ABROAD الشركة 
 Uni ص)  عنوانه)ا(   GLOBAL LTD
   KT5 8LP Chiltern Drive Surbiton

.85590 Surrey Royaume Uni
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ا  ا  ا  عنوانه)ا(  رايح  رفيق  السيد 

الجزائر
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

1Iص5

MARRAKECH AUDIT

MEKNES CARPET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A صEME
 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MEKNES CARPET  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية سيدي سلي ان مول 
كيفان مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 
 ZIYA )مسير جديد للشركة السيد)ة

ARI ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
05 غشت  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 671ص.
5Iص5

FIDUSAL

DAR ZUHDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL
ص119وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي ت ارة ، 0ص0)1، ت ارة 
املغرب

DAR ZUHDI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 رنقة 
ضاية عوى الطابق الرابع الشقة 16 

أكدال - 10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

151559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 
 DAR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZUHDI
غرض الشركة بإيجاز : النشر.

رنقة   6  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 16 ضاية عوى الطابق الرابع الشقة 

أكدال - 10000 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
زهدي  الفساح  عبد  وائل  السيد 
 100 بقي ة  حصة   1.000   : عي�سى 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زهدي  الفساح  عبد  وائل  السيد 

ع ان   1 ع ان  عنوانه)ا(  عي�سى 

األردن.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

زهدي  الفساح  عبد  وائل  السيد 

ع ان   1 ع ان  عنوانه)ا(  عي�سى 

األردن

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 71ص117.

6Iص5

GESTION ALJANOUB

DIGILUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 

) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

DIGILUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 10) 
بلوك B مدينة الوحدة  العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8011ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5

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 

.DIGILUX

غرض الشركة بإيجاز : اإلتصاالت 

السصدير   , اإلسسيراد    , اإلشهار   ,

والسجارة العامة... .

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
B مدينة الوحدة  العيون  10) بلوك 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : ماعينيا  الشيعة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
  : الزهراء  فاط ة  مخلوفي  السيدة 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشيعة ماعينيا عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون   الدشيرة 

املغرب.
الزهراء  فاط ة  مخلوفي  السيدة 
مدينة  ب  بلوك   (10 رقم  عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون  الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشيعة ماعينيا عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون   الدشيرة 

املغرب
الزهراء  فاط ة  مخلوفي  السيدة 
مدينة  ب  بلوك   (10 رقم  عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون  الوحدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/890).

7Iص5

STE TIB COMPT SARL AU

MNS AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

MNS AGRICOLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 

موالي الحسن رياض اسلي رقم 89) 

شارع موالي الحسن رياض اسلي 
رقم 89) 60000 وجدة املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

111)ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 غشت  0ص  في  املؤرخ 

ذات  شركة   MNS AGRICOLE حل 

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

اإلجس اعي شارع موالي الحسن رياض 

الحسن  89) شارع موالي  اسلي رقم 
89) 60000 وجدة  رياض اسلي رقم 

املغرب نتيجة لسوقف نشاط الشركة.

و عين:

غاندي  ابراهيم   علي  السيد)ة( 

الحسن  موالي  شارع  وعنوانه)ا( 
89) 60000 وجدة  رياض اسلي رقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

املكي  آيت  س يحة   السيد)ة( 

الحسن  موالي  شارع  وعنوانه)ا( 
89) 60000 وجدة  رياض اسلي رقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   (0(1 غشت  0ص  بساريخ 

موالي الحسن رياض اسلي رقم 89) 

- 60000 وجدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  1ص  بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16)ص.

8Iص5

MARRAKECH AUDIT

DETAY OURIKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MARRAKECH AUDIT

 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A صEME

 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DETAY OURIKA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 180 
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقيا شقة  6) الطابق الرابع جليز - 

10000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 
 ZIYA )مسير جديد للشركة السيد)ة

ARI ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7ص61)1.
9Iص5

UPSILON CONSULTING

 MISTRAL SHIPPING
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع ع ر الخيام وشارع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 0) ، 50)0)، الدار 

البيضاء املغرب
 MISTRAL SHIPPING MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 19 زنقة 
أح د بركات، الطابق السفلي، رقم 
ص، معاريف - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515065
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   1(
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 

.MISTRAL SHIPPING MAROC

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اللوجستية للسصدير. ج يع ع ليات 

وتصدير  واسسيراد  الدولية  السجارة 

غير  والسلع  املنسجات  ج يع  وتوزيع 

املحظورة..
19 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
رقم  السفلي،  الطابق  بركات،  أح د 

البيضاء  الدار   (0000  - ص، معاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة زينب بن الغربية :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغربية  بن  زينب  السيدة 

 rue de Rochechouart ,7 )عنوانه)ا

.75009 Paris France

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغربية  بن  حبيب  مح د  السيد 

عنوانه)ا( بنزرت 00 بنزرت تونس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

510I

FIDUSAL

S.IMM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL

ص119وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي ت ارة ، 0ص0)1، ت ارة 

املغرب

S.IMM SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 85 حي 
املغرب العربي  - 000)1 ت ارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1181ص1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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 
 S.IMM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICE
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري واألشغال املخسلفة..
حي   85  : االجس اعي  املقر  عنوان 
املغرب العربي  - 000)1 ت ارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد ربيعي عبد املولى 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ربيعي عبد املولى عنوانه)ا( 
 1(000   85 رقم  العربي  املغرب  حي 

ت ارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ربيعي عبد املولى عنوانه)ا( 
 1(000   85 رقم  العربي  املغرب  حي 

ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 6159.

511I
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ML EXPERTS

 COMPOSITE INDUSTRIE

MAROC

إعالن مسعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 COMPOSITE INDUSTRIE

MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: املج ع 

رقم 111 ، املنطقة الصناعية 

CFCIM والد صالح - - الدارالبيضاء  

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.167791

ب قس�سى قرارات الشريك الوحيد 

 01 الج ع العام االسسثنائي املؤرخ في 

يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

  Stéphane Augé السيد   اسسقالة 

من واليسه ك سير مشارك اعسباًرا من 

1 يوليو 1)0) ؛

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

 Simon  / السيد  تعيين   (- مايلي: 

الجنسية  الفرن�سي   PECASTAING

 18AI88510 وحامل جواز السفر رقم

غير  ملدة  للشركة  مشارك  ك سير 

محدودة اعسباًرا من 1 يوليو 1)0). 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :& رقم  بند 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم  مايلي: 

 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص1ص)79.

51(I

STE TIB COMPT SARL AU

STE AKIDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

STE AKIDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم ص0 

زنقة الشهيد حي القدس - 60000 

وجدة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص155).

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 16 غشت  في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   STE AKIDA

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

زنقة  ص0  رقم  اإلجس اعي  مقرها 

وجدة   60000  - القدس  حي  الشهيد 

املغرب نتيجة لسوقف نشاط الشركة.

و عين:

ادهشور  علي   السيد)ة( 

الشهيد  زنقة  ص0  رقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  وجدة   60000 القدس  حي 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

ص0  رقم  وفي   (0(1 16 غشت  بساريخ 

 60000  - القدس  حي  الشهيد  زنقة 

وجدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 5))ص.

Iص51

MJ MANAGEMENT

واسيو طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

RUE IBN TOUMARTص 

 RESIDENCES HIKMAT (EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

واسيو طرانس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9) شارع 

ع ر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

6)  طنجة - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

119(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : واسيو 

طرانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

عنوان املقر االجس اعي : 9) شارع 

ع ر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

6)  طنجة - 90000 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : هللا  عبد  ح رادة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ح رادة عبد هللا عنوانه)ا( 

اقامة الضحى فال فلوري ع 11 ط 6 
رقم 0ص طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ح رادة عبد هللا عنوانه)ا( 

اقامة الضحى فال فلوري ع 11 ط 6 
رقم 0ص طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 70)15).

511I

ECOGEF

PORTA LUNGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT

 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID

 NAJMAT AL JANOB I BLOC D

 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

PORTA LUNGA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص1 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

0صص0) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص51190

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

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 
 PORTA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LUNGA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري / أشغال عامة / السجارة.
ص1 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
الطابق  لزالب  اقامة  املجاطي  اح د 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

0صص0) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عزيز لكليل :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لكليل  عزيز  السيد 
تجزئة الرمال الذهبية رقم )1 سيدي 
الجديدة   (1000 الجديدة  بوزيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لكليل  عزيز  السيد 
تجزئة الرمال الذهبية رقم )1 سيدي 
الجديدة   (1000 الجديدة  بوزيد 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0751ص.
515I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

CASA JOSE PLAYA
إعالن مسعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES (ص) ص
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
CASA JOSE PLAYA »شركة  

املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
س ية، االقامة )8، الطابق 

1، الشقة 16، بامليي - 0000) 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

69ص111.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) يوليوز 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  اسم  تغيير  على  املوافقة   .1

.»LA ISLA BONITA« ليصبح
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
للشركة  األسا�سي  النظام  اعس اد 

املعاد صياغتها.
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الشكليات والصالحيات
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 9)6)79.
516I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

NANI CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
NANI CONFECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 زنقة 
أ,املجد,تجزئة 799 - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
5ص1055.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   (0(1 شتن9ر   0( في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  درهم«   1.900.000,00«
إلى  درهم«   100.000,00« من 

: طريق  عن  درهم«   (.000.000,00« 
عالوات  أو  أرباح  أو  احسياطي  إدماج 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 5ص159).

517I

FIDUNEL

BENTAYA MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق ص رقم 6  الدار البيضاء ، 
0000)، الدار البيضاء املغرب
BENTAYA MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية محج 
اللة الياقوت وزنقة العرعار اقامة 
غاليس الع ارة 9 الطابق 1 الشقة 
17 الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص0ص515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.BENTAYA MED
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء، 
تصدير واسسيراد، تجارة وتوزيع مواد 
كي اوية، مواد صيدلية واملسسلزمات 

والسجهيزات  للجراحات املسنوعة.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العرعار  وزنقة  الياقوت  اللة  محج 
 1 الطابق   9 الع ارة  غاليس  اقامة 
 (0000 البيضاء  الدار   17 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عصام بنزوية :  00) حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مح د زهير اليشكري :  100 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

السيد طه زاد :  100 حصة بقي ة 
100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنزوية  عصام  السيد 
18 شارع وجدة الطابق 01 الشقة 01 
حي الوفاء 8810) املح دية املغرب.

اليشكري  زهير  مح د  السيد 
ع ار  زنقة  دوريال  تجزئة  عنوانه)ا( 
تطوان  طريق   1 رقم   1 ط  ياسر  بن 

90070 طنجة املغرب.
السيد طه زاد عنوانه)ا( الركايع ص 
القطعة 68 الطابق ) رقم 5  90080 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنزوية  عصام  السيد 
18 شارع وجدة الطابق 01 الشقة 01 
حي الوفاء 8810) املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
518I

ADVOLIS

 EVOLUTION FORMATION
ORIENTAL CENTRE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 EVOLUTION FORMATION
 ORIENTAL CENTRE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

مح د الخامس الطابق الثالث شقة 

أ - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7915ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(

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 

 EVOLUTION FORMATION

.ORIENTAL CENTRE PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : السدريب ، 

دورات الدعم ، اللغة.

عنوان املقر االجس اعي : 59 شارع 

مح د الخامس الطابق الثالث شقة 

أ - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 100   : السسوتي  وفاء  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السسوتي  وفاء  السيدة 
وجدة   60000  (0 رقم  زمزم  زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السسوتي  وفاء  السيدة 
وجدة   60000  (0 رقم  زمزم  زنقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  ص1  بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 918).

519I

FIDUTRACO CONSULTING

RAFINEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

RAFINEA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع 

) زنقة الصنوبر الشقة )1 الطابق 

.Maroc الرابع 0ص1) الدارالبيضاء

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص86ص6ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 مارس   (6 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 مبلغ رأس الها    RAFINEA

 ( اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق   1( الشقة  الصنوبر  زنقة 
 1( الشقة  الصنوبر  زنقة   ( الرابع 

الدارالبيضاء  0ص1)  الرابع  الطابق 

مردودية  عدم   : ل  نتيجة   Maroc

الشركة.

 Avenue  و حدد مقر السصفية ب

 Hassan Souktani  N°  1 Résidence

 Samoel Im B Etage 8 Appt 7  - -

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

    HOUDA السيد)ة( 

 0( وعنوانه)ا(   BENHOUCHAME

 RUE ABOU EL FAID EL MESRI

 ETG 08 APPT D  - CASABLANCA

MAROC ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 781917.

550I

FIDUTRACO CONSULTING

FORTE PRIVATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

FORTE PRIVATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع 

) زنقة الصنوبر الشقة )1 الطابق 

.MAROC الرابع 0ص1) الدارالبيضاء

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

81961ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

حل  تقرر   (0(1 يونيو   11 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  FORTE PRIVATE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 
الصنوبر  زنقة   ( اإلجس اعي  مقرها 
زنقة   ( الرابع  الطابق   1( الشقة 

الرابع  الطابق   1( الشقة  الصنوبر 

0ص1) الدارالبيضاء MAROC نتيجة 

ل : عدم مردودية الشركة.

ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 GOLF CITY IMM 16 APPT 0ص

 VILLE VERTE BOUSKOURA

 NOUACEUR  - - CASABLANCA

 .MAROC

و عين:

 DRISS    MARRAKCHI )السيد)ة

 GOLF وعنوانه)ا(   BENJAAFAR

 CITY IMM 16 APPT 0ص

 VILLE VERTE BOUSKOURA

 NOUACEUR  - CASABLANCA

MAROC ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
0ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 781817.

551I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE BADGIO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 ( ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE BADGIO CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

الطابق لالر�سي زنقة مبدلت احداف 
ازرو - 50000 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص160

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   09
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 BADGIO CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق لالر�سي زنقة مبدلت احداف 

ازرو - 50000 ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد االله سكياتي  :  0صص 
حصة بقي ة 000.صص درهم للحصة .
السيدة نجية زريزو :  0صص حصة 

بقي ة 000.صص درهم للحصة .
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10ص    : الحسيني   هدى  السيدة 

حصة بقي ة 1.000ص درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سكياتي   االله  عبد  السيد 

ازرو   50000 احداف   عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  زريزو  نجية  السيدة 

مسودة  50000 صفرو  املغرب.

السيدة هدى الحسيني  عنوانه)ا( 
زيسونة  50000 مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قراش   شي اء  السيدة 
ازرو   احداف  ميدلت  زنقة   9 رقم 

50000 ازرو  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 91).

55(I

CABINET EL HAMMOUTI

MASSARAT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب

MASSARAT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الكندي زنقة 18 رقم 61  - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص77))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

.MASSARAT CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6(000  -   61 رقم   18 زنقة  الكندي 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد يوسف القضاوي :  5.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القضاوي  يوسف  السيد 
الطريق  مي ون  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
 6(000  -  100 رقم   19 الوطنية 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
القضاوي  امين  مح د  السيد 
الطريق  مي ون  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
الناظور   6(000  -  100 رقم    19

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 5)9ص.
Iص55

FOGHAL GESTION SARL AU

 STE AQUITAINE HAJJARI
LAKHAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل السصفية

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 7ص APPT (1 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

 STE AQUITAINE HAJJARI
LAKHAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم ص9) 
زنقة 5 حي الن اء بن سودة - 0ص00ص 

فاس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.11717

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 غشت   (1 في  املؤرخ 
 STE AQUITAINE HAJJARI حل 
املسؤولية  ذات  شركة   LAKHAL
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - سودة  بن  الن اء  حي   5 زنقة  ص9) 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس  0ص00ص 

الترا�سي بين ااشركاء في التسيير.
و عين:

شكر  اللطيف   عبد  السيد)ة( 
الع 9رة  تجزئة   ( الشقة  وعنوانه)ا( 
س)1  الشطر  س ن  عين  طريق   (
)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0ص00ص 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 1) غشت 1)0) وفي رقم ص9) 
زنقة 5 حي الن اء بن سودة - 0ص00ص 

فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0/ص111.

551I

zagora consulting sarl

BAABIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع مح د 

الخامس ، 17900، زاكورة 
املغرب--------------------

BAABIDI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار تالكلو 
تغبالت  - 17900 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7)6ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز  ص) 
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 

.BAABIDI
تحصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فواتير تحويل األموال.
عنوان املقر االجس اعي : دوار تالكلو 

تغبالت  - 17900 زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : اوبابا  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اوبابا  مريم  السيدة 
زاكورة   17900 تغبالت   تالكلو  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم اوبابا عنوانه)ا( دوار 
تالكلو تغبالت  17900 زاكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بزاكورة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 09ص.
555I

COMPTAFFAIRES

THINK TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 111 1er ETAGE N°(

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
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THINK TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
ليطوغال )0 ع ارة 06 شقة 

)0 املنصورية - 000ص1 بوزنيقة 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9ص58.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   (0(1 09 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  THINK TRADE الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
اقامة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 0( شقة   06 ع ارة   0( ليطوغال 
املغرب  بوزنيقة  000ص1   - املنصورية 

نتيجة ل : املنافسة.
اقامة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 0( شقة   06 ع ارة   0( ليطوغال 
املنصورية - 000ص1 بوزنيقة املغرب. 

و عين:
السيد)ة( سعيد  جواد وعنوانه)ا( 
تجزئة انفا رقم 8ص 8800) املح دية 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
: اقامة ليطوغال  بالسصفية  املسعلقة 

)0 ع ارة 06 شقة )0 املنصورية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  سلي ان   ب9ن  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم )16.
556I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE GERAMICS LIL
ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 ( ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE GERAMICS LIL ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االر�سي رقم 106 تجزئة وليلي 

البساتين  مكناس  50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5ص511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص0 
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 GERAMICS LIL ISKANE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
اع ال مخسلفة 

مساجرة .
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
وليلي  تجزئة   106 رقم  االر�سي 
مكناس   50000 مكناس   البساتين  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : هللا   فسح  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   50.000 بقي ة  حصة   500

للحصة .
السيد كريبى مح د  :  500 حصة 

بقي ة 5.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا   فسح  اللطيف  عبد  السيد 
50000 مكناس   البساتين   عنوانه)ا( 

املغرب.
عنوانه)ا(  مح د   كريبى  السيد 
اقامة املنار  50000 مكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

هللا   فسح  اللطيف  عبد  السيد 
50000 مكناس   البساتين   عنوانه)ا( 

املغرب
عنوانه)ا(  مح د   كريبى  السيد 
اقامة املنار  50000 مكناس  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص8ص.
557I

KHOUYI BADIA

»L&M LOGISTIC«  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
  »L&M LOGISTIC«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي كلم 7 
طريق الحاجب مجاط - 6)500 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1)51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 L&M«   : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. »LOGISTIC
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املسنوعة.
 7 كلم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 500(6  - مجاط  الحاجب  طريق 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : الصغير  املصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : الصغير  لحسن  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الصغير  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( شقة 9  اقامة االس اعيلية 
بالص م.ج  50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  الصغير  لحسن  السيد 
الزالقة   وقعة  بالص  اقامة    5 شقة 

م.ج  50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصغير  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( شقة 9  اقامة االس اعيلية 
بالص م.ج  50000 مكناس املغرب

عنوانه)ا(  الصغير  لحسن  السيد 
الزالقة   وقعة  بالص  اقامة    5 شقة 

م.ج 50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1)51.
558I

fidact

STE MYN DARIF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السالم ، 
00)11، سيدي سل ان املغرب

STE MYN DARIF TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الكولف  
ع لية السيسير الشطر األول إقامة 
ص0 الشقة 09  - 11000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

59571
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MYN DARIF TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين
نقل البضائع لحساب الغير

نقل السياحي.
الكولف    : االجس اعي  املقر  عنوان 
إقامة  األول  الشطر  السيسير  ع لية 
القنيطرة   11000  -   09 الشقة  ص0 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : الظريف  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد وليد الظريف :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الظريف  مح د  السيد 
دوار أوالد عبد الصادق دار بالعامري  

00)11 سيدي سلي ان املغرب.
عنوانه)ا(  الظريف  وليد  السيد 
دوار أوالد عبد الصادق دار بالعامري  

00)11 سيدي سلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الظربف  مح د  السيد 
دوار أوالد عبد الصادق دار بالعامري  

00)11 سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 16 
مارس 1)0) تحت رقم 1)0)/)01).

559I

fidmbk

NRS DE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب

NRS DE DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الياس ين رقم ص10 بلوك س - 

16000 سيدي قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9ص89)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7

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 

 NRS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DE DISTRIBUTION

: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغدائية بالسقسيط

أشغال مسنوعة للبناء

تاجر )نيكوص(.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - س  بلوك  ص10  رقم  الياس ين 

16000 سيدي قاسم  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مشا�سي  ع ر  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ع ر مشا�سي عنوانه)ا( حي 

الياس ين رقم ص5) بلوك  ب 16000 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع ر مشا�سي عنوانه)ا( حي 

الياس ين رقم ص5) بلوك  ب 16000 

سيدي قاسم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  قاسم   بسيدي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 6)1.
560I

fidact

STE SALAZAR TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السالم ، 
00)11، سيدي سل ان املغرب
STE SALAZAR TOURS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم : 0) 
قسارية املهدي زنقة 10 رقم 16  - 

16000 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص868)
 (0 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أكسوبر 
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 

.SALAZAR TOURS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين
نقل السياحي.

عنوان املقر االجس اعي : رقم : 0) 
 -   16 رقم   10 زنقة  املهدي  قسارية 

16000 سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مراد بوطويل :  800 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 (00   : بوطويل  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوطويل  مراد  السيد 
سيدي   11(00  17( رقم  أكدال  حي 

سلي ان املغرب.
عنوانه)ا(  بوطويل  مح د  السيد 
سيدي   11(00  17( رقم  أكدال  حي 

سلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوطويل  مراد  السيد 
سيدي   11(00  17( رقم  أكدال  حي 

سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  قاسم   بسيدي  االبسدائية 

نون9ر 0)0) تحت رقم 0)0)/1ص5.
561I

fudiciare comptable

 STE BENHASSAINE TRANS
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudiciare comptable
سوق االربعاء الغرب ، 00ص11، 
سوق االربعاء الغرب املغرب

 STE BENHASSAINE TRANS A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 CITE وعنوان مقرها اإلجس اعي

 OULED HAMMAD GROUPE
 OUED EL MAKHAZINE N° ص7ص

 SOUK EL ARBAA DU GHARB
SOUK EL ARBAA DU 00ص11 - 

GHARB MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11ص7)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19348

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENHASSAINE TRANS A.U

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين.

 CITE  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 OULED HAMMAD GROUPE

 OUED EL MAKHAZINE N° ص7ص

 SOUK EL ARBAA DU GHARB

SOUK EL ARBAA DU 00ص11 - 

.GHARB MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

: عبدالنبي   حساين  بن   السيد 

600 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

 : عبدالنبي   حساين  بن  السيد 

600 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالنبي   حساين  بن  السيد 

مج وعة  ح اد  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

وادي املخازن رقم ص7ص سوق االربعاء 

الغرب  األربعاء  00ص11 سوق  الغرب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالنبي   حساين  بن  السيد 

مج وعة  ح اد  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

وادي املخازن رقم ص7ص سوق االربعاء 

الغرب  األربعاء  00ص11 سوق  الغرب 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبسدائية 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   10 بساريخ 

.5(1

56(I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 SOCIETE D›ETUDES
 ET TRAVAUX DIVERS

PRESTIGE - SETDP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة ص1 الع ارة ص) الطابق ) 
 APPT 1زنقة الزرقطوني فاس ص
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES0000ص، فاس
 SOCIETE D›ETUDES ET

 TRAVAUX DIVERS PRESTIGE
SETDP - شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم ص 

شارع عالل بن عبد هللا الطابق 5  - 
0000ص فاس املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.6(777
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز  ص0  في  املؤرخ 
 SOCIETE D’ETUDES ET حل 
 TRAVAUX DIVERS PRESTIGE
املسؤولية  ذات  شركة   - SETDP
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ص شارع عالل بن عبد هللا الطابق 5  - 
0000ص فاس املغرب نتيجة اللشركة 
الدي  بالغرض  الوفاء  تسطع  لم 
للظروف  نظرا  اجله  من  انشءت 

الوباءية.
و عين:

السيد)ة(  وفاء  حراق وعنوانه)ا( 
اي وزار   طريق  القاهرة  زنقة   6
)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0000ص 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
ص  رقم  وفي   (0(1 يوليوز  ص0  بساريخ 
 -  5 الطابق  عبد هللا  بن  عالل  شارع 

0000ص فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)/1079.
Iص56

مقاولة في الحسابات

IMOUAD CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
)ص شارع مح د الخامس الحسي ة 
ص.. ب 1صص، 000)ص، الحسي ة 

املغرب
IMOUAD CAFE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دائرة 
 AL  كسامة ج اعة موالي أح د

 HOCEIMA 000)ص AL HOCEIMA
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : ص9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
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 

. IMOUAD CAFE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

دائرة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 AL أح د   موالي  ج اعة  كسامة 
 HOCEIMA 000)ص AL HOCEIMA

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد السالم تاوتاو  :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد أح د  تاوتاو  :  50) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 (50   : تاوتاو   سلي ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تاوتاو   السالم  عبد  السيد 
ترجيست    الزراد  بسجزئة  عنوانه)ا( 

000)ص الحسي ة املغرب.

عنوانه)ا(  تاوتاو   أح د   السيد 
000)ص  ترجيست    الزراد  بسجزئة 

الحسي ة املغرب.
عنوانه)ا(  تاوتاو   سلي ان  السيد 
000)ص  ترجيست    الزراد  بسجزئة 

الحسي ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
تاوتاو   السالم  عبد  السيد 
ترجيست    الزراد  بسجزئة  عنوانه)ا( 

000)ص الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بسارجيست   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1).
561I

International Juris Consulting

Al Amana
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

Al Amana
 06 في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أم  السيد)ة(   أعطى   (0(1 شتن9ر 
الريحاني الحامل )ة(  الريحاني  كلثوم 
 K((87( رقم    الوطنية  للبطاقة 
 97(6( السجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بطنجة  السجارية  باملحك ة 
التسيير الحر لألصل السجاري الكائن 
 90000 1 ابن زيدون    رقم  ب زنقة 
املغربية  امل لكة  طنجة  طنجة 
Amanati sarl الحامل )ة(  للسيد)ة( 
للبطاقة الوطنية رقم   15صص)  ملدة 
 (0(1 10 سنة تبسدئ من 06 شتن9ر 
مقابل  1ص0)  شتن9ر   05 في  وتنسهي 

مبلغ شهري 0.000ص  درهم.
565I

FIDUS FETHI

THREE TRS-21
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N1 (EME ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc
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THREE TRS-(1 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 01 
حي واد الدهب زنقة اليرموك احفير - 

050ص6 احفير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 THREE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRS-(1
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  للبضائع  والدولي  الوطني 

اآلخرين
مع  مادة  أي  وتصدير  اسسيراد   -

وصول األمسعة
- السجارة.

 01 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حي واد الدهب زنقة اليرموك احفير - 

050ص6 احفير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
10ص    : هاشمي   ميلود  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد ع ر صالحي :  0صص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
0صص    : االطرش  نورالدين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هاشمي   ميلود  السيد 
 (1 رقم  تاشفين  بن  يوسف  زنقة 

احفير 050ص6 احفير املغرب.
السيد ع ر صالحي عنوانه)ا( زنقة 
املقاومة رقم 09 احفير 050ص6 احفير 

املغرب.

االطرش  نورالدين  السيد 

زنقة  الدهب  واد  حي  عنوانه)ا( 

اليرموك رقم 01 احفير 050ص6 احفير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هاشمي   ميلود  السيد 
 (1 رقم  تاشفين  بن  يوسف  زنقة 

احفير 050ص6 احفير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/7ص5.

566I

jurigest

 LAZRAK AUDIT ET

CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

jurigest

 bd bir anzarane maarif ، 119

20370، casablanca maroc

 LAZRAK AUDIT ET CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطا بق الساني رقم ص - 

0100) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9)7)ص1.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم  تحويل    (0(1 يناير   1( في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الساني  بق  الطا  بالل  عزيز  زنقة   67«
رقم ص - 0100) الدارالبيضاء املغرب« 
 - الساني  الطابق  توقي  زنقة   7« إلى 

50ص99 الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ماي 1)0) تحت رقم 779111.

567I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 TANGER SOLUTIONS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 TANGER SOLUTIONS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي اس اعيل, إقامة فرح الطابق 
االر�سي ب شقة رقم  1 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1198(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
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 
.TANGER SOLUTIONS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : تهدف هذه  

الشركة اساسا الى :
والوطني  الدولي  ال9ري  النقل   -

للبضائع
- نشاط وكيل الشحن واإلرسالية 

والسج يع والعبور
للبضائع  والدولي  املحلي  النقل   -

ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
برا

أنواعها  بج يع  البضائع  نقل 
بكافة  امل9رد  ال9ري  النقل  طريق  عن 

الوسائل
الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 
السجارية, املالية, الصناعية  والعقارية 
باملواضيع  التي تسعلق بصفة مباشرة 

موضوع  أي  أو  أعاله  إليها  املشار 
مشابه له أو ي كنه املساه ة في الن و 
الخا الشركة  لحساب  نوع  أي  تحت 

صة.                          .
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  فرح  إقامة  اس اعيل,  موالي 
 90000  -  1 رقم   شقة  ب  االر�سي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
العباس  كريم  مح د  السيد 
 100 بقي ة  حصة   1.000   : الغالب 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العباس  كريم  مح د  السيد 
نرجيس  ال9رانص  عنوانه)ا(  الغالب 
طنجة   90000  96 رقم  الجوز  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
العباس  كريم  مح د  السيد 
نرجيس  ال9رانص  عنوانه)ا(  الغالب 
طنجة    90000  96 رقم  الجوز  شارع 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15751).
568I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE UNITY
LOGISTIQUE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°( 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE UNITY LOGISTIQUE
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اكيدر 

الدراركة  اكادير 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

187(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 SOCIETE UNITY LOGISTIQUE

. SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اكيدر الدراركة  اكادير 80000 اكادير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 750   : السيد الحانين عبد الغني 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد زلكوم سعيد :  50) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغني  عبد  الحانين  السيد 
السوامة بيوكري  عنوانه)ا( حي املغارة 

اشسوكة   87(00 باها  ايت  اشسوكة 

ايت باها املغرب.

السيد زلكوم سعيد عنوانه)ا( دوار 

بنجرار سيدي بيبي اشسوكة ايت باها 

00)87 اشسوكة ايت باها املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  زلكوم  السيد 

دوار بنجرار سيدي بيبي اشسوكة ايت 

باها 00)87 اشسوكة ايت باها املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم 65ص106.

569I

هبة فيد

اسد  بيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

هبة فيد
شارع موالي عبد الرح ان ع ارة 56 
شقة 8 ، 0صص11، القنيطرة املغرب
اسد  بيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي لال مي ونة 

املركر سوق االربعاء الغرب لال 
مي ونة املركر سوق االربعاء الغرب 
00ص11 سوق االربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صصص7)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اسد    : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

بيس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين ونقل البضائع.
عنوان املقر االجس اعي : لال مي ونة 
املركر سوق االربعاء الغرب لال مي ونة 
00ص11  الغرب  االربعاء  سوق  املركر 

سوق االربعاء الغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : االعنب  مح د   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االعنب  مح د   السيد 
سوق  00ص11  املركر  مي ونة  لال 

االربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  االعنب  مح د   السيد 
سوق  00ص11  املركر  مي ونة  لال 

االربعاء الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بسوق  االبسدائية 
بساريخ 07 شتن9ر 1)0) تحت رقم -.

570I

fidmbk

E2S CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
E(S CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

110طريق طنجة  - 16000 سيدي 
قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(8905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 E(S  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

التسيير 
خدمات املعلومات .

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سيدي   16000  - طنجة   110طريق 

قاسم  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الصبار  ع ر  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الصبار  ع ر  السيد 
م9روكة  بلوك   77 رقم  السالوي  حي 

16000 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصبار  ع ر  السيد 
م9روكة  بلوك   77 رقم  السالوي  حي 

16000 سيدي قاسم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  قاسم   بسيدي  االبسدائية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 59ص.
571I

العيون استشارات

COCHES SAHARIANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 1ص شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
COCHES SAHARIANO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
سوق الج ال  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8019ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.COCHES SAHARIANO
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  - الج ال   سوق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حديفة اندور :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد مح د سي و :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اندور  حديفة  السيد 
العيون   70000 الواد  فم  القرية  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  سي و  مح د  السيد 
157 االزدهار 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اندور  حديفة  السيد 
العيون   70000 الواد  فم  القرية  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
10 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 876).

57(I

FIDIRECTE

MED SYNERGIE SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIRECTE
6 زنقة ايت با ع ران رقم 1ص بلفدير 
CASA، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
MED SYNERGIE SANTE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص6، بلوك 

51، سيدي عث ان الدار البيضاء 

CASA (0100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

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 

 MED  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SYNERGIE SANTE

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي.

عنوان املقر االجس اعي : ص6، بلوك 

البيضاء  الدار  عث ان  سيدي   ،51

CASA (0100 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : نجيد  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجيد  مح د  السيد 

الدارالبيضاء   (0100 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجيد  مح د  السيد 

الدارالبيضاء   (0100 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 515881.

Iص57

ديوان االسساذ العلمي املجاطي مح د الصوفي موثق

TMAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املجاطي  العلمي  االسساذ  ديوان 
مح د الصوفي موثق

87 ع ارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

مسؤولية  ذات  شركة   TMAZ
محدودة ذات الشريك الوحيد

طنجة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  الخامس  مح د  شارع   116
طنجة   90000  - 0ص  رقم  املكسب   6

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119911
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6
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 
.TMAZ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
طنجة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  الخامس  مح د  شارع   116
طنجة   90000  - 0ص  رقم  املكسب   6

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 (00   : سرغيني  مليكة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مليكة سرغيني عنوانه)ا( 
بركان  اللي ون  حي  فرنسا  زنقة  ص 

00صص6 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم حبجة عنوانه)ا( دوار 
00صص6  بركان   - اكليم  حبجة  اوالد 

بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15917).

571I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RYAD ENNAFOURA
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
مراكش  في  مؤرخ  عقد  ب قس�سى 
واملسجل   (0(0 دجن9ر  1ص  بساريخ 
 ،(0(1 ماي   17 بساريخ  ب راكش 
لألصل  الحر  التسيير  عقد  فسخ  تم 
السجاري الكائن ب : قاعة بن ناهـض 
درب بن ناصر، رقم5  مراكش، امل9رم 
  RYAD ENNAFOURA  « بين شركة 
لألصل  مالكة  بصفتها   ، ش.م.م.   «
العنوان  االجس اعي  ومقرها  السجاري 
بالسجل  واملسجلة  ٲعاله  املذكور 
 «  « وشركة   11111 رقم  السجاري 
ذات  ش.م.م.   ID MANAGEMENT
مسيرة  بصفتها  الوحيد  الشريك 
مقرها  والكائن  السجاري  لألصل  حرة 
ٲح د  سيدي  بدرب  االجس اعي 
ص)  رقم  ناهض  بن  قاعة  ناصر  بن 
السجاري  بالسجل  واملسجلة  مراكش 

ب راكـش تحت رقـم 66057.

575I

AS ASESORES SARL

WORK SHOP 44
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 0000)، الدارالبيضاء 
املغرب

WORK SHOP 11 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث رقم 

10 جليز مراكش - 10000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1515
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 VERA GALIA )ة(  السيد  تفويت 
حصة   ANNA E  PATXOT (
حصة   1.000 أصل  من  اجس اعية 
املوي  مصطفى   )ة(  السيد  لفائدة  

بساريخ 05 يوليوز 1)0).
  Olivier Jean Y )تفويت السيد )ة
MOUREAU  198 حصة اجس اعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 
)ة( مصطفى  املوي بساريخ 05 يوليوز 

.(0(1
 Jérôme )ة(  السيد  تفويت 
حصة   Benoit C SCHMITZ 500
حصة   1.000 أصل  من  اجس اعية 
فارس  بن  ح زة  )ة(  السيد  لفائدة  

بساريخ 05 يوليوز 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7151)1.
576I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة بيت ت م س ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،
62000، NADOR MAROC

شركة بيت ت م س ش.م.م شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 حي 
اوالد صالح بني انصار - 000)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

((785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

بيت ت م س ش.م.م.

بناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع ارات

* بيع مواد البناء

* نقل البضائع.

حي   15  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 6(000  - انصار  بني  صالح  اوالد 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : مرزوق  الح وتي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : بنعي�سى  الح وتي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الح وتي مرزوق عنوانه)ا( 

انصار  بني  القدي ة  الديوانة  حي 

000)6 الناظور املغرب.

بنعي�سى  الح وتي  السيد 

بني  القدي ة  الديوانة  حي  عنوانه)ا( 

انصار 000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الح وتي مرزوق عنوانه)ا( 

انصار  بني  القدي ة  الديوانة  حي 

000)6 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ )0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 855ص.

577I

ديوان االسساذ العلمي املجاطي مح د الصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ديوان االسساذ العلمي املجاطي 
مح د الصوفي موثق

87 ع ارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة ، 
قيسارية الخيرية،  طريق عين بني 

مطهر،  الشطر )  ، الطابق االول،  
مسجر رقم 178 - 60000 وجدة 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(00(5
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 09 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
طريق  الخيرية،   قيسارية   ، »وجدة 
عين بني مطهر،  الشطر )  ، الطابق 
 60000  -  178 رقم  مسجر  االول،  
وجدة املغرب« إلى »طنجة ، مج وعة 
مدارس طنجرين ، شارع موالي رشيد 
طنجة    ENCG - 90000 قبالة   ،

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1600).
578I

CAF MAROC

AVALON DIGITAL
إعالن مسعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°(0 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AVALON DIGITAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية 

تارودانت ومراكش مج ع أبراج 

طنجة بلوك 7 رقم 6) الطابق ص - - 

طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

1ص1057.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 1) أبريل 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

طنجة  أبراج  مج ع  مراكش  شارع 

بلوك 7 الطابق 10 رقم 59 طنجة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيرين جدد للشركة.

قرار رقم ص: 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 

شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص809.

579I

AS ASESORES SARL

WORK SHOP 44

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AS ASESORES SARL

5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 0000)، الدارالبيضاء 

املغرب

WORK SHOP 11  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث رقم 

 MARRAKECH 10000  10 جليز

مراكش املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1515

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة(   ح زة 

ك سير  املوي  ومصطفى   فارس  بن 

آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7151)1.

580I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة زوسف كار ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة زوسف كار ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الع ران رقم 058ص سلوان - 000)6 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19659

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طاميو  هشام  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

زكرياء قوبع بساريخ 1) غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ )0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 856ص.

581I

AS ASESORES SARL

WORK SHOP 44
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

AS ASESORES SARL

5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 0000)، الدارالبيضاء 

املغرب

WORK SHOP 11 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي  81 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث رقم 10 

جليز  - 10000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1515

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مخسلف اشغال البناء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7151)1.

58(I

sofoget

 AMBITION BELIVE

CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  7ص rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° ( et ص

، 14000، kenitra maroc

 AMBITION BELIVE CHANGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القنيطرة 

زنقة  ج رقم 17 فالفلوري محل ص - 

11000 القنيطرة  القنيطرة .

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.55185

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 11 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»القنيطرة زنقة  ج رقم 17 فالفلوري 

محل ص - 11000 القنيطرة  القنيطرة 

» إلى »القنيطرة بير الرامي جنوبية رقم 

1819   11000 القنيطرة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص8)88.

Iص58

MCG

سانك موند ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° ص, Appt. 11,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

سانك موند ماروك  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عالل الفا�سي، الع ارة )1، الشقة 
رقم 5، سين - 10000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1789.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تعيين  تم   (0(1 أبريل   (7 في  املؤرخ 

باتي  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

جيليان ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7517)1.

581I

AS ASESORES SARL

MAYA CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AS ASESORES SARL

5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 0000)، الدارالبيضاء 

املغرب

MAYA CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 تجزئة 

17 ابواب مراكش , مراكش - 10000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.95(69

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 ف9راير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Thierry, )ة(   السيد  تفويت 

حصة   François ROULAND 00ص

حصة   1.000 أصل  من  اجس اعية 

 Estelle, Isabelle,  )لفائدة  السيد )ة

 08 بساريخ   Virginie ROULAND

ف9راير 1)0).

 Thierry, )ة(   السيد  تفويت 

حصة   François ROULAND 00ص

حصة   1.000 أصل  من  اجس اعية 

  Julien, François  )لفائدة  السيد )ة

ROULAND بساريخ 08 ف9راير 1)0).

 Thierry, )ة(   السيد  تفويت 

حصة   François ROULAND 00ص

حصة   1.000 أصل  من  اجس اعية 

 Maxime, André )لفائدة  السيد )ة

ROULAND بساريخ 08 ف9راير 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   (5 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 00)))1.

585I
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AS ASESORES SARL

MAYA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

AS ASESORES SARL

5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 0000)، الدارالبيضاء 

املغرب

MAYA CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي 11 

تجزئة 17 ابواب مراكش  - 10000 

مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.95(69

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

1)0) تم تحويل  09 ف9راير  املؤرخ في 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (5 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 00)))1.

586I

TAJFARAH

TAJFARAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAJFARAH

رقم 09، ص7 شارع موالي سلي ان ، 

00ص0)، الدار البيضاء املغرب

TAJFARAH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 09، 

ص7 شارع موالي سلي ان - ص0ص0) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6
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 

.TAJFARAH
: • اسسيراد  غرض الشركة بإيجاز 
بالج لة  والخيوط  األق شة  وتوزيع 

والسقسيط.
وس سرة  وتجارة  وبيع  شراء   •
ج يع  وتوزيع  وتسويق  وت ثيل 
األشياء واملنسجات واملواد والبضائع.

• اسسيراد وتصدير ج يع املنسجات 
أو املواد أو البضائع أو املعدات من أي 

نوع.
بج يع  السجارية  الخدمات   •
مزود   ، بالع ولة  وكيل  أنواعها: 

أع ال ... ؛
املسعلقة  والخدمات  األشغال   •

باملذكور أعاله.
• االستث ارات في رأس املال بج يع 
الوسائل وفي ج يع أنواع األع ال أو 

الشركات.
أنواع  ج يع  وتصدير  اسسيراد   •
أو  البضائع  أو  املنسجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات.
املعامالت  ج يع   ، عام  وبشكل   •
واملالية  والعقارية  واملنقولة  السجارية 
تكون مرتبطة بشكل مباشر  التي قد 
املذكورة  باألنشطة  مباشر  غير  أو 
أعاله أو من املحس ل أن تعزز تنفيذها 

وتطويرها..
عنوان املقر االجس اعي : رقم 09، 
ص0ص0)   - سلي ان  موالي  شارع  ص7 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد دبيت مح د :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : مح د  معيوف  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 . عنوانه)ا(  مح د  دبيت  السيد 
0000) . تركيا.

 . السيد معيوف مح د عنوانه)ا( 
0000) . تركيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  طوكساس  السيد 
عنوانه)ا( . 0000) . تركيا

السيد ابوزير اطاس عنوانه)ا( )) 
  1 شقة   ( طابق  أ  درج  تويليري  زنقة 

10ص0) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 778)79.
587I

إئس انية BKM لإلرشادات

STE SODEMAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئس انية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

15000، ورزازات املغرب
STE SODEMAC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار تلوت 
ج اعة تغزوت - 15800 تنغير 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص899.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  STE SODEMAC الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
تلوت  وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
ج اعة تغزوت - 15800 تنغير املغرب 
مداخيل  اي  تحفيق  : عدم  ل  نتيجة 

مند تأسيس الشركة .

دوار  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
تلوت ج اعة تغزوت  - 15800 تنغير 

املغرب. 
و عين:

اودعي  لحسن   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( دوار تلوت ج اعة تغزوت 
)ة(  ك صفي  املغرب  تنغير    15800

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات  بساريخ 11 يوليوز 

1)0) تحت رقم 110.
588I

comptoir expertise du maroc

 HACHOUMY
CONSTRUCTION
إعالن مسعدد القرارات

comptoir expertise du maroc
 n°6ص CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

  HACHOUMY CONSTRUCTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: )68 حي 
السالم بوزنيقة  - 100ص1 بوزنيقة  

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص05).

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 01 ماي 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
فاط ة  السيدة  نصيب   بيع  مايلي: 
مائة  بقي ة  سهم   100 الهشومي 
درهم لكل سهم لفائدة السيد العربي 

الهشومي 
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
 : مايلي: اظافة نشاط جديد للشركة 

شراء وبيع املباني لصالح الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
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على  ينص  الذي   :0( رقم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
مايلي: اصبح  راس ال الشركة مقسم 
الهشومي  مح د  الشريكين  على 

والعربي الهشومي 
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مايلي: اصبح السيد مح د الهشومي 
درهم  مائة  بقي ة  سهم   100 ي لك 
العربي  السيد  اصبح  وكذلك  للسهم 
بقي ة  سهم   100 ي لك  الهشومي 

مائة درهم للسهم 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  سلي ان   ب9ن  االبسدائية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 516.
589I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté ANALYO DE TRAVAUX
*DIVERS *SATD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°1( BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté ANALYO DE TRAVAUX
DIVERS *SATD*  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل)، 
رقم 117، تجزئة كاديم، ويسالن - 

50080 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص7)51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ANALYO DE TRAVAUX DIVERS

. **SATD

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة أو البناء.

محل)،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - ويسالن  كاديم،  تجزئة   ،117 رقم 

50080 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد النبي الطهري :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الطهري  النبي  عبد  السيد 
الزيسون،   رياض  ص)،  رقم  عنوانه)ا( 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الطهري  النبي  عبد  السيد 
الزيسون،   رياض  ص)،  رقم  عنوانه)ا( 

50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص11.

590I

CWA MOROCCO

 TE CONNECTIVITY
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

CWA MOROCCO

17، زنقة البحسوري حي كوتيي، 

0060)، الدار البيضاء املغرب

  TE CONNECTIVITY MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

 Tangerالحرة اللوجستية طنجة ميد

Med ، بقعة 0ص1، مكسب ص، - 0 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8051
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 ماي   07 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( لوتير 

طوماس ك سير آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15980).
591I

MOREQUIP SARL AU

MOREQUIP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOREQUIP SARL AU
تجزئة الوفاق بلوك أ رقم 8)7 
العيون ، 70000، العيون املغرب

MOREQUIP SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الوفاق بلوك أ رقم 8)7 العيون 
العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7911ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 

.MOREQUIP SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  املركبات  اجزاء  واصالح 
السصدير  العامة  والسجارة  الع ومية 

واالسسيراد .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العيون   7(8 رقم  أ  بلوك  الوفاق 

العيون 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املرشد  مح د   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املرشد  مح د  السيد 

س  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 

العيون   70000 العيون  ص1)  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املرشد  مح د  السيد 

س  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 

العيون   70000 العيون  ص1)  رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

)0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص)8).

59(I

Cabinet LAMRINI HADI

 ENTREPRISE AHNIN

METAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

 ENTREPRISE AHNIN METAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

عاريض ب ل 165/) - 0)0)6 

الناظور املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1171.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 غشت  ص)  في  املؤرخ 

املصادقة على :
أحنين  سفيان  )ة(  السيد  تفويت 
100 حصة اجس اعية من أصل 100 
حصة لفائدة  السيد )ة( أكرم أوسار 

بساريخ ص) غشت 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 919ص.

Iص59

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

MOKRIM OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

MOKRIM OPTIC  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) زنقة 
املسافرين - 50صص) وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1099
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز   10
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 

. MOKRIM OPTIC
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

1) زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
املسافرين - 50صص) وادي زم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البوعزاوي  مكريم  السيد 
الكوبيراتيف  زنقة   1 عنوانه)ا( 

50صص) وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوعزاوي  مكريم  السيد 
الكوبيراتيف  زنقة   1 عنوانه)ا( 

50صص) وادي زم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بوادي زم  بساريخ 0) يوليوز 

0)0) تحت رقم 0)0)/96.
591I

FARAJ CONSEIL GESTION

 THREE STARS BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT (

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

 THREE STARS BUILDING SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 J وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك
، رقم )8 ، الطابق الثالث ، ديور 

الح ر ، يعقوب املنصور - ص1005 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص15161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   10
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 

 THREE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.STARS BUILDING SARL AU

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة أو البناء

السجارة.

،J بلوك   : االجس اعي  املقر   عنوان 
ديور   ، الثالث  الطابق   ،  8( رقم 

ص1005   - املنصور  يعقوب   ، الح ر 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: الحبيب  موالي  الكرام   السيد  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحبيب  موالي  الكرام  السيد  
عنوانه)ا( زنقة ص0 رقم ص) حي النجاح 

51000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحبيب  موالي  الكرام  السيد  
عنوانه)ا( زنقة ص0 رقم ص) حي النجاح 

51000 خنيفرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 117187.

595I

TY CONSULTING

OMNI LIGHT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN (6

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

OMNI LIGHT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص-1 إقامة 
مازوريل زنقة سقراط املعاريف 

الدارالبيضاء - 000) الدارالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 OMNI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LIGHT
بيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصنيع،  تصدير،  إسسيراد،  شراء، 
املعدات  ج يع  وتوزيع  تحويل 
اإللكترونية  واإلكسسوارات 
املنهي  املنزلي،  لإلسسع ال  واإلضاءة 

والصناعي.
1-ص   : االجس اعي  املقر  عنوان 
إقامة مازوريل زنقة سقراط املعاريف 
الدارالبيضاء    (000  - الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بيشا مح د :  000.) حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 1 عنوانه)ا(  مح د  بيشا  السيد 
البيضاء  كاليفورنيا  افينيون  إقامة 

0000) الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 1 عنوانه)ا(  مح د  بيشا  السيد 
البيضاء  كاليفورنيا  افينيون  إقامة 

0000) الدارالبيضاء  املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 570)79.
596I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

Villa Verte gelato
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

Villa Verte gelato شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 6 
شارع زياني و)) شارع ابن سينا   
وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص76ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   09
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 
 Villa  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Verte gelato
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصنيع اآليس كريم.
 6 زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع زياني و)) شارع ابن سينا   وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : كييفر  در.يوت  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كييفر  در.يوت  السيد 
وجدة 9 طريق تامسنة 60000 وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كييفر  در.يوت  السيد 
وجدة 9 طريق تامسنة 60000 وجدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  0ص  بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 89ص).
597I

LA VIE COMPTABLE

NSA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LA VIE COMPTABLE
ال9ركة ج ه 7 ع ارة )9 الشقة ) حي 
الحسني الدار البيضاء ، 00)0)، 

CASABLANCA MAROC
NSA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الشباب ع ارة 1 رقم 6 الطابق 

سفلي حي السالم حي الشباب ع ارة 
1 رقم 6 الطابق سفلي حي السالم 
0000) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9)17)ص.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 5) شتن9ر 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
6 الطابق  1 رقم  »حي الشباب ع ارة 
الشباب ع ارة  السالم حي  سفلي حي 
السالم  حي  سفلي  الطابق   6 رقم   1
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   (0000
 ( اقامة ش س  10-8ص  6 رقم  »زنقة 
حي الحسني الدار البيضاء زنقة 6 رقم 
الحسني  حي   ( ش س  اقامة  10-8ص 
الدار البيضاء 0000) الدار البيضاء  

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص)  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

أكسوبر 0)0) تحت رقم )ص7511.
598I

جيت رياض بوكوص تاوريرت

جيت رياض بوكوص تاوريرت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيت رياض بوكوص تاوريرت
719 تجزئة موالي علي الشريف ، 

65800، تاوريرت املغرب
جيت رياض بوكوص تاوريرت 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الرح ة 
لوي�سي  - 65800 تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

85ص1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 
جيت   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

رياض بوكوص تاوريرت.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تاوريرت   65800  - لوي�سي   الرح ة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ناصري مصطفى  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى   ناصري  السيد 

علي  موالي  تجزئة   719 عنوانه)ا( 

الشريف 65800 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ناصري مصطفى عنوانه)ا( 

الشريف  علي  موالي  تجزئة   719

65800 تاوريرت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بساوريرت  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 1)0)/19ص.

599I

GHALMY CONSEILS SARL AU

Your Job SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY EL BAHJA N° (1ص EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

Your Job SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

السي و ج اعة القروية زناتة - 

000ص1 قلعة السراغنة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

71صص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   07 في  املؤرخ 

او   السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

الرزاق  عبد  الحياني  الصادق  عبد 

مرشيد ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ ص1 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/97ص.

600I
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COFISCOM

DIRECT ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

DIRECT ELECTRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 9) 
زنقة طارق ابن زياد حي الحسني - 

00صص6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص80
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
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 

.DIRECT ELECTRO
اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير األجهزة املنزلية.
 (9 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الحسني  حي  زياد  ابن  طارق  زنقة 

00صص6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
1.000 حصة    : السيد عدة وليد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدة وليد عنوانه)ا( بلجيكا 

6060 جيلي بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدة وليد عنوانه)ا( بلجيكا 
6060 جيلي بلجيكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1110.
601I

aaf

دار 22
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS ( صeme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
دار )) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 8,شارع 
فينسنت) زاوية  شارع بيزنطي وبني 
عروس( طنجة  - 90000 طنجة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(0007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   11
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 : دار )).
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
دار  في  والس وين  السياحية  اإلقامة 

الضيافة.
8,شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
وبني  بيزنطي  شارع  زاوية   فينسنت) 
طنجة    90000  - طنجة   عروس( 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 الشركة ك لو دورتز فرنسا ،يورل :
510 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
لو  لوكرابرإب  سيلفي  السيدة 
دورتز :  190 حصة بقي ة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لو  لوكرابرإب  سيلفي  السيدة 
دورتز عنوانه)ا( 8) شارع دي تيليول 
 17((0 فرنسا  كالفيت   17((0

كالفيت فرنسا .
الشركة ك لو دورتز فرنسا ،يورل 
تيليول  دي  شارع   (8 عنوانه)ا( 
 17((0 فرنسا  كالفيت   17((0

كالفيت فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
لو  لوكرابرإب  سيلفي  السيدة 
دورتز عنوانه)ا( 8) شارع دي تيليول 
 17((0 فرنسا  كالفيت   17((0

كالفيت فرنسا 
عنوانه)ا(  دورتز  لو  كيفن  السيد 
 75010 ليتشيكيإيه  دي  شارع  1ص 
باريس فرنسا  75010 باريس فرنسا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15991).

60(I

STE CECONA SARL

trans lamhaja
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 71 (ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
trans lamhaja شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الجديدة رقم ص5 الدريوش تجزئة 

الجديدة رقم ص5 الدريوش ص5))6 
الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
59ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 trans  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.lamhaja
مقاول   1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل الالمسعة الغير مصحوبة
لل واد  واالسسيراد  السصدير   (

االلكترونية.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الدريوش  ص5  رقم  الجديدة 
ص5))6  الدريوش  ص5  رقم  الجديدة 

الدريوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 ste trans lamhaja sarl الشركة 
درهم   100 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .
 800  : عبالقادر  حسني  السيد 

بقي ة 100 درهم.
 (00  : عبدالحق  حسني  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسني عبالقادر عنوانه)ا( 
دوار زاويا القاديرية لعبابدة مطالصة 

ص5))6 الدريوش املغرب.
السيد حسني عبدالحق عنوانه)ا( 
دوار زاويا القاديرية لعبابدة مطالصة 

ص5))6 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسني عبالقادر عنوانه)ا( 
دوار زاويا القاديرية لعبابدة مطالصة 

ص5))6 الدريوش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدريوش   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 51).
Iص60
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FOUZMEDIA

 LA SOCIETE TURKISH  -

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE TURKISH  - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص) زنقة 

انوال ع ارة فلوغي 11 مكسب رقم 

01 مي وزا  - 11000 القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.59017

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( عادل  حبشان   تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   (50

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

1) غشت  بساريخ  امين مريني   مح د 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 0( بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص8816.

601I

مسسامنة تي ادير ش.م.م  ش.و

PIDIA TRANS VIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسامنة تي ادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 000)6، الناظور 

املغرب

PIDIA TRANS VIP  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي لوط الهناء 

رقم ص9) دريوش الناظور - 000)6 

الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

61ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو  ص0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PIDIA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. TRANS VIP

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  املصاحبة  غير  البضائع 

االخرين وتصدير واالسسيراد .

لوط   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الناظور  دريوش  ص9)  رقم  الهناء 

000)6 الناظور املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الطلبي   اللطيف  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

 : الطلبي   اللطيف  عبد  السيد   

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الطلبي   اللطيف  عبد  السيد 

الناظور   6(000 بلجيكا  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الطلبي   اللطيف  عبد  السيد 

الناظور   6(000 بلجيكا  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  بالدريوش   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 111.

605I

FOUZMEDIA

STE COFFEE DRIPS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

    STE COFFEE DRIPS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

رقم ) زنقة يرموك رقم 6 - 11000 

القنيطرة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5(1(1

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 ص) غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

STE COFFEE DRIPS SARL     مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

زنقة   ( رقم  محل  اإلجس اعي  مقرها 

القنيطرة   11000  -  6 رقم  يرموك 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

محل  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 11000  -  6 رقم  يرموك  زنقة   ( رقم 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

اشعيرة   املجيد    عبد  السيد)ة(  

القنيطرة   11000  --- وعنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 156 .

606I

comptable(018

MONDE SERVICE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptable(018
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
   MONDE SERVICE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9) شارع 
ع رو بن العاص الطابق ص رقم 6) - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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 

.  MONDE SERVICE TRANS
النقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال9ري املحلي والدولي للبضائع
املحلي  ال9ري  النقل  وسيط    •

والدولي للبضائع.
عنوان املقر االجس اعي : 9) شارع 
ع رو بن العاص الطابق ص رقم 6) - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   50   : اشرقي  هيثم  السيد 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
السيد حدادة ياسين :  50 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اشرقي  هيثم  السيد 
الحياني  ابن حجر عين  شارع حافظ 

رقم 19 90000 طنجة املغرب.
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عنوانه)ا(  ياسين  حدادة  السيد 
النج ة  مج ع  رشيد  موالي  شارع 
90000 طنجة   5( رقم  ال9ركة  اقامة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اشرقي  هيثم  السيد 
الحياني  ابن حجر عين  شارع حافظ 

رقم 19 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  ياسين  حدادة  السيد 
النج ة  مج ع  رشيد  موالي  شارع 
90000 طنجة   5( رقم  ال9ركة  اقامة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص159).

607I

OUTSOURCING ADVISORY

 بودي سليم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 17

CASABLANCA MAROC
 بودي سليم  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املقر 
الرئي�سي: مبنى 8 شقة 08 ، طريق 
القنيطرة  11000  سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)11ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
:  بودي  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

سليم .
غرض الشركة بإيجاز : - م ارسة 

مهنة أخصائي العالج الطبيعي .

السأهيل  وإعادة  السأهيل  إعادة   -
القدرات  السسعادة   ، والتسكين 
الوظيفية املفقودة ، أو منع تدهورها 

عن طريق تعبئة األنسجة ؛           
- السدليك الطبي والعالج الطبيعي.
املقر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
طريق   ،  08 شقة   8 مبنى  الرئي�سي: 

القنيطرة  11000  سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : ياس ين  جريودة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيدة الهاكي اي ان :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ياس ين  جريودة  السيدة 
شارع   ،  ( بو شعارة  شارع  عنوانه)ا( 
سيدي   ،  51( رقم   ، إس اعيل  ملي 

مو�سى 11000  سال املغرب.
عنوانه)ا(  اي ان  الهاكي  السيدة 
حي األمير هريسير ، شارع 07 ، رقم 0ص 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
ياس ين  جريودة  السيدة 
شارع   ،  ( بو شعارة  شارع  عنوانه)ا( 
سيدي   ،  51( رقم   ، إس اعيل  ملي 

مو�سى 11000  سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بسال   االبسدائية 

1)0) تحت رقم -.

608I

KAOUN

ABRAJ AL NOZHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ABRAJ AL NOZHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املحاميد 9 رقم 17  مسجر ب 

اسكجور  مراكش - 10000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

75011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (016 يونيو   01
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

.AL NOZHA
-الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار واإلنشاءات العقارية .
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املحاميد 9 رقم 17  مسجر ب اسكجور  

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الفساح تركون :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تركون  الفساح  عبد  السيد 
 17 9 رقم  املحاميد  عنوانه)ا( تجزئة 
مراكش   10000 مراكش  اسكجور  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
تركون  الفساح  عبد  السيد 
رقم   9 املحاميد  تجزئة  عنوانه)ا( 
10000 مراكش  17 اسكجور  مراك 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب راكش  بساريخ - تحت رقم 

.-

609I

YF CONSULTING SERVICES

EL HAOURAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
EL HAOURAR TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17  زنقة 
ع ر ابن العاص إقامة إس اعيل 
مكسب رقم 1 القنيطرة - 11000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)ص)6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
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 

.HAOURAR TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع ، نقل املسسخدمين ، أشغال 

مخسلفة..
عنوان املقر االجس اعي : 17  زنقة 
إس اعيل  إقامة  العاص  ابن  ع ر 
 11000  - القنيطرة   1 رقم  مكسب 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مراد  الحورار  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مراد  الحورار  السيد 
مهدية  قصبة  ص)صص  رقم   08 قطاع 
القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مراد  الحورار  السيد 
مهدية  قصبة  ص)صص  رقم   08 قطاع 
القنيطرة. 11000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 01ص88.
610I

BURO INVEST

STE G PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay (ص

 mohammadi (ص bd oukba
 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
STE G PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي :   9صشارع 
   DC/O  لاللة ياقوت الطابق 5 شقة
موريش  - 0000) الدارالبيضاء  

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.191119

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت   10 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE G PHARMA حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي    مقرها  وعنوان  درهم 
 5 الطابق  ياقوت  لاللة  9صشارع 

 (0000  - موريش      DC/O شقة  
ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء  
اجله  من  قامت  التى  الغرض  النتهاء 

الشركة...
و عين:

اوعالش   فاض ة     السيد)ة( 
 (0000 الدارالبيضاء   وعنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء  

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 10 غشت 1)0) وفي   9صشارع 
   DC/O 5 شقة   لاللة ياقوت الطابق 
الدارالبيضاء    (0000  - موريش  

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص)  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 790501.

611I

AYRAN TRANS

AYRAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AYRAN TRANS
مركب رياض السالم ع ارة 8 الطابق 
5 رقم 9)) ، 90000، طنجة املغرب

AYRAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركب 

رياض السالم ع ارة 8 الطابق 5 رقم 
9)) - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(0019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   08
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 

.AYRAN TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
مركب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رياض السالم ع ارة 8 الطابق 5 رقم 

9)) - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : نفيع  بوفلكن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوفلكن نفيع عنوانه)ا( حي 
االدريسية زنقة املنصور ابن أبي عامر 

رقم ص8  90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوفلكن نفيع عنوانه)ا( حي 
االدريسية زنقة املنصور ابن أبي عامر 

رقم ص8  90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص807.
61(I

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة

  NADIR›S  UNIVERSEL
PUBLICITY  COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 
الطابق الثاني رقم 0) بركان ، 

60000، بركان املغرب
  NADIR›S  UNIVERSEL

PUBLICITY  COMPANY شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي  51 زنقة 
املجاهد موالي ابراهيم حي املسيرة 
بركان - 000ص6 بركان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

867ص.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 مارس   (5 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  NADIR’S الوحيد  الشريك  ذات 
  UNIVERSEL  PUBLICITY
رأس الها  مبلغ    COMPANY
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
موالي  املجاهد  زنقة   51 اإلجس اعي  
000ص6   - بركان  املسيرة  حي  ابراهيم 

بركان املغرب نتيجة ل : عجز مالي.
و حدد مقر السصفية ب 51 زنقة 
املسيرة  حي  ابراهيم  موالي  املجاهد 

بركان - 000ص6 بركان املغرب. 
و عين:

نادير  وعلي وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
 RUE MARC SEGUIN 950)ص  1
 VILLEMOMBLE 950)ص SEINE ET
 DENIS FRANCE PP 950)ص SEINE
)ة(  ك صفي   ET DENIS FRANCE

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/صص5.

Iص61

FNMCOMPTA

D3 PROPERTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL ص EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

PROPERTY صD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 , شارع 

الشريف اإلدري�سي تجزيئة الدريسية  

1 قطعة رقم 6ص1 الطابق األر�سي - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(0011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(

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 

 Dص  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROPERTY

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقارات.

عنوان املقر االجس اعي : 11 , شارع 

الدريسية   الشريف اإلدري�سي تجزيئة 

 - األر�سي  الطابق  6ص1  رقم  قطعة   1

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 السيد عبد السالم ايت الدح ان  :

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

 السيد عبد السالم ايت الدح ان  :

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد السالم ايت الدح ان  
 - املصلى  الركاينة  زنقة   (5 عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد السالم ايت الدح ان  
 - املصلى  الركاينة  زنقة   (5 عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 8069.
611I

FOUZMEDIA

R 2 H IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
R ( H IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املنصور الدهبي ع ارة فكيك 

الرقم 11 املكسب رقم ص - 110000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
61887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 R ( H : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
فكيك  ع ارة  الدهبي  املنصور 
 110000  - ص  رقم  املكسب   11 الرقم 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العرقوبي  الحسن  السيد 
عنوانه)ا( دوار يندغاز تروال --- وزان 

املغرب.

عنوانه)ا(  شطبي  رشيد  السيد 
مركز تروال --- وزان املغرب.

السيد هشام العرقوبي عنوانه)ا( 
دوار يندغاز تروال -- وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام العرقوبي عنوانه)ا( 
دوار يندغاز تروال --- وزان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم -.

615I

BCNG

Great Amberjack Morocco
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°9( (65, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 Great Amberjack Morocco
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9  
- 0050) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5صص515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
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 
 Great  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.Amberjack Morocco

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األحياء املائية.

 ،(65  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9  - 

0050) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 VAN LEEUWEN MARK السيد 
حصة   RUDOLF :  10.000,00

بقي ة 100 درهم للحصة . 
 VAN LEEUWEN MARK السيد 
RUDOLF : 100 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 VAN LEEUWEN MARK السيد 
51ص5  إرلندا  عنوانه)ا(   RUDOLF

إرلندا إرلندا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 VAN LEEUWEN MARK السيد 
51ص5  إرلندا  عنوانه)ا(   RUDOLF

إرلندا إرلندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
616I

BLH RECOUVREMENT

BLH RECOUVREMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

» BLH RECOUVREMENT «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ابن 
خليقان بلجي صانتر مبنى 17 الطابق 

9 باب )1 -  الدار البيضاء 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
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 BLH RECOUVREMENT
عند  مسبوعة  الشركة  :تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
تحصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديون
عنوان املقر االجس اعي : زنقة ابن 
خليقان بلجي صانتر مبنى 17 الطابق 

9 باب )1 - الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي
 (00  : ال9رنو�سي  سعاد  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة
 Bernoussi Legal Help  800

الشركة
حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء

عنوانها  ال9رنو�سي  سعاد  السيدة 
  1 أ طابق  105 شارع الزرقطوني درج 

الدار البيضاء
 Bernoussi Legal Help الشركة
بلجي  خليقان  ابن  زنقة  عنوانها   
  1( باب   9 الطابق   17 مبنى  صانتر 

الدار البيضاء
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة
عنوانها  ال9رنو�سي  سعاد  السيدة 
 1 أ طابق  105 شارع الزرقطوني درج 

- الدار البيضاء 
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 

بساريخ  18 غشت1)0)
617I

fam consulting

DOSCAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center ( avenue

 hassan II gueliz ( eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
DOSCAMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
سعد هللا ع ارة ب ص رقم 7 

امرشيش مراكش - 10000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   09
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 

. DOSCAMAR
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البهارات بأنواعها.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سعد هللا ع ارة ب ص رقم 7 امرشيش 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
كالسالي:األس اء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
اليوسفي  الرشيد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( اقامة سعد هللا ع ارة أ رقم 
01 مراكش 10000 مراكش املغرب.

اليوسفي  الزهراء  فاط ة  السيد 
عنوانه)ا( اقامة أيالس بارك رقم 110 
 10000 برشيد  الساحل  الخدارة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليوسفي  الرشيد  موالي  السيد 
أ  ع ارة  هللا  سعد  اقامة  عنوانه)ا( 
مراكش   10000 مراكش   01 رقم 

املغرب
اليوسفي  الزهراء  فاط ة  السيدة 
عنوانه)ا( اقامة أيالس بارك رقم 110 
 10000 برشيد  الساحل  الخدارة 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بساريخ  ب راكش  السجارية 

1)0) تحت رقم 6611)1.

618I

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

COURSE NUM 6
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو
81 شارع الدكسور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
COURSE NUM 6 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  شارع 
الدكسور فرج ، رقم 81 طنجة ، - 
90000  طنجة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص815
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (017 مارس   ((
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 

.COURSE NUM 6
الية  نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهام.
شارع    : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  ، طنجة   81 رقم   ، فرج  الدكسور 

90000  طنجة امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
100 حصة    : السيد مح د اورغ  

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
بقي ة   100  : اورغ   مح د  السيد 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اورغ   مح د  السيد 
 7 طابق   15( رقم  أنجليتري  شارع 
امل لكة  طنجة   90000    (( شقة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اورغ   مح د  السيد 
 7 طابق   15( رقم  أنجليتري  شارع 
امل لكة  طنجة   90000    (( شقة 

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بساريخ  بطنجة   السجارية 

017) تحت رقم 81ص).
619I

STE FICOGEMISS

STE SOLARDROP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
)1 الطابق السفلي حي بام، 50)صص، 

ميسور املغرب
STE SOLARDROP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
برحو الطابق الثاني شقة ص0  

50)صص ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOLARDROP
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة أو البناء
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تدبير املسسغالت الغالحية.
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
برحو الطابق الثاني شقة ص0  50)صص 

ميسور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

  : اليوسفي  العزيز  عبد  السيد 
درهم   100,00 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اليوسفي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 107 حي بئر انزران 00صصص 

أوطاط الحاج املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليوسفي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 107 حي بئر انزران 00صصص 

أوطاط الحاج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (1 بساريخ  ببوملان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 100.

6(0I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

CAN-PACK MOROCCO
إعالن مسعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 15
20000، Casablanca Maroc

CAN-PACK MOROCCO »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: مج ع 
النواصر الصناعي قطع رقم 917، 
951، )95، 975 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(18.561

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 5) مارس 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 Wieslaw Cabala مايلي: َعْزل السيد
 Anna Malgorzata Sapotaوالسيدة

من وظيفسيه ا ك سيران
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
املقي ة  غالب  هدى  السيدة  تعيين 
النواصر  منطقة   - البيضاء  بالدار 
 ،951  ،917 القطعة  رقم  الصناعية 

)95، 975 مسيرة
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
 Monsieur مايلي: تأكيد مهام السيد
 Thierry Pierre Marie Estever

ك سير
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 CAN-PACK تغيير اسم الشركة من 
 CANPACK« إلى   MOROCCO

»MOROCCO
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من  وص1   ( املادتين  تعديل 

األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
 CANPACK الشركة  اسم  مايلي: 
) املسبقية  MOROCCO, تبقى املادة 

دون تغيير
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 785.508.

6(1I

ديوان السوثيق العصري

KARA STUDIO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ديوان السوثيق العصري
)7 شارع يعقوب املنصور الدار 
البيضاء، 00)0)، الدار البيضاء 

املغرب
 كارا ستيديو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 زنقة 
عزيز بالل معاريف، 00)0) الدار 

البيضاء.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

9)1ص15.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يونيو   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اع اروش  كريم  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة  1صص.ص 
رقية  السيدة  لفائدة  10.000 حصة 

سهيل بساريخ 01 يونيو 1)0)
اع اروش  كريم  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة  صصص.ص 
لينة  السيدة  لفائدة  حصة   10.000

اع اروش بساريخ 01 يونيو 1)0)
اع اروش  كريم  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة  صصص.ص 
10.000 حصة لفائدة السيد  مح د 

اع اروش بساريخ 01 يونيو 1)0)
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 0)7908.

6((I

CFCIM

Khidmaty خدمتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 0ص01)، 

الدار البيضاء املغرب
Khidmaty خدمتي  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 UM6P وعنوان مقرها اإلجس اعي
- السقسيم 660 - حي موالي رشيد  - 

150ص1 بن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(815
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   06
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 

Khidmaty خدمتي .

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

رق ية  منصة  تشغيل   ، الرق ية 

للتسويق واستشارات أبحاث السوق.

 UM6P  : االجس اعي  املقر  عنوان 

660 - حي موالي رشيد  -  - السقسيم 

150ص1 بن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عام سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنس  مجاهد  السيد 

حي تليال رقم ص118 تيكيوين 80650 

أڭادير املغرب.

عنوانه)ا(  مروة  بنعلي  السيدة 
  QU VN الرياض  آرتقسيم  زنقة  6ص 

0160) آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنس  مجاهد  السيد 

حي تليال رقم ص118 تيكيوين 80650 

أڭادير املغرب

عنوانه)ا(  مروة  بنعلي  السيدة 
  QU VN الرياض  آرتقسيم  زنقة  6ص 

0160) آسفي املغرب

 - بساريخ  ب-   القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

Iص)6

FIDUCO TANTAN

 MAROCAINE
D›AMENAGEMENT RURAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

 MAROCAINE

D›AMENAGEMENT RURAL
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1)1 

شقة رقم 06 شارع مح د السادس  

- 81000 كل يم املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1778

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 MAROCAINE الوحيد  الشريك 

D’AMENAGEMENT RURAL  مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي رقم 1)1 شقة رقم 

 81000  - السادس   06 شارع مح د 

كل يم املغرب نتيجة ل : وقف نشاط 

الشركة.

و حدد مقر السصفية ب رقم 1)1 

شقة رقم 06 شارع مح د السادس  - 

81000 كل يم املغرب. 

و عين:

العاربي  عصام   السيد)ة( 

  8(9 رقم  القدس  حي  وعنوانه)ا( 

)ة(  ك صفي  املغرب  كل يم   81000

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  بساريخ  بكل يم   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/91).

6(1I

FIDUCO TANTAN

ULTRA DIESEL
شركة السضامن

حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

ULTRA DIESEL شركة السضامن)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عالل الفا�سي رقم 51  - 81000 

كل يم املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص119.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 01 غشت  في  املؤرخ 

  ULTRA DIESEL السضامن  شركة 

مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 

مقرها اإلجس اعي شارع عالل الفا�سي 

املغرب  كل يم   81000  -   51 رقم 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 81000  -   51 رقم  الفا�سي  عالل 

كل يم املغرب. 

و عين:

املسوكل  ع اد   السيد)ة( 

 11 رقم  الوطاسيين  زنقة  وعنوانه)ا( 

كل يم   81000 نون  واد  حي  أ  بلوك 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  بساريخ  بكل يم   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص9).

6(5I

FIDUCO TANTAN

by Aziz
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

by Aziz شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

السضامن الرقم 9) - 81000 كل يم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

651ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 

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 

 by  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Aziz

السصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستراد.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

كل يم   81000 -  (9 الرقم  السضامن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العزيز بوكاية :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوكاية  العزيز  عبد  السيد 

بلوك  هللا  في  الرجاء  حي  عنوانه)ا( 

كل يم   81000  (1 رقم   05 زنقة  س 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوكاية  العزيز  عبد  السيد 

بلوك  هللا  في  الرجاء  حي  عنوانه)ا( 

كل يم   81000  (1 رقم   05 زنقة  س 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   0( بساريخ  بكل يم   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/11ص.

6(6I

N(M CONSEIL-SARL

CHANOSAL IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CHANOSAL IMPEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

مح د عبدو رقم 11 - 000)6 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

7ص196.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 شتن9ر   09 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اسسغالل وتسيير املقاهي

تح يص وبيع القهوة 

الغذائية  واملنسجات  القهوة  توزيع 

العامة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم )ص9ص.

6(7I

موثقة

اكوانيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرس ية

موثقة
)1) إقامة اليت )املركز السجاري 

اليت( الطابق الثالث مكسب رقم 

06ص  شارع مح د الخامس جليز - ، 

10000، مراكش املغرب

اكوانيم  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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 وعنوان مقرها اإلجس اعي مزرعة 
اي انو دوار ايت القا�سي ج اعة 
اكواتيم الحوز مزرعة اي انو دوار 
ايت القا�سي ج اعة اكواتيم الحوز 

10000 مراكش املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 
الرس ية عدد )568 بساريخ )) شتن9ر 

.(0(1
بدال من : شركة اكوانيم 

يقرأ : شركة اكوامين
الباقي بدون تغيير.

6(8I

مكسب محاسبة

YOUNAS TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب محاسبة
ع ارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب
YOUNAS TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

املعاضيض ع.ص.ز أرفود - 000)5 
أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص07ص019/1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (019 أبريل   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 

.YOUNAS TOURS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 5(000  - أرفود  ع.ص.ز  املعاضيض 

أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

  : معضال   يونس  موالي  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
معضال   يونس  موالي  السيد 
ارفود  املقاومة  زنقة  عنوانه)ا( 

00))5 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
معضال   يونس  موالي  السيد 
ارفود  املقاومة  زنقة  عنوانه)ا( 

00))5 ارفود املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالرشيدية  بساريخ ص1 ماي 

019) تحت رقم صص5.
6(9I

SR EL BOUKHARI AFFAIRES

LAV KH DAK   SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SR EL BOUKHARI AFFAIRES
 HAY MY RACHID RUE

 INIFAFEN  DAKHLA Hay
-elmatar ,rue casablanca N°1
961، 000ص7، الداخلة املغرب

LAV KH DAK   SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 
01 شارع جلوى مركز بئر كندوز 
ع الة أوسرد الداخلة  - 000ص7 

أوسرد  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1908
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06
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 
 LAV  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. KH DAK   SARL AU
غسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزيوت  وتبديل  واألفرشة  السيارات 

وبيعها .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بئر  مركز  جلوى  شارع   01 النهضة 
 - الداخلة   أوسرد  ع الة  كندوز 

000ص7 أوسرد  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : خبير  خديجة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خبير  خديجة  السيدة 
حي النهضة 01 شارع جلوى مركز بئر 
كندوز ع الة أوسرد الداخلة 000ص7 

أوسرد  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خبير  خديجة  السيدة 
مركز  جلوى  شارع   01 النهضة  حي 
الداخلة   أوسرد  ع الة  كندوز  بئر 

000ص7 أوسرد  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 71ص1.

0Iص6

SARL

KAREX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
KAREX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

شهرزاد ص، الطابق 5، رقم )) 

النخيل  - 000)) الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص)57)5

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KAREX : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SARL

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شهرزاد ص، الطابق 5، رقم )) النخيل  

- 000)) الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

بن9راهيم  فوزية  السيدة 

االندلو�سي :  800 حصة بقي ة 100 

درهم للحصة .

السيد مح د رضا السالوي  :  00) 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بن9راهيم  فوزية  السيدة 
االندلو�سي عنوانه)ا( 8 شارع الدكسور 

مح د السجل ا�سي طابق ص الشقة 6 

000)) الدار  إقامة النهضة بوركون  

البيضاء املغرب .
السالوي   رضا  مح د  السيد 

عنوانه)ا( 8 شارع الدكسور سجل ا�سي 
بوركون   النهضة  إقامة   08 ص0 ش  ط 

000)) الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
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بن9راهيم  فوزية  السيدة 
االندلو�سي عنوانه)ا( 8 شارع الدكسور 
مح د السجل ا�سي طابق ص الشقة 6 
000)) الدار  إقامة النهضة بوركون  

البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1660ص.

1Iص6

mohammedia accounting

SOLATRAVIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mohammedia accounting
 الحسنية توسيع شارع املخسار 

السو�سي رقم ) طابق 1 
املح دية0800)  املغرب

SOLATRAVIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة.

وعنوان مقرها االجس اعي :شارع 
عبد هللا ابن ياسين ع ارة بيلدون 
الطابق5 رقم 5،الدار البيضاء  
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6787ص1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (019 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  االقسضاء 

.SOLATRAVIT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واع ال أخرى, 
شارع  االجس اعي:  املقر  عنوان 
بيلدون  ع ارة  ياسين  ابن  هللا  عبد 

الطابق5 رقم 5،الدار البيضاء.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة عناب حنان : 700 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة

00ص   : يوسف  عناب  السيد   .
حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا  حنان  عناب  السيدة 
168،املح دية  رقم  )الحسنية1 

 (0810
عنوانه)ا). يوسف  عناب  السيد 
)5ص،املح دية  رقم   1 الحسنية 

 (0810
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا  حنان  عناب  السيدة 
168،املح دية  رقم   1 )الحسنية 

 (0810
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 019) تحت رقم ص1861.
I)ص6

SOFT CACTUS (.0

SOFT CACTUS 2.0
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOFT( (.0 سوفت كاكسيس
(CACTUS (.0

79 شارع الدرفوفي، طابق 6، شقة 
6،وجدة ،املغرب

سوفت كاكسيس 0.)
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 79 شارع 
الدرفوفي، طابق 6، شقة 6،وجدة 

،املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص805ص

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
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 
االقسضاء ب خسصر تس يتها : سوفت 

كاكسيس 0.)
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدعاية   - االتصاالت   - الويب 

واإلعالن.
عنوان املقر االجس اعي : 79 شارع 
6،وجدة  شقة   ،6 طابق  الدرفوفي، 

،املغرب 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  -األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
: عنوانها  هناء  ادخي�سي   السيدة 

 60000 القدس  الشهيد  زنقة   58
وجدة املغرب

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانها  هناء  ادخي�سي  السيدة   
 60000 القدس  الشهيد  زنقة   58  :

وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بوجدة  السجارية 
رقم  تحت   (0(1 شتن9ر 

ص101008)105111.
Iصص6

SR EL BOUKHARI AFFAIRES

 COIF FADWA DE SUD  SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SR EL BOUKHARI AFFAIRES
 HAY MY RACHID RUE

 INIFAFEN  DAKHLA Hay
-elmatar ,rue casablanca N°1
961، 000ص7، الداخلة املغرب

  COIF FADWA DE SUD  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي العودة 01 
مج وعة 100 دار بلوك )0 رقم 01 
بئر كندوز ع الة  أوسرد  - 000ص7 

أوسرد  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9ص191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص1 
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 
 COIF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FADWA DE SUD  SARL AU
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسج يل والحالقة .
العودة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
)0 رقم  100 دار بلوك  01 مج وعة 
01 بئر كندوز ع الة  أوسرد  - 000ص7 

أوسرد  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : املغيتي  فدوى  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املغيتي  فدوى  السيدة 
ع الة   كندوز  بئر  الكركرات  مركز 

أوسرد  000ص7  أوسرد  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املغيتي  فدوى  السيدة 
ع الة   كندوز  بئر  الكركرات  مركز 

أوسرد 000ص7  أوسرد  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم ص110.

1Iص6
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SR EL BOUKHARI AFFAIRES

  RESTO MADAQ TAQLIDI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SR EL BOUKHARI AFFAIRES
 HAY MY RACHID RUE

 INIFAFEN  DAKHLA Hay
-elmatar ,rue casablanca N°1
961، 000ص7، الداخلة املغرب

 RESTO MADAQ TAQLIDI  SARL
AU    شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي العودة 
1 بلوك 1 رقم 18 بئر كندوز أوسرد - 

000ص7 أوسرد  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

191(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   1(
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 
 RESTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.   MADAQ TAQLIDI  SARL AU
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السقليدية  الوجبات  لسحضير 

الصحراوية .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بئر كندوز   18 1 رقم  1 بلوك  العودة 

أوسرد - 000ص7 أوسرد  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : املحجوبي  غلي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املحجوبي  غلي  السيدة 
بئر   18 رقم   1 بلوك   1 العودة  حي 

كندوز أوسرد 000ص7 أوسرد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املحجوبي  غلي  السيدة 
بئر   18 رقم   1 بلوك   1 العودة  حي 

كندوز أوسرد 000ص7 أوسرد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 91ص1.

5Iص6

AMAL FINANCE

شركة هوشيمية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL FINANCE

 n° 5 RUE EL MOUTANABI ،

30000، FES MAROC

شركة هوشي ية شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كرنسيف 
زنقة سيدي بوج عة شفشاون - 

91000 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص16

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

: شركة  ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

هوشي ية.

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسجات الحرفية.

عنوان املقر االجس اعي : كرنسيف 
 - شفشاون  بوج عة  سيدي  زنقة 

91000 شفشاون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة هوشي ية سطا�سي :  100 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سطا�سي  هوشي ية  السيدة 

سيدي  زنقة  كرنسيف  عنوانه)ا( 
بوج عة شفشاون 91000 شفشاون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

سطا�سي  هوشي ية  السيدة 

سيدي  زنقة  كرنسيف  عنوانه)ا( 
بوج عة شفشاون 91000 شفشاون 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بشفشاون   االبسدائية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 1)0)/ص1).

6Iص6

ASMAA MEDIA GROUP

 CONSTRUCTION
BÂTIMENT ABOUEL-

HOUDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 9ص الرقم 

0) ال9رنو�سي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

 CONSTRUCTION BÂTIMENT

ABOUEL-HOUDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الحرية 
زنقة 10 الرقم 5 الطابق الثالت - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص16019.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تغيير  تم   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »تشييد البنايات« 

إلى »الترويج العقاري«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789657.
7Iص6

COMPTA DAK

MRA BENSIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع مح د فاضل الس اللي 

حي السالم رقم 08ص1 ، 000ص7، 
الداخلة املغرب

MRA BENSIF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الحسني الطابق السفلي رقم 1ص1 - 
000ص7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صصص19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص1 
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 
 MRA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENSIF
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو : 
نقل البضائع لحساب الغير
نقل العاملين لحساب الغير

نشاط بائعي األس اك
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النقل املحلي والدولي
نقل البضائع والنقل امل9رد

أع ال مسنوعة وتقديم خدمات
وميناء  الطريق  على  املساعدة 

املركبات
والسصدير  االسسيراد  تجارة 

والسجارة العامة
النقل ال9ري والجوي والبحري

البحرية  املأكوالت  تث ين منسجات 
وتعبئتها  وتج يدها  ومعالجتها 

وحفظها ،
تسويق األس اك الطازجة وامل9ردة 
واملج دة والقشريات واملحار وج يع 
منسجات املأكوالت البحرية األخرى في 
السجارة  والدولية.  الوطنية  األسواق 
من  والسعاقد  والسصدير  واالسسيراد 

الباطن.
السفن  ج يع  وتشغيل  تجهيز 
البحري  النقل  بصناعة  الخاصة 

وصيد األس اك بشكل عام.
إنشاء وتشغيل أي مصنع ملعالجة 
وتحويلها  وتعبئتها  املنسجات  ج يع 

وحفظها.
ج يع  وتشغيل  وتأجير  تركيب 
الخاصة  الس9ريد  مرافق  أو  املصانع 
وأي  األس اك  وحفظ  ب عالجة 

مأكوالت بحرية أخرى.
الوطني  ال9ري  والنقل  السأجير 
لج يع  الوجهات  لج يع  والدولي 
الثقيلة  واملعدات  البضائع 

والشخصية ووكالء الشحن ؛
ج يع ع ليات النقل العابر وال9ري 

والبحري والجوي بج يع أنواعها.
والسخزين  املناولة  ع ليات  ج يع 
 ، والبضائع  الغذائية  املواد  لج يع 
بالشاحنات  النقل  ع ليات  وج يع 

والج ارك والسخزين ؛
الع ولة   ، العامة  السجارة 

والس سرة ، تقديم الخدمة
السعاقد من الباطن على أي نشاط 
اسسخدام  أو  الع الة  تدخل  يسطلب 
معدات صناعية أو زراعية أو تجارية
 شراء وبيع وتأجير ج يع املركبات 
الصغيرة  الحافالت  ذلك:  في  ب ا 
والجرارات  والشاحنات  والحافالت 

وغيرها

والسجاري  القانوني  السوطين 
للشركات

والعالمات  املنسجات  ت ثيل   
السجارية.

إلنشاءات العامة ، بيع مواد البناء 
، الهندسة املدنية 

الع ليات  ج يع   ، عام  وبشكل 
غير  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 
مباشر بنشاطها لسعزيز ن و الشركة 

وتطورها.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 1ص1  رقم  السفلي  الطابق  الحسني 

000ص7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بنسيف  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنسيف  مح د  السيد 
000ص7  1ص1  رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنسيف  مح د  السيد 
000ص7  1ص1  رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 
شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/1)15.
8Iص6

FIDUNEWS SARL A.U

BENFID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BENFID شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة نور 
زنقة إمام البخاري الطابق ص الشقة 
17 املعاريف الدارالبيضاء - 0صص0) 

الدارالبيضاء ملغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص)1566.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 1ص غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    BENFID الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   70.000 رأس الها 
زنقة  نور  إقامة  اإلجس اعي  مقرها 
 17 الشقة  ص  الطابق  البخاري  إمام 
0صص0)   - الدارالبيضاء  املعاريف 
: الحل  الدارالبيضاء ملغرب نتيجة ل 

املسبق للشركة .
و حدد مقر السصفية ب إقامة نور 
الشقة  ص  الطابق  البخاري  إمام  زنقة 
0صص0)   - الدارالبيضاء  املعاريف   17

الدارالبيضاء ملغرب. 
و عين:

زاكور  بن  مح د   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( حي نج ة بنسلي ان الرقم 
بنسلي ان   000ص1  بنسلي ان    (19

ملغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص)8)79.
9Iص6

STE GEST CLA COM SARL

STE EXITO TARAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 صEME ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE EXITO TARAS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اغرم 

امزدار اكنيون تنغير - 15800 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص09)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   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 

. EXITO TARAS SARL

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير 

-البناء واالشغال املخسلفة .

عنوان املقر االجس اعي : دوار اغرم 

15800 تنغير  امزدار اكنيون تنغير - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد هشام خالق :  0)5 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 180   : السيد عبد الواحد زكني   

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام خالق عنوانه)ا( رقم 
تنغير  تيحيث  حي  الزهور  زنقة   10

15800 تنغير املغرب.

زكني   الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رياض  اسلي اقامة النخيل 

) وجدة  رقم  االول  الطابق  بلوك س 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام خالق عنوانه)ا( رقم 
تنغير  تيحيث  حي  الزهور  زنقة   10

15800 تنغير املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   01 بساريخ  بتنغير   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 6)11.
610I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلسينغ

LES GRIMPEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AROBASE اروباس كونسيلسينغ
CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 
اقامات البيضاء الع ارة K الطابق 
الخامس الشقة )5 املعاريف ، 
70ص0)، الدار البيضاء املغرب
LES GRIMPEURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

 kالرياض قطاع 1) املج وعة -  ص
10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص15151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(
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 
 LES  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GRIMPEURS
حضانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اطفال
السعليم االولي 

السعليم االبسدائي.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 kص  - املج وعة   (1 قطاع  الرياض 

10100 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سهام حنيني :  100 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنيني  سهام  السيدة 
حي املسيرة 1 ع ارة 150 شقة 8 ت ارة 

10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حنيني  سهام  السيدة 
حي املسيرة 1 ع ارة 150 شقة 8 ت ارة 

10100 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 55ص117.

611I

FIDUTRACO CONSULTING

EDGAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
EDGAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 
الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع 
الدارالبيضاء 0ص1) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص51511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   01
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 

.EDGAR

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

زنقة   (  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الرابع  الطابق   1( الشقة  الصنوبر 

الدارالبيضاء  0ص1)  الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : منسصر  نبيل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل منسصر عنوانه)ا( حي 

الفسح رقم ص5  - بنسلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل منسصر عنوانه)ا( حي 

الفسح رقم ص5  - بنسلي ان بنسلي ان

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791787.

61(I

ASMAA MEDIA GROUP

TENDANCE WOMEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 9ص الرقم 

0) ال9رنو�سي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

TENDANCE WOMEN  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شارع 

الزرقطوني الطابق 7 شقة 7ص - 

0000) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص50910

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل  ص) 

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 

. TENDANCE WOMEN

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

عنوان املقر االجس اعي : 11 شارع 

 - 7ص  شقة   7 الطابق  الزرقطوني 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

: سرغيني  عبدالغاني   السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سرغيني  عبدالغاني  السيد 

 1 شطر  العالية  اقامة  عنوانه)ا( 

 (0000 الرح ة   1 شقة  5ص1  ع ارة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لبطارني  مريم  السيدة 

5ص1  ع ارة   1 شطر  العالية  اقامة 

 (0000 بوعزة  دار  الرح ة   1 شقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 785061.

Iص61
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N(M CONSEIL-SARL

MULTI HERRAMIENTAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

MULTI HERRAMIENTAS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 
الثاني رقم 1 - 000)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((777
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 
 MULTI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.HERRAMIENTAS
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت واالجهزة الكهرومنزلية
اسسيراد وتصدير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 
الناظور   6(000  -  1 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد يخلف عبد العزيز :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  يخلف  السيد 
 6(000 شيكر  بني  تيزة  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  يخلف  السيد 
 6(000 شيكر  بني  تيزة  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ )0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 866ص.
611I

ASMAA MEDIA GROUP

K.K.10
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 9ص الرقم 
0) ال9رنو�سي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب
K.K.10 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
صهيب الرومي بلوك 9ص رقم 

0) سيدي ال9رنو�سي. - 0000) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511077
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 

.K.K.10
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.
اسسيراد مواد بناء.

األع ال املدنية.
املعدات الزراعية.

شراء األرض.
أع ال البناء والسطوير العقاري..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  9ص  بلوك  الرومي  صهيب 
 (0000  - ال9رنو�سي.  سيدي   (0

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد خدة خالد :  1.000 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خدة خالد عنوانه)ا( شارع 
 (0610 اوفانينجو   رقمص  ابروزو 

كري ونا ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خدة خالد عنوانه)ا( شارع 
 (0610 اوفانينجو   رقمص  ابروزو 

كري ونا ايطاليا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 790816.

615I

EXPRESS MIMO

 MEDIHEALTHCARE
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MEDIHEALTHCARE MAROC
115 شارع مح د الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc
 MEDIHEALTHCARE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موالي رشيد  حي الفرح رقم 1) 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
9ص1107.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 19 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  MEDIHEALTHCARE MAROC
مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 
رشيد   موالي  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
 90000  - طنجة   (1 رقم  الفرح  حي 
طنجة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
موالي رشيد  حي الفرح رقم 1) طنجة 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

ٍٍبنبهسان  ْاملهدي   السيد)ة( 
حي  رشيد  موالي  شارع  وعنوانه)ا( 
الفرح زنقة ) رقم 1) طنجة 90000 
طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

السيد)ة( كريم  بنبهسان وعنوانه)ا( 
 ( زنقة  الفرح  شارع موالي رشيد حي 
رقم 1) طنجة 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16018).
616I

TAGANA KNOWLEDGE

TAGANA KNOWLEDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAGANA KNOWLEDGE
11 زنقة األشعري شقة 1 اكدال 
الرباط ، 11000، سال املغرب

TAGANA KNOWLEDGE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
األشعري رقم 1 اكدال الرباط - 

11000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

1516(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.TAGANA KNOWLEDGE

لوازم  بيع   : بإيجاز  غرض الشركة 

املكسب واالجهزة االلكترونية.
11 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

 - الرباط  اكدال   1 رقم  األشعري 

11000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد صبيري يونس :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد ازملاظ خالد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  صبيري  السيد 
10 رقم  شارع مح د الخامس ع ارة 

)ص سال الجديدة 11100 سال املغرب.

السيد ازملاظ خالد عنوانه)ا( م ر 
رقم   ( ع ارة  البوري  الرح ان  عبد 

15 سال الجديدة 11100 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  صبيري  السيد 
10 رقم  شارع مح د الخامس ع ارة 

)ص سال الجديدة 11100 سال املغرب

السيد ازملاظ خالد عنوانه)ا( م ر 
رقم   ( ع ارة  البوري  الرح ان  عبد 

15 سال الجديدة 11100 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم -.

617I

FLASH ECONOMIE

JANATPLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JANATPLAST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي س1 مكرر 

تجزئة )6 قطب حضري )رأس املاء( 

عين الشقف - 0000ص فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8

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 

. JANATPLAST

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النعال واألحذية.
عنوان املقر االجس اعي : س1 مكرر 
املاء(  )رأس  )6 قطب حضري  تجزئة 

عين الشقف - 0000ص فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

بوطوب  الفساح  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوطوب  الفساح  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 15) زنقة الصديق بالعربي 
فاس   0000ص  الحجوي   تجزئة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوطوب  الفساح  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 15) زنقة الصديق بالعربي 
تجزئة الحجوي  0000ص فاس  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم )88ص.

618I

FLASH ECONOMIE

ALMUHANAD ALBATTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALMUHANAD ALBATTAR
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 100.000،00 درهم
املقر اإلجس اعي . شارع بوركون رقم 
111 ع ارة زهرةص-- اقامة اسية  
الطابق االول. رقم )             

الدارالبيضاء
 RC : 05)ص1ص/ IF : 1519817ص /

ICE : 0017501880000(6
الحل املسبق للشركة

العام  االجس اع  محضر  ب قس�سى 
البيضاء   بالدار  املنعقد  العادي  غير 

بساريخ  ص غشت 1)0)  .
-1 ، تقرر ما يلي :

· الحل املسبق للشركة.
· تعيين السيد مح د مهدي جواد 
 MOHAMMED MAHDI الكردي 
JAWAD KORDI ، ك صف للشركة.
باملقر  السصفية  محل  تعيين   ·

االجس اعي للشركة.
· إنهاء مهام تسيير الشركة

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   (-
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء بساريخ  8 شتن9ر 1)0) تحت 

رقم 015)79.
قصد النشر واإلعالن

619I

FLASH ECONOMIE

SOYAPAR 
إعالن مسعدد القرارات

SOYAPAR ‘’ – S.A ‘’ -
تعديل القانون األسا�سي     

مشهود  رسمي  عقد  ب قس�سى 
عليه من طرف األسساذة وفاء النقاري 
بالدار البيضاء،السيد العابد  موثقة 
على  تعديل  وضع  سوسان  يعقوبي 

القانون األسا�سي لشركة             
تبعا  االسم.  مجهولة  شركة   «

»SOYAPAR:للقرارات السالية
بالدار  -ب قس�سى عقد عرفي حرر 
 ،(016 يناير   11 البيضاء٬بساريخ 
العام  الج ع  محضر  يسض ن 
دجن9ر015)   10 بساريخ  االسسثنائي 
بساريخ  املدينة  نفس  في  املسجل 
اإليداع:  )سجل   (016 يناير   19
باالسسخالص:  األمر   (058/(016
 : باألداء  السصريح   1970/(016
العام  الج ع   ،   )(016((01115
رأس ال  زيادة  قرر  االسسثنائي 
-81.700.000درهم  ب  الشركة 
-15.000.000درهم  من   ليصبح 
طريق  عن  -99.700.000درهم  إلى 
 817000 بسعر  واإلصدار،  اإلنشاء 
لكل  100درهم  بقي ة  جديد  سهم 

منها.
مشهود  رسمي  عقد  -ب قس�سى 
وفاء  األسساذة  طرف  من  عليه 
البيضاء،  بالدار  موثقة  النقاري 
املسجل  دجن9ر018)،   1( بساريخ 
)سجل  1)دجن9ر018)  بساريخ 
018)-0060167-60ص1  اإليداع: 
األمر باالسسخالص: 08))5( ، السيد 
بالس9رع  قام  سوسان  يعقوبي  العابد 
للسيدة  119910سهم:  ب لكية 
سهم،   9910)ملكية  بناني،  وفاء 
سوسان،  يعقوبي  ابراهيم  للسيد 
سلوى  وللسيدة  سهم  60000ملكية 
0000صملكية  سوسان،  يعقوبي 

سهم.
مشهود  رسمي  عقد  -ب قس�سى 
عليه من طرف األسساذة وفاء النقاري 
بساريخ  البيضاء،  بالدار  موثقة 
بساريخ  املسجل  دجن9ر018)،   1(
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اإليداع:  )سجل  1)دجن9ر018) 
األمر  018)-0060180-60ص1 
،السيد   ،  )5((1( باالسسخالص: 
بالس9رع  قام  سوسان  يعقوبي  العابد 
عبلة  للسيدة  0000صسهم  ب لكية 

يعقوبي سوسان .
و7  البندين6  تعديل  تم  -بالسالي 

من القانون األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  -تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 ،(0(1 شتن9ر   09 بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم 1ص1)79.
لالسسخالص والنشر

650I

FLASH ECONOMIE

KAJIMA BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KAJIMA BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 8)1 زنقة 

العرعار الطابق ) مكسب 6  - 0000) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص51558
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
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 

.KAJIMA BUILDING

-تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع اآلالت.

- املواصالت للغير
- شركة األع ال املسنوعة.

- بيع مواد البناء
- اسسيراد وشراء وبيع ج يع أنواع 

معدات وآالت البناء..
عنوان املقر االجس اعي : 8)1 زنقة 
العرعار الطابق ) مكسب 6  - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بلحبيب  محسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسن بلحبيب عنوانه)ا( 
  11000  1 شقة  اشبلية  زنقة   61

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن بلحبيب عنوانه)ا( 
  11000  1 شقة  اشبلية  زنقة   61

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 09))79.

651I

FLASH ECONOMIE

 Building Information
 Management - Etudes

Coordination
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 Building Information

 Management - Etudes
Coordination شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 معركة 
أنوال  - 000ص9 تطوان  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص965)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   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 
 Building Information  :
 Management - Etudes

.Coordination
األنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املع ارية والهندسية
.

عنوان املقر االجس اعي : 5 معركة 
أنوال  - 000ص9 تطوان  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد الياس بروحو :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : بروحو  مح د   السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بروحو  الياس  السيد 
 01 الضحى  ع ارة  درعة  واد  شارع 
زنقة أ ط ص0 رقم 09  000ص9 تطوان  

املغرب.
عنوانه)ا(  بروحو  مح د   السيد 
 01 الضحى  ع ارة  درعة  واد  شارع 
زنقة أ ط ص0 رقم 09  000ص9 تطوان  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بروحو  الياس  السيد 
 01 الضحى  ع ارة  درعة  واد  شارع 
زنقة أ ط ص0 رقم 09  000ص9 تطوان  

املغرب

عنوانه)ا(  بروحو  مح د   السيد 
 01 الضحى  ع ارة  درعة  واد  شارع 
زنقة أ ط ص0 رقم 09  000ص9 تطوان  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 9ص11.
65(I

FLASH ECONOMIE

IPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IPEX شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 16  زاوية 
زنقة أبي جابر السباري وزنقة ياس ين 

إقامة ع ر الطابق ص  - 90000 
طنجة  املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص7005.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (0(0 نون9ر  ص1  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد IPEX  مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
جابر  أبي  زنقة  زاوية    16 اإلجس اعي 
ع ر  إقامة  ياس ين  وزنقة  السباري 
املغرب  طنجة    90000  - ص   الطابق 
نشاط  اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة 

تجاري.
و حدد مقر السصفية ب 16 زاوية 
زنقة أبي جابر السباري وزنقة ياس ين 
إقامة ع ر الطابق ص  - 90000 طنجة  

املغرب. 
و عين:

يحيوي   عي�سى    السيد)ة( 
)ة(  ك صفي   x 0 x x وعنوانه)ا( 

للشركة.
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 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

0)0) تحت رقم 5596ص).

Iص65

amina zouheir

ليتي ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

amina zouheir
 n°175 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

ليتي ترانس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 زنقة 
10 بلوك ص شقة 6 سيدي بوظهر 
املرجة فاس - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1ص695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ليتي   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ترانس.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع 
أشغال مخسلفة أو البناء.

 1 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة 10 بلوك ص شقة 6 سيدي بوظهر 
املرجة فاس - 0000ص فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة    : ليتي  إي ان  السيدة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مصطفى ليتي :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ليتي  إي ان  السيدة 
 15 رقم   01 حنان  الحسني  املج ع 

طنجة  90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  ليتي  مصطفى  السيد 
ملوسة  الرمان  مدارس  مج وعة 
فحص انجرة  ص9105 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ليتي  إي ان  السيدة 
 15 رقم   01 حنان  الحسني  املج ع 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص11.
651I

N(M CONSEIL-SARL

BENOVAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

BENOVAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 
الثاني رقم 1 - 000)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((791
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.BENOVAS
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت واالجهزة الكهرومنزلية
اسسيراد وتصدير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 
الناظور   6(000  -  1 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد يخلف عبد العزيز :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  يخلف  السيد 
 6(000 شيكر  بني  تيزة  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  يخلف  السيد 
 6(000 شيكر  بني  تيزة  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ )0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 865ص.
655I

االسساد مح د لطفي

 CAPIRAL ECONOMIQUE«
»IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

االسساد مح د لطفي
6ص شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
000) الطابق الرابع فاس ، 0000ص، 

فاس املغرب
 CAPIRAL ECONOMIQUE«
IMMOBILIER«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فاس شارع 
الجيش امللكي اقامة الفسح الطابق 6 
مكسب 6ص - 0000ص فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

995ص).
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 01 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( توفيق 
الخليفي   عزيز  والسيد  الخليفي   

ك سير آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/1091.

656I

االسساد مح د لطفي

 AL HAMD LILBINAE WA«
»TAAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

االسساد مح د لطفي
6ص شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
000) الطابق الرابع فاس ، 0000ص، 

فاس املغرب
 AL HAMD LILBINAE WA«

TAAMIR«  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فاس شارع 
الجيش امللكي اقامة الفسح الطابق 6 
مكسب 5ص - 0000ص فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.((7(5
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 01 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( توفيق 
الخليفي   عزيز  والسيد  الخليفي   

ك سير آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص109.

657I
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االسساد مح د لطفي

»PALMIER INVEST«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

االسساد مح د لطفي
6ص شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
000) الطابق الرابع فاس ، 0000ص، 

فاس املغرب
»PALMIER INVEST« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قطعة )ص 
مسجر ص تجزئة عاطف طريق اي وزار 

فاس - 0000ص فاس املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

صص590.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في ص0 ف9راير 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
عاطف  تجزئة  ص  مسجر  )ص  »قطعة 
فاس  0000ص   - فاس  اي وزار  طريق 
قطعة  االول  »الطابق  إلى  املغرب« 
عين  طريق  القرويين  تجزئة  11ص 
فاس   0000ص   - فاس  الشقف 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص99ص.
658I

FIDUCIA-MID

 AUTO ECOLE ALMANHAJ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
مي الل ميدلت ، 50ص51، ميدلت 

ميدلت
  AUTO ECOLE ALMANHAJ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االول طريق مكناس رقم 198 مكرر 
مي الل  - 50ص51 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AUTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. ECOLE ALMANHAJ SARL
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مكرر   198 رقم  مكناس  طريق  االول 

مي الل  - 50ص51 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : السيد عبد هللا السعيدي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد مح د فركاني :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السعيدي  هللا  عبد  السيد 
الشريف   موالي  زنقة   06 عنوانه)ا( 

50ص51 ميدلت املغرب.
عنوانه)ا(  فركاني  مح د  السيد 
70 شارع واد املخازن مي الل 50ص51 

ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي  هللا  عبد  السيد 
الشريف   موالي  زنقة   06 عنوانه)ا( 

50ص51 ميدلت املغرب
عنوانه)ا(  فركاني  مح د  السيد 
70 شارع واد املخازن مي الل 50ص51 

ميدلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 شتن9ر  االبسدائية ب يدلت  بساريخ 

1)0) تحت رقم 51).
659I

االسساد مح د لطفي

»YASSINE MBK CASH«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االسساد مح د لطفي
6ص شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
000) الطابق الرابع فاس ، 0000ص، 

فاس املغرب
»YASSINE MBK CASH« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 85 
زنقة موالي رشيد طريق صفرو 
فاس. - 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69115
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (0
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 

.»YASSINE MBK CASH«
تحويل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال وطنيا ودوليا.
- الصرف.

 85 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة موالي رشيد طريق صفرو فاس. 

- 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: مواسة  ورياكلي  مليكة   السيدة 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مواسة  ورياكلي  مليكة  السيدة 

عنوانه)ا( فاس 0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
مواسة  ورياكلي  مليكة  السيدة 
عنوانه)ا( فاس 0000ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص101.
660I

ste figmara

 TRANSAOUNZI ترونزاونزي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste figmara
 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،
marrakech maroc

 TRANSAOUNZI ترونزاونزي      
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار زاوية 
العنتري اوالد دليم البور مراكش - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص1181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص0 
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 

TRANSAOUNZI ترونزاونزي     .
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجس اعي : دوار زاوية 
 - مراكش  البور  دليم  اوالد  العنتري 

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 700.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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نصف   : مح د  اونزي  السيد   -
وصهريج  مركبات  ص0  )ملكية  قي ة 
بقي ة  الحصص500ص   عدد  خزان( 

100 درهم.
السيد اونزي ميلود : نصف قي ة 
خزان(  وصهريج  مركبات  ص0  )ملكية 
 100 بقي ة  الحصص500ص   عدد 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مح د  اونزي  السيد 
البور  دليم  اوالد  العنتري  زاوية  دوار 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ميلود  اونزي  السيد 
البور  دليم  اوالد  العنتري  زاوية  دوار 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مح د  اونزي  السيد 
البور  دليم  اوالد  العنتري  زاوية  دوار 

مراكش 10000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  ميلود  اونزي  السيد 
البور  دليم  اوالد  العنتري  زاوية  دوار 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7166)1.

661I

MAISON DE L’OEIL  SARL AU

ميزو دو لوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAISON DE L’OEIL  SARL AU
 Adresse postale 60 ROUTE DE

 TETOUAN LA BELLE VUE LT
 771  ETAGE ( N 11 RESIDENCE
 LES ARENES ، 90000، TANGER

MAROC
ميزو دو لوي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
هارون الرشيد 5) متر رقم 7) - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1191(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

ميزو   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

دو لوي.

غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  (7 رقم  متر   (5 الرشيد  هارون 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

األشهب  املطلب  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

األشهب  املطلب  عبد  السيد 

 (5 الرشيد  هارون  شارع  عنوانه)ا( 

متر رقم 7) 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

األشهب  املطلب  عبد  السيد 

 (5 الرشيد  هارون  شارع  عنوانه)ا( 

متر رقم 7) 90000 طنجة املغرب

السيدة كوثر بن يعقوب عنوانه)ا( 

شارع مهات ا غاندي اقامة عين هللا ط 

ر الشقة ) 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص151).

66(I

N(M CONSEIL-SARL

MAROS-NAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, (

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

MAROS-NAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
01 بالطابق الثالث بالع ارة الكائنة 
برقم 11 بزنقة 7ص لعري الشيخ - 

000)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 

.MAROS-NAD
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
الحراسة  وادوات  مواد  بيع 

والسنظيف
السجارة.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بالع ارة  الثالث  بالطابق   01 رقم 
لعري  7ص  بزنقة   11 برقم  الكائنة 

الشيخ - 000)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : مروان  حسني  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروان  حسني  السيد 

حي الع ال رقم 111 ازغنغان 000)6 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مروان  حسني  السيد 

حي الع ال رقم 111 ازغنغان 000)6 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ ص0 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 869ص.

Iص66

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقسصادية ، 

00ص16، اليوسفية املغرب

JHY شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السعادة زنقة الزينبي رقم 5ص 

الطابق السفلي - 00ص16 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

051ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.JHY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة والبناء

بيع املعدات واألثاث واللوازم 

بيع العقاقير.
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حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السعادة زنقة الزينبي رقم 5ص الطابق 
السفلي - 00ص16 اليوسفية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد لحسن جدور :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : خالد حزيو  السيد 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن جدور عنوانه)ا( حي 
جلون  بن  املجيد  عبد  زنقة  السقدم 

رقم 1 00ص16 اليوسفية املغرب.
حي  عنوانه)ا(  حزيو  خالد  السيد 
اليوسفية  00ص16  69ص  رقم  بوكراع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن جدور عنوانه)ا( حي 
جلون  بن  املجيد  عبد  زنقة  السقدم 

رقم 1 00ص16 اليوسفية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باليوسفية  بساريخ 1) ماي 

1)0) تحت رقم )16.
661I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

BLUUMI MAROC بلومي 
ماغوك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة املغرب

BLUUMI MAROC بلومي ماغوك   
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
ولي العهد ص18 مركز إنرييا ريد دو 
سو�سي، رقم املكسب ص1 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9(857
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
ماغوك     بلومي   BLUUMI MAROC
مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 
العهد  ولي  شارع  اإلجس اعي  مقرها 
ص18 مركز إنرييا ريد دو سو�سي، رقم 
املغرب  طنجة   90000  - ص1  املكسب 
نتيجة ل : بسبب الخسائر املتراك ة....
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
دو  ريد  إنرييا  مركز  ص18  العهد  ولي 
 90000  - ص1  املكسب  رقم  سو�سي، 

طنجة املغرب. 
و عين:

أوعسو  ياسين   مح د  السيد)ة( 
مرشان   الرمانة  زنقة  )ص  وعنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون9ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

0)0) تحت رقم 97ص6.

665I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

 MS BLADI COSMETICS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°(. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC

 MS BLADI COSMETICS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ) 

الطابق الخامس  اقامة يوسف بن 

تاشفين شارع يوسف بن تاشفين  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118709

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 MS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BLADI COSMETICS SARL AU

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يل   . السج يل  مواد  وتوزيع 

والحالقة .
 ( رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  يوسف  اقامة  الخامس   الطابق 

 - تاشفين   بن  يوسف  تاشفين شارع 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : ص9رين  مكيد  السيدة 

حصة بقي ة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ص9رين  مكيد  السيدة 

املنبت01  مركب   البالية  طنجة 
 90000  7 رقم  ع ارة17  مج وعة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

ص9رين  مكيد  السيدة 

مركب   البالية  طنجة  عنوانه)ا( 
 7 رقم  ع ارة17  املنبت1مج وعة 

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (0 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )1171).

666I

omnium management

L.05 BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc
L.05 BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 85 حي 
مسيرة ) فاس - 0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69(67
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   07
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 
 L.05  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUSINESS
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-كراء  والبناء.  املخسلفة  االشغال  في 

االالت واالدوات. -السداول.
 85 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
فاس  0000ص   - فاس   ( مسيرة  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : املالكي  جواد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املالكي  جواد  السيد 
فاس  املسيرة   ( املسيرة  حي   85 رقم 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املالكي  جواد  السيد 
فاس  املسيرة   ( املسيرة  حي   85 رقم 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 875ص.
667I

BUSINESS WAYS

REVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°1(,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC

REVA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي باب دكالة 
،  درب جديد،  رقم 7صص  - 10000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11117

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   11 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
REVA  مبلغ رأس الها 10.000 درهم 
دكالة  باب  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 10000 - 7صص   ،  درب جديد،  رقم 
مراكش املغرب نتيجة ل : حل ودي.

و حدد مقر السصفية ب باب دكالة 
 10000 - 7صص   ،  درب جديد،  رقم 

مراكش املغرب. 
و عين:

  Régis André السيد)ة(  
 RUE  (0 وعنوانه)ا(   HEULOT
 BERTHOLLET 91110 ARCUEIL

FRANCE ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 55ص7)1.

668I

GENERAL DE COMPTABILITE

D.A.H TRANSPORT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE

شارع مح د اديوري مكاتب زالغ 

الطابق الساني الرقم 5 فاس ، 

0000ص، فاس املغرب

 D.A.H TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة بن 

مي ون عين البيضاء سيدي احرازم 

فاس 0000ص FES  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

68759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 D.A.H  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة بن 

احرازم  سيدي  البيضاء  عين  مي ون 

فاس 0000ص FES  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: هشام  إس اعيلي  علوي   السيد 
10ص حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
السيد دردار ح يد :  0صص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
0صص    : احساين  أمحزون  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هشام  إس اعيلي  علوي  السيد 
الكبيرة  طريانة   17 الرقم  عنوانه)ا( 
فاس  0000ص  فاس  الكبيرة  الطالعة 

املغرب.
عنوانه)ا(  ح يد  دردار  السيد 
الرقم 16  تجزئة فدوى بنسودة فاس 

0000ص فاس املغرب.
احساين  أمحزون  السيد 
الوحدة  حي    957 الرقم  عنوانه)ا( 
بنسودة فاس 0000ص فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

هشام  إس اعيلي  علوي  السيد 
الكبيرة  طريانة   17 الرقم  عنوانه)ا( 
فاس  0000ص  فاس  الكبيرة  الطالعة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس  بساريخ - تحت رقم -.
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AL BOUGHAZ FRITES SARL AU

 AL BOUGHAZ FRITES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL BOUGHAZ FRITES SARL AU
 RES  ESSALAM ( (1

 MOUTOUK ROUDANI RDC N
1 ، 90010، TANGER MAROC

 AL BOUGHAZ FRITES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) إقامة 
السالم ) املوتق الروداني الطابق 
األر�سي رقم 1 - 90010 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   08

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 

 AL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUGHAZ FRITES SARL AU

إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البطاطس املقلية الجاهزة للس9ريد.

عنوان املقر االجس اعي : 1) إقامة 

الطابق  الروداني  املوتق   ( السالم 

طنجة   90010  -  1 رقم  األر�سي 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د العلمي األنوار :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

األنوار  العلمي  مح د  السيد 

مج ع  املجاهدين  حي  عنوانه)ا( 
 90100 ص1  رقم   7 ع ارة  مهدية  

طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

األنوار  العلمي  مح د  السيد 

مج ع  املجاهدين  حي  عنوانه)ا( 
 90100 ص1  رقم   7 ع ارة  مهدية  

طنجة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 6799.
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محاسب معس د : عسيڭي مح د ك ال

SOUFATI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محاسب معس د : عسيڭي مح د 
ك ال

رقم 0) زنقة الزياني شقة 07 ع ارة 
ودغيري وجدة ، 60000، وجدة 

املغرب
SOUFATI TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الياتني رقم 1)1 غار البارود شارع 
مح د الخامس وجدة - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7789ص
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   09
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 

.SOUFATI TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسسيراد   - الغير  لحساب  البضائع 

وتصدير.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع  البارود  غار   1(1 رقم  الياتني 
 60000  - وجدة  الخامس  مح د 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 50   : رشيد  بنسعيدي  السيد 
حصة بقي ة 5.000 درهم للحصة .

 50   : بنيوسف  فنهاري  السيد 
حصة بقي ة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنسعيدي رشيد عنوانه)ا( 
وجدة   60000 درار  بني  السقدم  حي 

املغرب.
السيد فنهاري بنيوسف عنوانه)ا( 
وجدة   60000  1 رقم  الحبشة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنسعيدي رشيد عنوانه)ا( 
وجدة   60000 درار  بني  السقدم  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (0 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 660).
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مسسامنة الرجاء لل حاسبة

HARFI SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسسامنة الرجاء لل حاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم 1ص ، 
550ص)، سوق السبت املغرب

HARFI SERVICE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن الثاني تجزئة السنابل 

ال9رادية - 500ص) الفقيه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1717
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   1(
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 
 HARFI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICE SARL AU

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السنابل  تجزئة  الثاني  الحسن 

صالح  بن  الفقيه  500ص)   - ال9رادية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ايوب حرفي :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  حرفي  ايوب  السيد 

اح د  زنقة  بالعربي  الغازي  سيدي 

الشرقاوي  150)5 الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  حرفي  ايوب  السيد 

اح د  زنقة  بالعربي  الغازي  سيدي 

الشرقاوي  150)5 الريصاني املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبسدائية 

رقم  تحت   (0(1 يونيو   15 بساريخ 

.169/(0(1
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Notaire

 PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE L.BOUKHRIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

L.BOUKHRIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 11PLACE  وعنوان مقرها اإلجس اعي

 DU NID D›IRIS  MAARIF (070ص

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5118(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

.L.BOUKHRIS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

Psychologie clinique
.Coaching

 11PLACE  : عنوان املقر االجس اعي
 DU NID D’IRIS  MAARIF (070ص

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 LAMIAA BOUKHRIS السيدة 
درهم   100 بقي ة  حصة   :  (00

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 LAMIAA BOUKHRIS السيدة 
 RUE DES ASPHODELES )عنوانه)ا
 (ème ETAGE APPARTEMENT ص

CASABLANCA MAROC ص005).
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 LAMIAA BOUKHRIS السيدة 
 RUE DES ASPHODELES )عنوانه)ا
 (ème ETAGE APPARTEMENT ص

CASABLANCA MAROC ص005)
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 5)7915.

Iص67



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19380

QUALIMAINT SARL AU

EduSabia
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

QUALIMAINT SARL AU

 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1

 CHAMP DE COURE N° 15, Rue

 Lalla Amina, Bureaux les IRIS

 Bureau1 CHAMP DE COURE،

30000، FES MAROC

EduSabia شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 

مح د الخامس مكاتب سلمى ) 

الطابق الثالث الرقم 9 - 0000ص 

فاس املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1)51.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 يونيو   0( في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   EduSabia

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

مح د  شارع  اإلجس اعي  مقرها 

الطابق   ( سلمى  مكاتب  الخامس 

فاس  0000ص   -  9 الرقم  الثالث 

املغرب نتيجة ل تراكم الخسائر على 

مدى ص سنوات مالية ، وعدم تحقيق 

دوران بسبب الوباء.

و عين:

سبيعة  سعيد   السيد)ة( 

اقامة  ص  ع ارة  الشقة1  وعنوانه)ا( 

العث انية شارع ابن الخطيب  0000ص 

فاس املغرب ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   (0(1 يونيو   0( بساريخ 

 ( سلمى  مكاتب  الخامس  مح د 

0000ص   -  9 الرقم  الثالث  الطابق 

فاس املغرب.

القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بفاس   السجارية  باملحك ة 
رقم  تحت   (0(1 غشت   05

1017100)111ص10.
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BUSINESS WAYS

MAROCAO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°1(,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
MAROCAO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 

شارع مح د الخامس وشارع مح د 
البقال، إقامة الباتول، الطابق 

الخامس، شقة رقم 19  - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11ص118

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.MAROCAO
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  البيانات  وتطوير  وتحليل 
وتصدير  واسسيراد  املعلوميات. 

الخدمات..
تقاطع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مح د  وشارع  الخامس  مح د  شارع 
الطابق  الباتول،  إقامة  البقال، 
 10000  -   19 رقم  شقة  الخامس، 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   WANAO :  60 الشركة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   SENDAO :  10 الشركة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   WANAO الشركة 
 TECHNOPOLE IZARBEL (0ص
  ALLEE THEODORE MONOD

.61(10   BIDART FRANCE
عنوانه)ا(   SENDAO الشركة 
 TECHNOPOLE IZARBEL (0ص
  ALLEE THEODORE MONOD

.61(10   BIDART FRANCE
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 LABADIE Stéphane السيد 
15ص  عنوانه)ا(   Olivier Laurent
  ROUTE D’HERM 10110

MAGESCQ FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 67ص7)1.
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garrigues maroc, sarlau

HOTEL FINCITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

garrigues maroc, sarlau
 n° ص, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

HOTEL FINCITY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 حي 
الوحدة اقامة امام علي شقة 
) 000) الدارالبيضاء - 000) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

957ص51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.HOTEL FINCITY
غرض الشركة بإيجاز : الترويج و/ 

أو اسسغالل أي فندق أومطعم.
حي   11  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الوحدة اقامة امام علي شقة ) 000) 
الدارالبيضاء   (000  - الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  Obelo Hotels, S.L. : الشركة  
900 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

.
  Ledicia Hotels, S.L. : الشركة  
100 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 .Obelo Hotels, S.L الشركة 
 Xaudaro, (1 – (801ص عنوانه)ا( 
مدريد   Madrid, Espagne (801ص

إسبانيا.
 .Ledicia Hotels, S.L الشركة  
 Xaudaro, (1 – (801ص عنوانه)ا( 
مدريد   Madrid, Espagne (801ص

إسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Amancio López Seijas السيد 
 Xaudaro, (1 – (801ص عنوانه)ا( 
مدريد   Madrid, Espagne (801ص

إسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم -.
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STE SAHALAT

SAHALAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SAHALAT
تجزئة رياض اإلس اعيلية رقم 85 
الطابق األول أيت والل مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
SAHALAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

رياض اإلس اعيلية رقم 85 الطابق 
األول أيت والل - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
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 

.SAHALAT
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لإليشاد والوساطة في الزواج
االسسقدام  في  السوسط   -

والسوظيف
- إصدار املجالت والجرائد.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   85 رقم  اإلس اعيلية  رياض 
مكناس   50000  - والل  أيت  األول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مصطفى صالجي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى صالحي عنوانه)ا( 
 00000 املداكير  شعبة  املسنات  حي 

الطائف السعودية.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى صالحي عنوانه)ا( 
 00000 املداكير  شعبة  املسنات  حي 

الطائف السعودية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1086.
677I

fiduciaire didi

 STE CENTRE 
PARAMIDICAL RIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire didi
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18
 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

وجدة املغرب
 STE CENTRE PARAMIDICAL RIF 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 175 

ار�سي البسسان الناظور - 000)6 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
((111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   1(
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 

.CENTRE PARAMIDICAL RIF
بيع   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج يع  وتوزيع  وتسويق  وشراء 

املنسجات الطبية والصيدالنية
) - االسسيراد والسصدير

ص - مفاوض.
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  البسسان  ار�سي   175

000)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة سعادة مريم :  1صص حصة 

بقي ة 100.صص درهم للحصة .
السيدة سعادة امنة :  صصص حصة 

بقي ة 000.صص درهم للحصة .
صصص    : نصيرة  سعادة  السيدة 
حصة بقي ة 000.صص درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سعادة نصيرة  عنوانه)ا( 
 6(000  (90 زنقة   ( عريض   حي 

الناظور  املغرب.
عنوانه)ا(  امنة  سعادة  السيدة 
بوعرك  ص1  بلوك  الناضور  سكسور 

الناظور  000)6 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  مريم   سعادة  السيدة 
تاوي ة  حي   175 رقم  البسسان  تجزئة 

الناظور  000)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مريم  سعادة  السيدة 
تاوي ة  حي   175 رقم  البسسان  تجزئة 

الناظور  000)6 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 17 يونيو 

1)0) تحت رقم 58ص1.
678I

omnium management

3S ALLIANCE SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc
S ALLIANCE SYSTEMEص شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 1 

اقامة ب - أ-10 تجزئة مرزقة عين 

الس ن فاس - 0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

81ص69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   05

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 

Sص   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALLIANCE SYSTEME

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت واملعدات الطبية.

الطبية  ولوازم  اكسسوارات  -بيع 

والصيدليات.

 1 مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عين  مرزقة  تجزئة  أ-10   - ب  اقامة 

الس ن فاس - 0000ص فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الوكيلي  كنزة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   الوكيلي  كنزة  السيدة 
 51 ع ارة  غرناطة  االندلس  رياض 

شقة 15 حي الرياض الرباط 10000 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ح زة موين عنوانه)ا( ديور 

رقم  الصغير  االطلس  شارع  البلدية 

 11000 06 حي املزرعة تابريكت سال 

سال املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص0  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 980ص.

679I

NAC CONSEIL

STE WE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

NAC CONSEIL

 IMM 1ص RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE ص BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

STE WE AUTO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 177 
زنقة 9  حي تغات 1 - 0000ص فاس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

17ص61.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (0(1 يوليوز   0( في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   0( بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 978ص.

680I

Hedge Consulting

CEFADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

Hedge Consulting

 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،

Casablanca Maroc

CEFADIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي الطريق 
الرئيسية رقم 1, طريق الرباط 

، كم 5,)1, سيدي ال9رنو�سي، 
ً
سابقا

الدار البيضاء - 0610) الدار 
البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.76959
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل  تم   (0(1 ماي   (9 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 55))79.

681I

FIDUCIAIRE HAMDELS

MY LAZER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 1 Imm ((

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
MY LAZER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، 

الطابق األول الشقة رقم) املعاريف 
الدار البيضاء 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. LAZER

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أصناف من الخشب والفلين وشبكة 

السالل.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، الطابق 

الدار  املعاريف  رقم)  الشقة  األول 

البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د صبيح :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : الحايلة   يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صبيح  مح د  السيد 

 (1 أع ارة  ص  س  م  السرور  تجزئة 

البيضاء    الدار  15اآللفة  شقة 

0000) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  الحايلة   يونس  السيد 

تجزئة الخير رقم 519 سيدي معروف 

البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صبيح  مح د  السيد 

 (1 أع ارة  ص  س  م  السرور  تجزئة 

البيضاء    الدار  15اآللفة  شقة 

0000) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  الحايلة   يونس  السيد 

تجزئة الخير رقم 519 سيدي معروف 

البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 188)79.

68(I

FINANCES.NET

B&H CORP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

B&H CORP SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قطاع ص) 
بلوك م ع ارة 1 الشقة 7)  شارع 
االوكالبسوس حي الرياض الرباط - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1ص151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (6
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 
 B&H  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CORP SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تسويق  السج يل,  مسسحضرات 

منسجات بالسقسيط .
عنوان املقر االجس اعي : قطاع ص) 
شارع    (7 الشقة   1 ع ارة  م  بلوك 
 - الرباط  الرياض  حي  االوكالبسوس 

10000 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : الفونيني  اسية  السيدة 

حصة بقي ة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  الفونيني  اسية  السيدة 

الشقة   1 ع ارة  م  بلوك  ص)  قطاع 

الرياض  حي  االوكالبسوس  شارع    (7

الرباط 10000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفونيني  اسية  السيد 

الشقة   1 ع ارة  م  بلوك  ص)  قطاع 

الرياض  حي  االوكالبسوس  شارع    (7

الرباط 10000 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  0ص  بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 117071.

Iص68

omnium management

LA FERME LABYED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc

LA FERME LABYED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

والد بوسلهام عين الشقف فاس - 

0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   05

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  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FERME LABYED

-مطعم.   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسسغالل   - مفروشة.  غرف  -كراء 

املسبح..

عنوان املقر االجس اعي : دوار والد 

بوسلهام عين الشقف فاس - 0000ص 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : االبيض  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االبيض  ادريس  السيد 
0000ص  فاس   ( املسيرة  حي   91 رقم 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  االبيض  ادريس  السيد 
0000ص  فاس   ( املسيرة  حي   91 رقم 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 860ص.

681I

MY FID SARL

MDJ 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

MDJ INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

الزموري - 16 شارع أرفود بني مكادة 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 MDJ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INVEST
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

الشقق وأرا�سي البناء.
مج ع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الزموري - 16 شارع أرفود بني مكادة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : ح زة  الجباري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ح زة  الجباري  السيد 
 1( رقم  الي ن  زنقة   ( السالم  حي 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ح زة  الجباري  السيد 
 1( رقم  الي ن  زنقة   ( السالم  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1519).
685I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE LITIM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE LITIM SERVICES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 5) 
مارس تجزئة رقم   6Yص11 العيون  - 

70000 العيون  املغرب .
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
75ص6ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت  ص)  في  املؤرخ 

املصادقة على :
ليسم   لحسن   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   100
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

حسين ليسم بساريخ ص) غشت 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
08 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم ص86).
686I

LE PREMIER CONSEIL

PACATER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
PACATER TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 

الطابق االول طوالة  باب اغ ات - 
10000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7((85
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 ماي  1ص  في  املؤرخ 

املصادقة على :
يونس  موالي  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  500.) حصة  بوزكري 
أصل 500.) حصة لفائدة  السيد )ة( 
سيدي مح د بوزكري بساريخ 1ص ماي 

.(0(1
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
11 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )ص67)1.
687I

LE PREMIER CONSEIL

PACATER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
PACATER TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي 117 

الطابق االول طوالة  باب اغ ات - 
10000 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7((85
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل  تم   (0(1 ماي  1ص  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )ص67)1.
688I

MAKIN CONSULTING SARL AU

 MAKIN CONSULTING SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAKIN CONSULTING SARL AU
الع ارة 0ص، الشقة 8، زنقة موالي 
اح د لوكيلي، حسان، الرباط ، 

0)100، الرباط املغرب
 MAKIN CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الع ارة 

0ص، الشقة 8، زنقة موالي اح د 

لوكيلي، حسان - 0)100 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1510(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 أبريل   (7

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 

.MAKIN CONSULTING SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : الدراسات

السكوين

االستشارة

السدقيق

تنظيم األنشطة.

الع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اح د  موالي  زنقة   ،8 الشقة  0ص، 

الرباط   100(0  - حسان  لوكيلي، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : صدقي  سلي ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صدقي  سلي ان  السيد 

11 شارع املهدي ابن تومرت، تابريكت 

11000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صدقي  سلي ان  السيد 

11 شارع املهدي ابن تومرت، تابريكت 

11000 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 8091.
689I

omnium management

M.5 BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc
M.5 BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 15 
تجزئة الع ران املسيرة بنسودة فاس 

- 0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

09ص69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   07
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 
 M.5  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUSINESS
-تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطع  في  -تاجر  البناء.  أدوات  في 

السيارات. -السداول.
 15 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة الع ران املسيرة بنسودة فاس 

- 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : املالكي  جواد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املالكي  جواد  السيد 
فاس  املسيرة   ( املسيرة  حي   85 رقم 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املالكي  جواد  السيد 
فاس  املسيرة   ( املسيرة  حي   85 رقم 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  0ص  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 905ص.

690I

FISCALEX MAROC

MGML SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

MGML SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55 شارع 
مح ذ الخامس ع ارة جاكار الطابق 
5 البوابة رقم صص كليلز مراكش - 

10000 مراكش املغرب .
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص9917.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قاي  لورون   )ة(  السيد  تفويت 
11) حصة اجس اعية من أصل 9ص) 
جيرالذ  )ة(   السيد  لفائدة   حصة 
شتن9ر   01 بساريخ  ادونيس  فرنك   

.(0(1
قاي  لورون  )ة(   السيد  تفويت 
9ص)  أصل  من  اجس اعية  حصة   (
موركان    )ة(    السيد  لفائدة   حصة 

نجيين هو بساريخ 01 شتن9ر 1)0).
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تفويت السيد )ة(   ماتيو   بانيول  
16) حصة اجس اعية من أصل 9ص) 
موركان  )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

نجيين هو بساريخ 01 شتن9ر 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7110)1.

691I

kamal

SOUQCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

kamal
 Rés Al baida Imm 11 N°7 Sidi

 Moumen ، 20400، Casablanca
Maroc

SOUQCOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع اللة 
الياقوت وزنقة العرار، ع ارة 9، 

الطابق 1، الرقم 17، إقامة كليس. - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.161699
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 يونيو   (( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    SOUQCOM
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
وزنقة  الياقوت  اللة  اإلجس اعي شارع 
الرقم   ،1 الطابق   ،9 ع ارة  العرار، 
الدار   (0000  - كليس.  إقامة   ،17

البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم
تحقيق الهدف الرئي�سي.

إقامة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
الرباح، ع ارة س1، الرقم 5، سيدي 
البيضاء  الدار   (0100  - مومن. 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عزيز   نعيم وعنوانه)ا( 
 ،5 الرقم  الرباح، ع ارة س1،  إقامة 
سيدي مومن. 0100) الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 617)79.

69(I

STE AGEFICO SARL

TANGER WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
)1 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 1 ، 90000، طنجة املغرب
TANGER WASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

السالم ع ارة شروق بلوك c رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(01(5
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( نبيل باباش 500 
 1.000 أصل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة( صالح الدين 

داودي بساريخ 01 شتن9ر 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15881).

Iص69

VUE D’EXPERTS

AL BASSAR ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,(61

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG(
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

AL BASSAR ORIENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
عربية٬ شارع عين توجطات الطابق 
الخامس شقة رقم 17 بوركون  - 
0000) الدارالبيضاء  املغرب .
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

577)6ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
توجطات  عين  شارع  عربية٬  »إقامة 
 17 رقم  شقة  الخامس  الطابق 
الدارالبيضاء    (0000  - بوركون  
أبوحسن  زنقة   1-« إلى   « املغرب 
شقة  الثاني  الطابق  عسكري٬ 
ص050)   - املستشفيات  حي   7 رقم 

الدارالبيضاء   املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 179)79.
691I

امغار عبد الغافور

GRUPO RAJOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 000ص9، 

تطوان املغرب
GRUPO RAJOT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
السو�سي الطابق االر�سي رقم ص0 
مرتيل - 150ص9 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15)0ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6
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 

.GRUPO RAJOT
غرض الشركة بإيجاز : السخفيض 

العقاري.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ص0  رقم  االر�سي  الطابق  السو�سي 

مرتيل - 150ص9 مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 60   : عث ان   املي وني  السيد 
حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

0) حصة    : امنوار رجاء  السيدة 
بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيدة الصلحي اسيا :  0) حصة 
بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيد املي وني عث ان : 60 بقي ة 
1.000 درهم.

بقي ة   (0  : رجاء  امنوار  السيدة 
1.000 درهم.

السيدة الصلحي اسيا : 0) بقي ة 
1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عث ان  املي وني  السيد 
مرتيل حي كطالن شارع لسان الدين 
مرتيل  150ص9  مرتيل  الخطيب  بن 

املغرب.
عنوانه)ا(  رجاء  امنوار  السيدة 
 81 رقم  ص0  زنقة  دجيبوتي  شارع 
000ص9  تطوان  ص0  )0 شقة  الطابق 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  اسيا  الصلحي  السيدة 
رقم  الشقة  وشالة  علي  امام  )ص 
ب  علي  االمام  اقامة  ب  مدخل  1ص 
القنيطرة  11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عث ان  املي وني  السيد 
مرتيل حي كطالن شارع لسان الدين 
مرتيل  150ص9  مرتيل  الخطيب  بن 

املغرب
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عنوانه)ا(  رجاء  امنوار  السيدة 
 81 رقم  ص0  زنقة  دجيبوتي  شارع 
000ص9  تطوان  ص0  )0 شقة  الطابق 

تطوان املغرب
عنوانه)ا(  اسيا  الصلحي  السيدة 
رقم  الشقة  وشالة  علي  امام  )ص 
ب  علي  االمام  اقامة  ب  مدخل  1ص 
القنيطرة  11000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتن9ر  بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم ص)صص.
695I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MARRAKECH
CONSOMMABLE
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال9ريد 
609) ، 10000، مراكش املغرب

 MARRAKECH CONSOMMABLE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 57 شارع 

موريسانيا صندوق ال9ريد 609) - 
10000 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص1ص96.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 8) أبريل 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجس اعية  الحصص  ج يع  بيع 
التي  اجس اعية(  حصة   1.000(
عدنان  مليكة  السيدة  ت سلكها 
 MARRAKECH( شركة  في  الجازولي 
 (CONSOMMABLE (SARL AU

لفائدة االنسة اقبال كعوا�سي
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
االستشارات  الشركة:  نشاط  تغيير 

اإلدارية
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
عدنان  مليكة  السيدة  اسسقالة 
اقبال  االنسة  وتعيين  الجازولي 

كعوا�سي مسيرة وحبدة

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  وبدون  ومنفصل  فردي 

لالنسة اقبال كعوا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد ص1 ,6 , ), 

7 وتحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7180)1.

696I

امغار عبد الغافور

NAARMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 000ص9، 

تطوان املغرب

NAARMAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مكناس رقم 1) تطوان - 000ص9 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

صص01).

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 19 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  NAARMAROC الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 

رقم  مكناس  شارع  اإلجس اعي  مقرها 

املغرب  تطوان  000ص9   - تطوان   (1

نتيجة ل : الخسارة.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

000ص9   - تطوان   (1 رقم  مكناس 

تطوان املغرب. 

و عين:

بوغيث  مح د    السيد)ة( 

رقم  الدفوف  تجزئة  وعنوانه)ا( 

املغرب  تطوان  000ص9  تطوان   188

ك صفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية : 

شارع مكناس رقم 1) تطوان

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

1ص غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم 77)ص.

697I

FIDUCIAIRE RICH

SAHM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE RICH

 N°1 IMM 19 (EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

SAHM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم  7ص1 

مركز تالسينت بوعرفة - 00)61 

تالسينت املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.155

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابعرارن  )ة( مح د  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة  1ص8 

1ص8 حصة لفائدة  السيد )ة( مح د 

ابعرارن بساريخ )1 يوليوز 1)0).

صدقي  مح د  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة  1ص8 

1ص8 حصة لفائدة  السيد )ة( مح د 

ابعرارن بساريخ )1 يوليوز 1)0).

القادر  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
اعزي صص8 حصة اجس اعية من أصل 
صص8 حصة لفائدة  السيد )ة( مح د 

ابعرارن بساريخ )1 يوليوز 1)0).
تفويت السيد )ة( عبد هللا ابعرارن 
صص8 حصة اجس اعية من أصل صص8 
مح د  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ابعرارن بساريخ )1 يوليوز 1)0).
الرح ان  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة  صص8  الدري�سي 
)ة(  السيد  لفائدة   صص8 حصة  أصل 
يوليوز   1( بساريخ  ابعرارن  مح د 

.(0(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر  ص1  بساريخ  بفجيج   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 75).

698I

FIDUCIAIRE RICH

SAHM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°1 IMM 19 (EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
SAHM  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 7ص1 
مركز تالسينت بوعرفة - 00)61 

تالسينت املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.155

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 يوليوز   1( في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ابعرارن مح د ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بفجيج   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 75).

699I
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SOCIETE FIDAV SARL

 STE SIWERGY MAROC
SARL

إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين ع ارة ص1 شقة ص 
املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب
  STE SIWERGY MAROC SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 0) 

مكرر حي االمل بالد زيدان وسالن  - - 
مكناس  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11985
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )0 يونيو 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

حصص:  -1تفويت  رقم  قرار 
حصة   100 مايلي:  على  ينص  الذي 
في  حدد  بث ن  رحلي  عث ان  للسيد 
السيد  لصالح  درهم   10000.00
لبطاقة  الحاملة  رحلي  مح د 
    P1(159 رقم  الوطنية  السعريف 
للشركة   االجس اعي  الرأس ال  بالسالي 
موزع  درهم   100000.00 في  حدد 
عث ان  السيد   -  : السالي  الشكل  على 
رحلي 100 حصة قي ة الواحدة  100  
 600 رحلي  مح د  السيد   - درهم. 

حصة قي ة الواحدة  100  درهم
الذي  اإلمضاء:  -)تغيير  رقم  قرار 
لعث ان  اإلمضاء  مايلي:  على  ينص 

رحلي أو مح د رحلي
الشركة  رأس ال  -صرفع  رقم  قرار 
: الذي ينص على مايلي: رفع رأس ال 
الى  درهم   100000.00 من  الشركة 
00000.00)1 درهم بإصدار 11000 
6700 حصة ع9ر  منها  حصة جديدة 
في  املحددة  الشركة  ديون  مقاصة 
حصة  و00ص1  درهم    670000.00
0000.00ص1   في  محددة  عينية 
االجس اعي  الرأس ال  فان  وبالسالي 
للشركة حدد في 00000.00)1  درهم 

موزع على الشكل السالي :

-السيد مح د رحلي 00)7 حصة 
-السيد  درهم.   100 الواحدة  قي ة 
قي ة  حصة   1800 فضيل  مح د 

الواحدة 100 درهم.
قرار رقم -1تغيير املقر االجس اعي 
املقر  تغيير  مايلي:  على  ينص  الذي   :
االجس اعي من رقم 0) مكرر حي االمل 
زاوية  إلى  مكناس  وسالن  زيدان  بالد 
الشريف  علي  وموالي  طرفاية  زنقة 
مكاتب امين الطابق السادس مكسب 

رقم 9ص م ج مكناس.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجس اعي 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم رأس ال الشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التسيير واالمضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1091.
700I

FIDUCIAIRE RICH

SAHM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°1 IMM 19 (EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
SAHM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي رقم 7ص1 

مركز تالسينت بوعرفة - 00)61 
تالسينت .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.155
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في )1 يوليوز 1)0) تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بفجيج   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 75).

701I

LE PREMIER CONSEIL

POINT KECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

POINT KECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد الع ارة 

109 الشقة رقم ص1 ,الطابق الثالث 

- 10000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.101977

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في )1 مارس 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 

ص1  رقم  الشقة   109 الع ارة  جواد 

مراكش   10000  - الثالث  ,الطابق 

الع ارة   ( رقم  »الشقة  إلى  املغرب« 

حرف د ع لية حدائق اللي ون  شارع 

 10000  - مراكش  ملحاميد  ك اسة 

مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   1( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1009)1.

70(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAFIKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال9ريد 

609) ، 10000، مراكش املغرب

RAFIKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 57 شارع 

موريسانيا صندوق ال9ريد 609) - 

10000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.107585

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

1)0) تم  تحويل   6) أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

ال9ريد  صندوق  موريسانيا  شارع   57«

املغرب«  مراكش   10000  -  (609

 –  1( تجزئة  ص  املكيس  »كولف  إلى 

 1 رقم  مكسب  السفلي  الطابق   (50

دوار والد الكرن عين سالم - 10000 

مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7179)1.

Iص70

SOCIETE FIDAV SARL

PHYTOLAHJAIJI
إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين ع ارة ص1 شقة ص 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

PHYTOLAHJAIJI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: كراج رقم 

)7ص مكرر تجزئة الزيسونة كلم 6 م 

ج - 50000  مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
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رقم السقييد في السجل السجاري: 
7)0ص5 .

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 07 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
الشركة:  مسير  تغيير   1 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: اسسقالة املسير 
مصطفى  وتعيين  الحجايجي  العربي 

بوسرصير ك سير وحيد للشركة
باإلمضاء:  االحسفاظ   ( رقم  قرار 
اإلمضاء  مايلي:  على  ينص  الذي 
البنكية  للع ليات  الحجايجي  العربي 

فقط
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التسييرواالمضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص111 .
701I

NEOCOMPTADUNORD

CAFE DOUZ
إعالن مسعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE ص

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

CAFE DOUZ  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: املج ع 
الحسني ص اقامة جوهرة 1 اجزناية 
رقم 11 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

7571ص.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) غشت 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

تس ية  تغيير   1- رقم  قرار 
على  ينص  الذي   : الشركة 
اسم  تغيير  على  املصادقة  مايلي: 
الى   »CAFE DOUZ« من  الشركة 

»COMPLETIMMOBIGEST«

الشركة  نشاط  -)تغيير  رقم  قرار 
املصادقة  مايلي:  على  ينص  الذي   :
على تغيير نشاط الشركة من »مقهى 
األمالك  وتسير  كراء   « الى  ومطعم« 

العقارية«
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الشركة:  -)تس ية  رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي 

COMPLETIMMOBIGEST
الذي  الشركة:  -صنشاط  رقم  بند 
ينص على مايلي: كراء وتسير األمالك 

العقارية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15978).

705I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

 LOGISTIQUE
TRANSAHARIENNE

إعالن مسعدد القرارات

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 1، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

0000ص، فاس املغرب
 LOGISTIQUE

TRANSAHARIENNE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 06، 
الشقة 1، الطابق الثاني، زنقة 

الجزائر، املدينة الجديدة - 0000ص 
فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.155(5
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )) يونيو 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجس اعية  الحصص  ج يع  هبة 
السيد  ي لكها  التي  )1600حصة( 
عبد  السيد  ألخيه  مو�سى  بونوار 

الكريم مو�سى

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
من  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 
100.000.00 درهم إلى 800.000.00 
حصة   1.000 بخلق  وذلك  درهم 
 100 بقي ة  جديدة  اجس اعية 
إلى  تضاف  الواحدة  للحصة  درهم 
بالحساب  وذلك  القدي ة  الحصص 
للشركة  الوحيد  للشريك  الجاري 

السيد عبد الكريم مو�سى
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
الثاني،  الطابق   ،1 الشقة   ،06 رقم 
الجديدة،  املدينة  الجزائر،  زنقة 
حامد  أبي  زنقة   ،01 رقم  إلى  فاس؛ 

الغزالي، املدينة الجديدة، فاس
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مو�سى  بونوار  السيد  اسسقالة  مايلي: 
السيد  وتعيين  ك سير،  منصبه  من 
جديد  ك سير  مو�سى  اس اعيل 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

)الشريك الوحيد(
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املقر  :حدد  للشركة  املقراإلجس اعي 
زنقة   ،01 رقم  في  للشركة  اإلجس اعي 
الجديدة،  املدينة  الغزالي،  حامد  أبي 

فاس
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
عبد  السيد  ساهم   : املساه ات 
ألف  ث ان ائة  ب بلغ  مو�سى  الكريم 

درهم )800000درهم( في الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم  ألف  مان ائة  مبلغ  في  الشركة 
ت انية  إلى  مقس ة  )800000درهم( 
كلها  اجس اعية  )8000(  حصة  ألف 
عبدالكريم  السيد  الوحيد  للشريك 

مو�سى
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 168ص.

706I

STE AGEFICO SARL

TANGER WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 1 ، 90000، طنجة املغرب
TANGER WASH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

السالم ع ارة شروق بلوك c رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(01(5
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( داودي 

صالح الدين ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15881).
707I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

ASSISTANCE AZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

ASSISTANCE AZIZ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة بن 

سلي ان رقم )ص حي أفزار - 000)ص 
الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

197ص
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر 
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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 

.ASSISTANCE AZIZ
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارة اسعاف
طبية  اسعاف  سيارة  اسسغالل 

لنقل املر�سى .
بن  زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
000)ص   - أفزار  حي  )ص  رقم  سلي ان 

الحسي ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: العزيز  عبد  أبوجيل   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  أبوجيل  السيد 
حي  سلي ان  بن  زنقة  )ص  عنوانه)ا( 
مرموشة 000)ص الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  أبوجيل  السيد 
حي  سلي ان  بن  زنقة  )ص  عنوانه)ا( 

مرموشة 000)ص الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.
708I

bercy conseils

 LAHO MANAGEMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 1ص IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes
maroc

 LAHO MANAGEMENT SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 RDC وعنوان مقرها اإلجس اعي

 N°566 ERAC TOUARGA  -

50000 MEKNES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1)51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   01

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 

 LAHO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. MANAGEMENT SARL AU

 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

 RDC  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 N°566 ERAC TOUARGA  -

.50000 MEKNES MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : سرجان  هدى  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100000  : السيدة هدى سرجان 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سرجان  هدى  السيدة 
رقم 566 سراميطو ص سباتا  50000 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سرجان  هدى  السيدة 
رقم 566 سراميطو ص سباتا  50000 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم )105.
709I

OMARI IMMOBILIER

OMARI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

OMARI IMMOBILIER
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC
OMARI IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي مسجر رقم 
01 تجزئة املسار 80ص طريق اسفي 
مراكش مراكش 10000 مراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.115571

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 غشت   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
  TRANSFERT D’ARGENT

تحويل االموال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   15 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 0)ص10.
710I

CABINET S(S CONSULTING

WICOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S(S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

WICOS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة إ 
ص رقم صص املنطقة الصناعية اوالد 
صالح - 00)صص البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

17ص515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
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 

.WICOS
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السج يل  مسسحضرات  وتسويق 
واملك الت  النظافة  ومنسجات 

الغذائية.
إ  تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اوالد  الصناعية  املنطقة  صص  رقم  ص 

صالح - 00)صص البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بنجلون  سليم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنجلون  سليم  السيد 
1ص زنقة ابن ح ديس طابق السفلي 
فيال مريا فال دانفا  00صص) البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنجلون  سليم  السيد 
1ص زنقة ابن ح ديس طابق السفلي 
فيال مريا فال دانفا  00صص) البيضاء 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.

711I

HANDAZ CONSULTING

A.S.BUSINESS LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANDAZ CONSULTING

 RUE SOUMAYA IMM 8(

 ETAGE 1 APPT 16 PALMIER

 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA maroc

A.S.BUSINESS LINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي روى بريك 

0) زنقة سان لورن محل رقم 6) 

درب الكبير الفداء مرس السلطان 

الدار البيضاء - 0551) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص1)19

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير 

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 

.A.S.BUSINESS LINE

*اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتسويق مخسلف قطع الغيار 

واللوازم واملعدات اإللكترونية.

ج يع  وبيع  وتصدير  *اسسيراد 

واملواد  واملعدات  االستهالكية  املواد 

الطبية.

*تاجر أعالف مركبة أو غيرها من 

منسجات األعالف ؛

* تجارة عامة..

عنوان املقر االجس اعي : روى بريك 

 (6 رقم  محل  لورن  سان  زنقة   (0

السلطان  مرس  الفداء  الكبير  درب 

الدار البيضاء - 0551) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ايت عبدهللا سعيد  :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : عبدهللا   منجوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد   عبدهللا  ايت  السيد 

مج وعة  يسر  السالم  حي  عنوانه)ا( 

الدار  االلفة   18 الشقة   18 ص ع ارة 

البيضاء  الدار   (0(0( البيضاء 

املغرب.

السيد منجوي عبدهللا  عنوانه)ا( 

عين  1ص  رقم  صص  زنقة   ( األسرة  حي 

الدار  ص015)  البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد   عبدهللا  ايت  السيد 

مج وعة  يسر  السالم  حي  عنوانه)ا( 

الدار  االلفة   18 الشقة   18 ص ع ارة 

البيضاء  الدار   (0(0( البيضاء 

املغرب

السيد منجوي عبدهللا  عنوانه)ا( 

عين  1ص  رقم  صص  زنقة   ( األسرة  حي 

الدار  ص015)  البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ف9راير 1)0) تحت رقم 5ص1)19.

71(I

cabinet jdaini

MÉDIAWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
BD BIR ANZARANE 1 ETAGE)ص 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc
MÉDIAWARE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 زنقة ابن 
ت يم ص حي الرياض بركان - 00صص6 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

80(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 

. MÉDIAWARE
*الخدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس عية البصرية
*البيع والشراء 

أجهزة  ج يع  وشراء  *بيع 
الك بيوتر واألجهزة اإللكترونية.

زنقة   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - بركان  الرياض  حي  ص  ت يم  ابن 

00صص6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : شباب   مح ود  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شباب   مح ود  السيد 
7 زنقة ابن ت يم ص حي الرياض بركان 

00صص6 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شباب   مح ود  السيد 
7 زنقة ابن ت يم ص حي الرياض بركان 

00صص6 بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص)5.

Iص71

فيدكات

CEFETRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيدكات
ص مكرر زنقة باسسور املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

CEFETRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي RDC  رقم 
)8ص حي نجاح ع ارة ياس ين زنقة ) 
احداف ازرو - 100ص5 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 مارس   01
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 

.CEFETRA
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
مواد البناء-املساجرة- مقاولة االشغال 

املخسلفة.
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عنوان املقر االجس اعي : RDC  رقم 
)8ص حي نجاح ع ارة ياس ين زنقة ) 
احداف ازرو - 100ص5 ازرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

: علوي  املاحي  املصطفى   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  املاحي  املصطفى  السيد 
مشليفن  تجزئة   19( عنوانه)ا( 

احداف  100ص5 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  املاحي  املصطفى  السيد 
مشليفن  تجزئة    19( عنوانه)ا( 

احداف 100ص5 ازرو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 10ص.
711I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

STE BOISYNE
إعالن مسعدد القرارات

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق السفلي 
رقم ص1 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

50000، مكناس املغرب
STE BOISYNE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 0صص 
حي النعيم ص و1 مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
651)ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في ص1 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت الحصص .

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
للشركة  الجديد  املسير  تعيين  مايلي: 
عبد  الرح وني  السيد  واسسقالة 

العالي من مهامه في الشركة 
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
الرح وني  السيد  بـاع   - مايلي:  على 
الوطنية  بطاقسه  رقم  العالي  عبد 
من  حصة    900 ء،   .D1908(8  :
بقي ة   الشركة  في  حصصه  مج وع 
100 درهم  للحصة  للسيد  الكراحي 
 : الوطنية  بطاقسه  رقم  ح يد 
D6517(5. )تعديل  الفصل 6 ,7 من 

القانون األسا�سي( .
بند رقم 15 و18: الذي ينص على 
يرجعان  واإلمضاء  التسيير   - مايلي: 
ح يد  الكراحي  للسيد  منفرد  بشكل 
السيد  واسسقالة  محددة.  غير  ملدة 
في  مهامه  من  العالي  عبد  الرح وني 
الشركة .)تعديل الفصل 15 و18 من 

القانون األسا�سي للشركة(.
بند رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
- تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1000.
715I

CABINET JOUDY CONSEIL

DES BAINS DE MER

إعالن مسعدد القرارات

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

DES BAINS DE MER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع ال 
كورنيش عين الذئاب - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

صص81).
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 07 شتن9ر 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تغيير العالمة السجارية لسصبح 

»HOTEL CLUB TROPICANA«
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعديل املادة ) من القانون األسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
االجس اعية:  التس ية   :( رقم  بند 
تس ية  مايلي:  على  ينص  الذي 
 »DES BAINS DE MER« الشركة: 
 HOTEL»السجارية العالمة  ذات 

»CLUB TROPICANA
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 706)79.
716I

MY FID SARL

MOAB IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER
MAROC

MOAB IMMOBILIER  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
أطلس فلوري ب 1، رقم 1، شارع 
موالي رشيد  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119701
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MOAB : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. IMMOBILIER

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات؛

- أشغال البناء.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع   ،1 رقم   ،1 ب  فلوري  أطلس 

موالي رشيد  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

50 حصة    : السيد رحاوي مح د 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : القادر  عبد  رحاوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مح د  رحاوي  السيد 

م1665، سان رفاييل  10)90 فرنسا 

اوروبا.

القادر  عبد  رحاوي  السيد 

فلوري  أطلس  مج ع  عنوانه)ا( 

ع ارة 1، رقم 1)، شارع موالي رشيد  

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  رحاوي  السيد 

م1665، سان رفاييل  10)90 فرنسا 

اوروبا

القادر  عبد  رحاوي  السيد 

فلوري  أطلس  مج ع  عنوانه)ا( 

ع ارة 1، رقم 1)، شارع موالي رشيد  

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )768.

717I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

KANOPEE CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 1EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
KANOPEE CONSEILS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
حي ملعب الخيل شارع ابن رشد  - 

0000ص فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   05
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 

.KANOPEE CONSEILS
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
تطوير   ,و  ,إدارة,انشاء  استشارات 

الشركات.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - رشد   ابن  شارع  الخيل  ملعب  حي 

0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : دج يل  بنكاكا  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دج يل  بنكاكا  السيد 
 (1 .9 ص شقة  ص الطابق  اقامة طارق 
هللا   عبد  بن  عالل  شارع  جرير  زنقة 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دج يل  بنكاكا  السيد 
 (1 .9 ص شقة  ص الطابق  اقامة طارق 
هللا   عبد  بن  عالل  شارع  جرير  زنقة 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم -.
718I

هشام اسناني

MEHDI ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

هشام اسناني
الطابق الثاني 65) شارع اللة اس اء 
سيدي مومن الجديد البيضاء ، 
0100)، الدار البيضاء املغرب

MEHDI ICE   شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
اآلر�سي تجزئة السالم اهل لغالم ف 
ب )1 سيدي مومن الدار البيضاء - 

0500) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.159577

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تعيين  تم   (0(1 )0 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العرا�سي  فاطنة ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789771.
719I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

SALON DE THE VERTO
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

SALON DE THE VERTO
ب قس�سى  عقد موثق مؤرخ قي 15 
 SALON DE THE مارس 1)0) أعطى
بالسجل  املسجل   VERTO SARL
السجارية  باملحك ة  9811ص  السجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بفاس 
تجزئة   ،17 رقم  ب  الكائن  السجاري 
0000ص   - بنسودة  الج يل،  الهواء 
ع ر  السيد  لفائدة  املغرب  فاس 
السعريف  لبطاقة  الحامل  مساوي 
ص سنة  CC(5557 ملدة  الوطنية رقم 
1)0) وتنسهي في  01 يناير  تبسدئ من 
مبلغ شهري  مقابل  ص)0)  دجن9ر  1ص 

قي سه 10.000,00 درهم.
7(0I

cabinet jdaini

 AL OUKHOUWA LIL
ISKANE

إعالن مسعدد القرارات

cabinet jdaini
BD BIR ANZARANE 1 ETAGE)ص 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

 AL OUKHOUWA LIL ISKANE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 1) زنقة 
طنجة حي الحسني بركان - 00صص6 

بركان املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.1189

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 16 ف9راير 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
*فوت السيد   عبد الحفيظ الجرودي  
بالشركة  ي لكها  التي  حصة    (00
شوكري.*فوت  مح د  السيد  لفائدة 
100  حصة  مي ون حادي   السيد   
السيد  لفائدة  بالشركة  ي لكها  التي 

مح د شوكري.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ك سير  حادي  مي ون  السيد  تعيين 
وحيد  للشركة مع إمضائه الخاص

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
الحفيظ  عبد  السيد    *فوت  مايلي: 
ي لكها  التي  حصة    (00 الجرودي  
مح د  السيد  لفائدة  بالشركة 
شوكري.*فوت السيد   مي ون حادي  
بالشركة  ي لكها  التي  حصة    100

لفائدة السيد مح د شوكري.
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
حادي  مي ون  السيد  تعيين  مايلي: 
إمضائه  مع  للشركة  وحيد   ك سير 

الخاص
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/519.

7(1I

االستشارات والخدمات الذهبية

STE MILLENUITRANS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستشارات والخدمات الذهبية
ع ارة اص رقم 1 مكرر بسسان )  

ويسالن مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

 STE MILLENUITRANS  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي موقع دوار 
والد غانم املهاية مكناس  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18079
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (019 يوليوز   10
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 

. MILLENUITRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

5.ص  من  اقل  الغير  لحساب  البضائع 

طن 

– السصدير واالسسيراد

 – السفاوض.

عنوان املقر االجس اعي : موقع دوار 

 50000  - مكناس   املهاية  غانم  والد 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : عكراوي   مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د عكراوي  عنوانه)ا( 

 IMM G N1 RCE SALIMA RTE AIN

FES 0)00ص   SMEN FES املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د عكراوي  عنوانه)ا( 

 IMM G N1 RCE SALIMA RTE AIN

FES 0)00ص SMEN FES املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بساريخ  ب كناس   السجارية 

019) تحت رقم 978).

7((I

روك ماربر

روك ماربر
مج وعة ذات النفع االقسصادي

تأسيس شركة

روك ماربر

حي االدريسية زنقة 0) رقم )) 

طنجة، 90000، طنجة املغرب

روك ماربر مج وعة ذات النفع 

االقسصادي

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
 ETG ( كاستيالر مكسب الفارابي
مكسب صص طنجة 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس مج وعة ذات النفع 

االقسصادي 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
النفع  ذات  ملج وعة  األسا�سي 

االقسصادي بامل يزات السالية:
ذات  مج وعة   : الشركة  شكل 

النفع االقسصادي.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
روك   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ماربر.
اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألحجار  والجرانيت  الرخام 

الطبيعية والكوارتز.
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ETG ( الفارابي  مكسب  كاستيالر 
طنجة   90000 طنجة  صص  مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : االشكر  هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
: العيا�سي  الحبيب  عبد   السيد 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة. 
السيد عبد هللا االشكر : 1 بقي ة 

100 درهم.
 1  : العيا�سي  الحبيب  عبد  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا االشكر عنوانه)ا( 
 18 رقم   87 زنقة  العزيفات  حي 

90000 طنجة املغرب.
العيا�سي  الحبيب  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي االدريسية زنقة 0) رقم 

)) 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا االشكر عنوانه)ا( 
 18 رقم   87 زنقة  العزيفات  حي 

90000 طنجة املغرب
العيا�سي  الحبيب  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي االدريسية زنقة 0) رقم 

)) 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15697).
Iص)7

MY FID SARL

KOUTKOUT IMMO
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

KOUTKOUT IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي   إقامة 
أطلس فلوري ب 1، رقم 1، شارع 
موالي رشيد  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.KOUTKOUT IMMO
تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات؛
- أشغال البناء.

إقامة     : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع   ،1 رقم   ،1 ب  فلوري  أطلس 

موالي رشيد  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة رحاوي كوتر :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كوتر  رحاوي  السيدة 

 1 سلي ان  إقامة  طنطان  شارع 

 90000  108 الشقة  ص1  الطابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كوتر  رحاوي  السيدة 

 1 سلي ان  إقامة  طنطان  شارع 

 90000  108 الشقة  ص1  الطابق 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  ص)  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7190.

7(1I

fiduazizi

SALIAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

SALIAX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 5) 

مارس رقم 8ص1 مدينة 5) مارس رقم 

8ص1 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص80ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06

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 

.SALIAX

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس واالحذية.

عنوان املقر االجس اعي : مدينة 5) 

مارس رقم 8ص1 مدينة 5) مارس رقم 

8ص1 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : باكود  لحبيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة . 

 1000  : باكود  لحبيب  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  باكود  لحبيب  السيد 

000ص8  ص  النهضة  حي  اليرموك  زنقة 

اوالد تاي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باكود  لحبيب  السيدة 

000ص8  ص  النهضة  حي  اليرموك  زنقة 

اوالد تاي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص88).

7(5I

BUSINESS WAYS

RIAD KALILA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°1(,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

RIAD KALILA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : درب 

سنان ’ رقم 65 و66 ’ املواسين - 

10000 مراش املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1ص11).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 ماي  ص0  في  املؤرخ 

RIAD KALILA شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي درب 

 - املواسين   ’ و66   65 رقم   ’ سنان 

لحل  نتيجة  املغرب  مراش   10000

ودي.

و عين:

   Michelle Joëlle السيد)ة( 

 HARMELLE usage PEYTAVI

وعنوانه)ا( درب سنان ’ رقم 65 و66 

املغرب  مراش   10000 املواسين   ’

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

درب  وفي   (0(1 مارس   05 بساريخ 

 - املواسين   ’ و66   65 رقم   ’ سنان 

10000 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7191)1.

7(6I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

ZAHRA FLEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

ZAHRA FLEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة بدر 

رقم 115 الدروة  - - برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 

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 

.ZAHRA FLEUR

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى..

عنوان املقر االجس اعي : اقامة بدر 

رقم 115 الدروة  - - برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اوناصر  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوناصر  ادريس  السيد 

- الدار    7 119 رقم  عين الشق زنقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

اوناصر  الناصر  عبد  السيد 

رقم   119 زنقة  الشق  عين  عنوانه)ا( 

7 - الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  ب9رشيد   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1117.

7(7I

هشام اسناني

MEHDI ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

هشام اسناني

الطابق الثاني 65) شارع اللة اس اء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 

0100)، الدار البيضاء املغرب

MEHDI ICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

اآلر�سي تجزئة السالم اهل لغالم ف 

ب )1 سيدي مومن الدار البيضاء - 

0500)  الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.159577

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 غشت   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

بديعة  السيدة  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   1.000 هالل 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

بساريخ  العرا�سي  فاطنة   السيدة  )ة( 

)0 غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789771.

7(8I
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fiduazizi

NAHAL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

NAHAL NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة 01 بلوك D رقم 7)5 تجزئة 

الوحدة 01 بلوك D رقم 7)5 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص80ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   10

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 

.NAHAL NEGOCE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس اك بالج لة والسقسيط.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

7)5 تجزئة  D رقم  01 بلوك  الوحدة 

الوحدة 01 بلوك D رقم 7)5 70000 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : نحال  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد زكرياء نحال : 1000 بقي ة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكرياء نحال عنوانه)ا( حي 

الجديد 70000 طرفاية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكرياء نحال عنوانه)ا( حي 

الجديد 70000 طرفاية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/881).

7(9I

CASA COMPTES

TDH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

TDH CONSULTING »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 10 زنقة 

الحرية الطابق ص شقة رقم 6 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

7)015ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   (0(1 يوليوز   07 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

CYBER1D

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص69)79.

0Iص7

CASA COMPTES

L›OPALE

إعالن مسعدد القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

L›OPALE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 7 زنقة 

أبو عبد هللا النافع املعاريف - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص6196.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )1 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: - نهاية تسيير الشركة من طرف 

تسير  وعليه  مسقي،  نجاة  السيدة 

للسيدة  الوحيد  بالسوقيع  الشركة 

خديجة العبادي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 »YERKIR« السجاري  االسم  إضافة   -

إلسم الشركة االجس اعي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي  ص1:  رقم  بند 

بالسوقيع  الشركة  تسير   - مايلي: 

العبادي،  خديجة  للسيدة  الوحيد 

وذلك ملدة غير محدودة.

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: - 

 .L’OPALE :االسم االجس اعي للشركة

YERKIR :االسم السجاري للشركة-

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 696)79.

1Iص7

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

villa diyafa
إعالن مسعدد القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai

(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble

 Angle 15-D, صème étage, n° 11

 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،

Casablanca Maroc

villa diyafa »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

 angle :وعنوان مقرها االجس اعي

 rue bani yadder et rue jebala

 quartier les ambassadeurs,

.rabat maroc - rabat maroc

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.9(815

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 11 ماي 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  طرف  من  االسهم  تحويل 

الدولية  الفنادق  شركة  الوحيد 

ت ثل  التي  سهم   100 بقي ة  ضيافة 

الشركة  رأس ال  من   100 في   100

لفائدة شركة امكان واتر 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تس ية السيد ابو بكر صديق الخوري 

بصفسه مسير مساعد جديد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشريك  طرف  من  االسهم  تحويل 

الدولية  الفنادق  شركة  الوحيد 

ت ثل  التي  سهم   100 بقي ة  ضيافة 

الشركة  رأس ال  من   100 في   100

لفائدة شركة امكان واتر 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   0( بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 115950.

I)ص7
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FISCALEX MAROC

 AG CREATION
ARCHITECTURAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 AG CREATION
  ARCHITECTURAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 شارع 
الزرقطوني الطابق 5 شقة رقم ص1  - 

10000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.81895

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 يوليوز   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
باحباح  رشيد   )ة(  السيد  تفويت 
 100 أصل  من  اجس اعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد العزيز  

اكوجيل  بساريخ 11 يونيو 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 9))7)1.
Iصص7

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MENNIOUI DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تس ية الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 0000ص، 

فاس املغرب
MENNIOUI DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي رقم 56 
تجزئة بنيس مح دية شارع مح د 
السادس زواغة فاس - 0000ص فاس 

املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1)56

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تغيير  تم   (0(1 أبريل  ص1  في  املؤرخ 

 MENNIOUI« من  الشركة  تس ية 

. »MATUZZI« إلى »DECOR

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  ص)  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 801ص.

1Iص7

SAGASUD

ABOUAB AABDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم ص) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

ABOUAB AABDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

0صص رقم 1ص1 حي الحجري - 70000 

العيون املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19585

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 1ص غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  ABOUAB AABDA الشريك الوحيد

درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

تجزئة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

0صص رقم 1ص1 حي الحجري - 70000 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  العيون 

نشاط الشركة.

تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

0صص رقم 1ص1 حي الحجري - 70000 

العيون املغرب. 

و عين:
جيار  اوالد  فاتحة   السيد)ة( 
رقم  ال9ركة  تجزئة  م  ح  وعنوانه)ا( 
مراكش   10000 البيضاء  طريق   18

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 886).

5Iص7

fiduazizi

CMGA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 
ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
CMGA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )1) 
بلوك B مدينة الوحدة  رقم )1) 
بلوك B مدينة الوحدة  70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص798ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 
 CMGA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 
للحساب الغير.

عنوان املقر االجس اعي : رقم )1) 
 (1( رقم  الوحدة   مدينة   B بلوك 
 70000 الوحدة   مدينة   B بلوك 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الوسيني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 1000  : الوسيني  مح د  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوسيني  مح د  السيد 
صص  رقم  الذهبي  املنصور  شارع 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوسيني  مح د  السيد 
صص  رقم  الذهبي  املنصور  شارع 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
06 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/850).

6Iص7

FISCALEX MAROC

 AG CREATION
ARCHITECTURAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 AG CREATION
  ARCHITECTURAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي 81 شارع 
الزرقطوني الطابق 5 شقة رقم ص1 - 

10000 مراكش .
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تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81895

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تحويل  تم   (0(1 يونيو   11 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 9))7)1.

7Iص7

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

FREINDS BH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

FREINDS BH TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 بيس 

شارع موالي عبد العزيز اقامة امل 

مكسب رقم 7 - 11000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

01ص)6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 

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 

.FREINDS BH TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين - نقل البضائع.

51 بيس   : عنوان املقر االجس اعي 
امل  اقامة  العزيز  عبد  موالي  شارع 
القنيطرة   11000  -  7 رقم  مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : عبوبي   الهاشمي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : عبوبي   ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عبوبي  الهاشمي  السيد 
بن نصور   البحرية  الرياح  دوار 

11000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  عبوبي  ابراهيم  السيد 
بن نصور   البحرية  الرياح  دوار 

11000 القنيطرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عبوبي  الهاشمي  السيد 
بن نصور   البحرية  الرياح  دوار 

11000 القنيطرة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 
رقم  تحت   (0(1 شتن9ر  ص1 

ص16صص10)9111)).
8Iص7

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

ACHAK’S TAJINE s.a.r.l
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
 ACHAK’S TAJINE s.a.r.l

قي  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
 ACHAK’S أعطى   (0(1 شتن9ر   07
بالسجل  املسجل    TAJINE s.a.r.l
السجارية  باملحك ة  ص1)81  السجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بطنجة 
السجاري الكائن ب بطنجة  16  شارع  
90000 طنجة   - بن  عبد هللا   عالل 
 MAISON GLACE لفائدة  املغرب 
 07 من  تبسدئ  سنة   1( ملدة   s.a.r.l

شتن9ر   07 في  وتنسهي   (0(1 شتن9ر 

قي سه  شهري  مبلغ  مقابل  صص0) 

6.600 درهم.

9Iص7

CABINET BEN MOKHTAR

 MAROC CAPITAL

EXPANSION
إعالن مسعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 MAROC CAPITAL EXPANSION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مركز 

 NOVA( األع ال نوفا أفريكا

AFRICA( 10 زنقة البنفسج الطابق 

1 املكسب رقم 1 - 90010 طنحة 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

صص91ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )0 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تجديد مدة تسيير املسير الحالي السيد 

سعيد الهواري ملدة غير محددة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اعس اد قانون أسا�سي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي  ص1:  رقم  بند 

املسير  تسيير  مدة  تجديد  مايلي: 

الحالي السيد سعيد الهواري ملدة غير 

محددة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15017).

710I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AYAW TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°(, (°Etage Lot.
 B(( Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

AYAW TRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج 
الكائن بدار بوبكر الدراركة اكادير - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18807
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AYAW : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRAV
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال مخسلفة..
كراج   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - اكادير  الدراركة  بوبكر  بدار  الكائن 

80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : العسري  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد مح د الهياق :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العسري  رشيد  السيد 
دواردار بوبكر الدراركة اكادير 80000 

اكادير املغرب.
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السيد مح د الهياق عنوانه)ا( دار 

بوبكر الدراركة اكادير 80000 اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العسري  رشيد  السيد 

دواردار بوبكر الدراركة اكادير 80000 

اكادير املغرب

السيد مح د الهياق عنوانه)ا( دار 

بوبكر الدراركة اكادير 80000 اكادير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم 8ص1061.

711I

fiduazizi

STE MOREK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

STE MOREK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك C رقم 

610 مدينة الوحدة الشطر الثاني 
بلوك C رقم 610 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7957ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 

.MOREK
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واشغال مسعددة.
مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم   C بلوك  الثاني  الشطر  الوحدة 
الثاني  الشطر  الوحدة  مدينة   610
العيون   70000  610 رقم   C بلوك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:
 10.000   : مفرك  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 10000  : مفرك  مح د  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مفرك  مح د  السيد 
ع ارة  ص  الشطر  مرجان  ديور  اقامة 
5 الشقة 1) 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مفرك  مح د  السيد 
اقامة ديور مرجان الشطر ص ع ارة 5 

الشقة 1) 1 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/851).

71(I

CABINET BEN MOKHTAR

MAGMA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 MAGMA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الحرة قصر املجاز وادي الرمل 
الرصيف رقم )، املكسب رقم 
1 القطعة 0ص1 - املنطقة الحرة 

اللوجستية  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز  ص) 
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 

.MAGMA INTERNATIONAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
والدراسات  االسسقصاءات 
ال9رية  والجيوفيزيائية  الجيوتقنية 

والبحرية
والسحليالت  املراقبة  أنشطة 

السقنية.
املنطقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرمل  وادي  املجاز  قصر  الحرة 
 1 رقم  املكسب   ،( رقم  الرصيف 
الحرة  املنطقة   - 0ص1  القطعة 
اللوجستية  - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
شركة  ش.م.م  ماغ ا  الشركة 
موريسانية :  1.000 حصة بقي ة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شركة  ش.م.م  ماغ ا  الشركة 
إنور   مكرر  ص5  عنوانه)ا(  موريسانية 

677 انواكشوط موريسانبا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  مح د  خليفة  أح د  السيد 
الرح ان عنوانه)ا( ) قطاع 15 بلوك 
I حي الرياض  10101 الرباط  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  ص0  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 11991).
Iص71

هشام اسناني

MEHDI ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

هشام اسناني
الطابق الثاني 65) شارع اللة اس اء 
سيدي مومن الجديد البيضاء ، 
0100)، الدار البيضاء املغرب

MEHDI ICE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الطابق 
اآلر�سي تجزئة السالم اهل لغالم 
ف ب )1 سيدي مومن الدار البي - 
0500) الدار البيضاء املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

159577
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   
تغيير  تم   (0(1 غشت   0( في  املؤرخ 
 «  MEHDI ICE« الشركة من تس ية 

. « LE PARADIS DES  ROSES« إلى
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789771.
711I

Société marocaine de révision des comptes

MYNADER BUILDING
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6ص
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
MYNADER BUILDING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجس اعي: 5)1 شارع 
) مارس الطابق االول الشقة 1 - 
0000) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص19691.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في ص) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 TH عين الج ع العام للشركة شركة
مسيرها  شخص  في  امل ثلة   AUDIT
ك دقق  الطويل  هشام  السيد 

للحصص. 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
قراءة  بعد  العام  الج ع  وافق  مايلي: 
الرفع  على  الحصص  مدقق  تقرير 
بقي ة  االجس اعي  الراس ال  من 
من  ليرتفع  درهم    1.(50.000
50.000ص.1  الى  درهم   100.000
العينية  الحصص  طريق  عن  درهم  
املؤداة من طرف الشركاء وهو عبارة 
 1(16 مساحتها  عارية  ارض  عن 
رقم  العقاري  الرسم  ودات  مربع  متر 

ص119177/6    
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
قرر الج ع العام تعديل الفصلين  6 

و7 من القانون االسا�سي.
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القانون  تحيين  العام  الج ع  قرر 

االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
العينية  الحصص  الشركاء  اودع 
السيد  السالي  الشكل  على  والنقدية 
درهم  50.000ص.1  الدين  نور  بلحاج 
50.000ص.1  مينة  اجبيل  السيدة 
درهم السيدة بلحاج غيثة 5.000ص1 
يوسف  بلحاج  السيد  درهم/ 
انس  بلحاج  السيد  5.000ص1/ 
بلحاج  السيد  درهم/  5.000ص1 
مح د الياس ينوب عنه والده السيد 
درهم   5.000ص1  بلحاج  الدين  نور 
50.000ص.1 درهم هده  ب ا مج وعه 
الراس ال  مج وع  ت ثل  الحصص 

االجس اعي. 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

االجس اعي  الراس ال  يحدد  مايلي: 

درهم  50.000ص.1  في  للشركة 

مقس ة الى 500.ص1 حصة اجس اعية 

الدين  نور  السيد  السالي  بالشكل 

اجس اعية/  حصة  050.ص1  بلحاج 

حصة  050.ص1  اجبيل  مينة  السيد 

يوسف  بلحاج  السيد  اجس اعية/ 

السيد   / اجس اعية  حصة  50ص1 

50ص1 حصةاجس اعية/  انس  بلحاج 

50ص1  غيثة  بلحاج  السيدة 

بلحاج  السيد  حصةاجس اعية/ 

مح د الياس 50ص1 حصة اجس اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 58)789.

715I

CABINET BEN MOKHTAR

SO FRENCH
إعالن مسعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

SO FRENCH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 

الحرة للسصدير بطنجة السجزئة 1 

القطعة 6 - - طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(0819

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في )0 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة  000ص  تفويت  على  املصادقة 

الشريك الوحيد لفائدة شريك جديد 

السيد رشيد بجعد 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: تأكيد مدة تسيير امليسر السيد 

الحسن بجعد ملدة غير محددة

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
خاص  جديد  أسا�سي  قانون  اعس اد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بالشركة 

بعدة شركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حدد رأس ال الشركة في 000.000.ص 
إلى  مقس ة  للصرف  قابل  درهم 
درهم   100 فئة  من  حصة  0.000ص 
أسندت  للحصة  للصرف  قابل 
بجعد  الحسن  السيد  للشركاء 
بجعد  رشيد  والسيد  7.000) حصة 

000.ص حصة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15016).
716I

NGK IMMO

NGK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NGK IMMO
)1 زنقة ص9ري بوج عة الطابق 
االول الشقة 6 الدارالبيضاء ، 

CASABLANCA MAROC ،(0110
NGK IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 زنقة 
ص9ري بوج عة الطابق االول 

الشقة 6 الدارالبيضاء - 0110) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NGK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMMO

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء العقاري.

 1(  : االجس اعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  بوج عة  ص9ري  زنقة 

 (0110  - الدارالبيضاء   6 الشقة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الفاريا  الحسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : لعزيزي  عبداإلله  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفاريا  الحسن  السيد 

الدارالبيضاء   (0110 الدارالبيضاء 

املغرب.

السيد عبداإلله لعزيزي عنوانه)ا( 

بني مالل 0110) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفاريا  الحسن  السيد 

الدارالبيضاء   (0110 الدارالبيضاء 

املغرب

السيد عبداإلله لعزيزي عنوانه)ا( 

بني مالل 0110) بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )ص18ص.

717I

SAGASUD

PARK LIMAM SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرس ية

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم ص) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
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PARK LIMAM SAHARA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

القيروان زنقة تطوان حي السعادة - 
70000 العيون املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك   
الرس ية عدد )568 بساريخ )) شتن9ر 

.(0(1
راس ال  من  الرفع   : من  بدال 
 -1 درهم  00000ص5  الى  الشركة 
مجال  في  جديدة  انشطة  اضافة 

البناء والصيانة والصرف الصحي 
الشركة  راس ال  من  الرفع   : يقرأ 
اضافة   -1 درهم   1100000 الى 
البناء  مجال  في  جديدة  انشطة 

والصيانة والصرف الصحي
الباقي بدون تغيير.

718I

 BEPOLYCO  مكسب الدراسات املسعدد االستشارات

ش م م

 STE MAKAREM
 D›EQUIPEMENT ET

SERVICE SARL  شركة مكارم 
للتجهيز والخدمات ش.م.م.

إعالن مسعدد القرارات

مكسب الدراسات املسعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 15000، ورزازات 

املغرب
 STE MAKAREM

 D›EQUIPEMENT ET SERVICE
SARL  شركة مكارم للسجهيز 

والخدمات ش.م.م. »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 
 N°57 LOT EL HASSANIA

OUARZAZATE  - 15000 ورزازات 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

89ص10.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 07 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 10.000 حيت باع السيد ح و ازلو  
حصة التي ي لكها في راس ال الشركة 
ك ا يلي  باع للسيد حسن ازلو 1صصص 
ازلو  خالذ  وللسيد  اجس اعية  حصة 
صصصص حصة اجس اعية وللسيد ع ر 

ازلو صصصص حصة اجس اعية  
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين كل من حسن ازلو وخالذ ازلو 
غير  ملدة  ودلك  للشركة  ك سيرين 

مجدودة 
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
 57 رقم  من  االجس اعي  املقر  تحويل 
6)ص  رقم  الى  ورزازات  الحسنية  حي 

حي املح دي ورزازات
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: كل السوقيعات ب ا فيها البنكية 
ازلو  لل سيرين كل من حسن  مخولة 

وخالذ ازلو
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
بعد هده السغييرات تم تحيين القانون 

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي   :06-07 رقم  بند 
بين  الراس ال  توزيع  تم  مايلي:  على 
السيد  يلي  ك ا  الجدد  الشركاء 
مقابل  00ص.صصصدرهم  ع ر  ازلو 
ازلو  اجس اعية.السيد  حصة  صصصص 
صصصص  مقابل  00ص.صصصدرهم  خالد  
حسن   ازلو  اجس اعية.السيد  حصة 
حصة  1صصص  مقابل  100.صصصدرهم 

اجس اعية
على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
مايلي: تحويل املقر االجس اعي من رقم 
57 حي الحسنية ورزازات الى رقم 6)ص 

حي املح دي ورزازات
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين كل من حسن ازلو وخالذ 
ازلو ك سيرين للشركة ودلك ملدة غير 

مجدودة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات  بساريخ 15 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 505.
719I

FAD CONSULTING

اقرند ريكوف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM ص°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

اقرند ريكوف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
صفاء 51، شارع رحال املسكيني، 
الطابق الثالث، الرقم ص1 ـ الدار 
البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
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 
اقرند   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ريكوف.
إسترداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتحصيل الديون.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسكيني،  رحال  شارع   ،51 صفاء 
الدار  ـ  ص1  الرقم  الثالث،  الطابق 
البيضاء  الدار   (0000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حبيبة  اقرند  السيدة 
أح د،  بن  رحال  زنقة  زهرة،  إقامة 

البيضاء  الدار  6،بلفدير،  شقة 

00ص0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حبيبة  اقرند  السيدة 
أح د،  بن  رحال  زنقة  زهرة،  إقامة 

البيضاء  الدار  6،بلفدير،  شقة 

00ص0) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 797)79.

750I

HI GEST SARL AU

GLOB ADAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم ص1 حي الرجا فاهلل النخيل 

الش الي ، 10060، مراكش املغرب

GLOB ADAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

األطل�سي أ) طابق 1 شقة )1 باب 

دكالة  - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   09

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 

 GLOB : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ADAM
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الرعاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخسلفة والس ريض املنزلي )الس ريض 
أو النظافة والرعاية املريحة ، والحقن 
، ومراقبة ما بعد الجراحة ، والحقن 
، والض ادات ، والرعاية امللطفة ...(.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
باب   1( شقة   1 طابق  أ)  األطل�سي 

دكالة  - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : عادل  العسيق  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العسيق عادل عنوانه)ا( س 
م وحدة 01 رقم 17) 10000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العسيق عادل عنوانه)ا( س 
م وحدة 01 رقم 17) 10000 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )1ص7)1.
751I

TGE FIDUS

BTP HAYAT
إعالن مسعدد القرارات

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني ك ال بارك سانتر 
ع ارة B رقم 9ص الطابق 6 ، 8810)، 

املح دية املغرب
BTP HAYAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
واد املخازن رقم )61 السعادة  - - 

املح دية املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(8(85

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 10 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي  االول:  رقم  قرار 
املسير  صالحيات  توسيع  مايلي: 
شراء  بيع  من  الشركاء  موافقة  دون 
من  الشركة  م سلكات  واسسغالل 
املوافقة  له   ك ا  وعقارات  ارا�سي  
رهون  من  البنكية   املعامالت  على 

واقتراض 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي  اربعة عشر:  رقم  بند 
بج يع  املسير  يس سع  مايلي:  على 
الشراء  ع ليات  إلت ام  الصالحيات 
والشقق  األرا�سي  وتبادل  والبيع 
والسجارية  العقارية  األصول  وج يع 
والقروض بض ان الرهن العقاري  أو 
الرهن على م سلكات الشركة والسأييد 
استث ارات  وكذلك  والض انات 
األسهم في الشركات األخرى بدون إذن 

من الشركاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1905.
75(I

CEDECOM

ACHRAF CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 11 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
ACHRAF CAPITAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 
الشراردة درب لوبيال بوركون الدار 
البيضاء - 00)0) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
5ص1811.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 يوليوز  ص)  في  املؤرخ 

املصادقة على :

أشرف  )ة(  السيد  تفويت 

املسعودي 500 حصة اجس اعية من 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

يوليوز  ص)  بساريخ  املسعودي  ادريس 

.(0(1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 115)79.

Iص75

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BNIN IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°(, (°Etage Lot.

 B(( Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

BNIN IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك د 

رقم 65 تجزئة الزيسون تيكوين اكادير 

- 80000 اكادير املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص5)17.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 11 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الزيسون  تجزئة   65 رقم  د  »بلوك 

اكادير   80000  - اكادير  تيكوين 

املغرب« إلى »بوكس ار 0) ب 1 اكادير 

باي ) - 80000 اكادير  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم 106119.

751I

CABINET FICOR

RED STAR TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET FICOR

)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 00)0)، الدار البيضاء 

املغرب

RED STAR TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) زنقة 

البنفسج بوسيجور - 00)0) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

11ص18.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(0 يونيو   15 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 RED STAR الوحيد  الشريك  ذات 

TRADING  مبلغ رأس الها 100.000 

 (6 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 (0(00  - بوسيجور  البنفسج  زنقة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : حدة 

املنافسة وغياب املوارد املالية.
و حدد مقر السصفية ب 6) زنقة 

الدار   (0(00  - بوسيجور  البنفسج 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( مح د  البوز وعنوانه)ا( 

البنفسج  زنقة  ريفيرا  اقامة   (6

البيضاء  الدار   (0(00 بوسيجور 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 711116.

755I
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TEMESNA SARL

TAHER BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

TEMESNA SARL
 APPT N°( RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
TAHER BUILDING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الك ال ) بلوك د الرقم 1601 
الطابق االول سطات - 6000) 

سطات املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1975
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 09 مارس 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الرقم  د  بلوك   ( الك ال  »تجزئة 
1601 الطابق االول سطات - 6000) 
سطات املغرب« إلى »حي قطع الشيخ 
 (6000 )ص سطات -  1 الرقم  الزنقة 

سطات  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   09 بساريخ  االبسدائية بسطات  

1)0) تحت رقم 1)/)7).

756I

ASSURANCES LABOIZI SARL-AU

 ASSURANCES LABOIZI
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ASSURANCES LABOIZI SARL-
AU

 11AVENUE OMAR BEN
 ،KHATTAB-TANGER ، 90000

طنجة املغرب
ASSURANCES LABOIZI SARL-
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 11AVENUE OMAR BEN

 KHATTAB -TANGER - 90000
طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55879

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(0 نون9ر   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحبيزي  بدر  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   (00
000.) حصة لفائدة  السيد )ة( نور 

الحبيزي بساريخ 6) نون9ر 0)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15968).
757I

زوبير بوتغ اس

 STE COFFE BRISKO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 5050ص، تازة 

املغرب
 STE COFFE BRISKO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

االمل رقم 1117 تازة  - 5000ص تازة  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

58(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 دجن9ر   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 

.COFFE BRISKO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تازة   5000ص   - تازة    1117 االمل رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مجيد زوبع :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مجيد زوبع عنوانه)ا( دوار 
تازة  5000ص  تازة  وسلي  تيزي  ازرو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجيد زوبع عنوانه)ا( دوار 
تازة  5000ص  تازة  وسلي  تيزي  ازرو 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم ))1.
758I

CABINET FICOR

 COMPLEXE DE LOISIR
MOHAMMEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET FICOR
)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 00)0)، الدار البيضاء 
املغرب

 COMPLEXE DE LOISIR
MOHAMMEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 191 شارع 
الفوارات حي عادل الطابق ص الحي 
املح دي - 00)0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1180.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (019 نون9ر   01 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 COMPLEXE DE الوحيد  الشريك 
مبلغ    LOISIR MOHAMMEDIA
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي 191 شارع الفوارات 
 - املح دي  الحي  ص  الطابق  حي عادل 
00)0) الدار البيضاء املغرب نتيجة 
املوارد  وغياب  املنافسة   حدة   : ل 

املالية.
و حدد مقر السصفية ب ال9رنو�سي 
 - ال9رنو�سي   50 رقم  ص  الزنقة   (

00)0) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

غندوري  التهامي    السيد)ة( 
وعنوانه)ا( ال9رنو�سي ) الزنقة ص رقم 
00)0) الدار البيضاء  50 ال9رنو�سي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 710556.

759I

Cabinet LAMRINI HADI

TRANS IBRAHIM RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 
000)6، الناضور املغرب

TRANS IBRAHIM RIF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
حسن األول رقم 17 - 000)6 

الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

((761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(

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 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IBRAHIM RIF

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على  البضائع  نقل   ; للغير  البضائع 

االسسيراد   ; والدولي  الوطني  الصعيد 

والسصدير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 6(000  -  17 رقم  األول  حسن 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ابراهيم  زغدود  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  زغدود  السيد 

 90070 العوامة   الشرقية  املرابط 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  زغدود  السيد 

 90070 العوامة  الشرقية  املرابط 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 09 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 901ص.

760I

SAGASUD

 SOCIETE MAROCAINE DE
 PRODUCTION DE TEXTILE

ELASTIQUE  SMPTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم ص) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE
 PRODUCTION DE TEXTILE

ELASTIQUE  SMPTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الوحدة )0 شارع راس الخي ة زنقة 
6) رقم 0ص - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9ص80ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 SOCIETE MAROCAINE DE
 PRODUCTION DE TEXTILE

.ELASTIQUE  SMPTE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  السسيراد  انساجية  صناعية 
االجهزية  والخيط  االثواب  خام 
اسسيراد  عامة  تجارة  الصناعية 
صناعي  تجاري  نشاط  كل  وتصدير 

خدماتي.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة  الخي ة  راس  شارع   0( الوحدة 
6) رقم 0ص - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مفيد  سهيلة  السيدة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مفيد  سهيلة  السيدة 
 ( اس اعيلية  اقامة  طانطان  شارع 
البيضاء   (0000 بوركون   11 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحلو  مح د  السيد 
 ( اس اعيلية  اقامة  طانطان  شارع 
البيضاء   (0000 بوركون   11 شقة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 887).

761I

HIDA SERVICE TAROUDANT

EZZ BROTHERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

EZZ BROTHERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أوالد 
كروم مشرع العين أوالد تاي ة - 

000ص8 تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EZZ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BROTHERS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
أوالد كروم مشرع العين أوالد تاي ة - 

000ص8 تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الزروالي  عزيز  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزروالي  عزيز  السيد 
أوالد  العين  مشرع  كروم  أوالد  دوار 

تاي ة 000ص8 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزروالي  عزيز  السيد 
أوالد  العين  مشرع  كروم  أوالد  دوار 

تاي ة 000ص8 تارودانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بسارودانت   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص187.
76(I

bercy conseils

HK TEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 1ص IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes
maroc

HK TEAM   شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 IMM (1 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 APPT 0ص RESIDENCE JARDIN

 MLY ISMAIL VN - 50000
MEKNES maroc
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

777ص5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 HK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  TEAM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX D’IMPRESSION
PAPETERIE

.NÉGOCE
 IMM (1 : عنوان املقر االجس اعي
 APPT 0ص RESIDENCE JARDIN
 MLY ISMAIL VN - 50000

.MEKNES maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : حريرو  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 100000  : حريرو  خالد  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حريرو  خالد  السيد 
 RUE OUKBA BNOU NAFAI 16

.VN  50000 MEKNES MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حريرو  خالد  السيد 
 RUE OUKBA BNOU NAFAI 16

VN  50000 MEKNES MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 5)صص.

Iص76

FIDUNION-MAROC

TAHIRI MARBRE
إعالن مسعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(ص

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAHIRI MARBRE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي:  طريق 

الجديدة كم 11.5 - -  الدار البيضاء  
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1081(9
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 شتن9ر 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املسوفى  حصص  توزيع  على  املوافقة 
على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحوم 

ورثسه
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: تحويل الشركة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
غير  لفترة  الشركة   مسيري  تعيين 
محدودة :  اآلنسة ابتسام الطاهري، 
 ( األزهري   ، البيضاء  بالدار  املقي ة 
لب  الحاملة  أولفا   N5ص  7( شارع 
اآلنسة  وكذا   BK05صص8ص ورقم  ت 
كوثر الطاهري املقي ة بالدار البيضاء 
كاليفورنيا  بانوراميك  شارع   601،

 .BKالحاملة لب ت ورقم 99878ص
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

الجديد للشركة واعس اده
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنود
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 799)79.
761I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE AL YOUSSR
LAAROUSSI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي السقدم بلوك ) رقم 07 الس ارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
 SOCIETE AL YOUSSR

LAAROUSSI SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 RUE MEKKA N°(6 HAY EL
 TAKADOUM ES SEMARA  -

000)7 الس ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 دجن9ر   ((
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 AL YOUSSR  :

. LAAROUSSI SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 RUE MEKKA N°(6 HAY EL
 TAKADOUM ES SEMARA  -

000)7 الس ارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 95.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 950   : العرو�سي  املنير  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العرو�سي  املنير  السيد 
 7(000 الس ارة   مكة  زنقة   11

الس ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العرو�سي  املنير  السيد 
 7(000 الس ارة   مكة  زنقة   11

الس ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   1( بساريخ  بالس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص0.

765I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

ORENMA SARL أورينما سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

900000، طنجة املغرب
ORENMA SARL أورين ا سارل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص18 

شارع خالد ابن الوليد، مركز إنريا، 
ريددوشو�سي، مكسب رقم ص1 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119(09

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8

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 

ORENMA SARL أورين ا سارل.

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وبيع األس دة العضوية.
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ص18   : االجس اعي  املقر  عنوان 

إنريا،  مركز  الوليد،  ابن  خالد  شارع 
 - ص1  رقم  مكسب  ريددوشو�سي، 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

اكواردوا  كريرو  كانيزاريس  السيد 

 100 بقي ة  100 حصة    : خيسوس 

درهم للحصة .

اكواردوا  كريرو  كانيزاريس  السيد 

خيسوس : 100 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اكواردوا  كريرو  كانيزاريس  السيد 

 01110 امليريا  عنوانه)ا(  خيسوس 

امليريا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

اكواردوا  كريرو  كانيزاريس  السيد 

 01110 امليريا  عنوانه)ا(  خيسوس 

امليريا اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 75)7.

766I

STE BENSELLAOU SARL AU  

STE TALENVIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

STE TALENVIA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الوفاق 

الطابق االول رقم 0.196) ت ارة - 

000)1 ت ارة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1(9

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 15 يونيو 

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
االول  الطابق  الوفاق  »حي  من 
ت ارة   1(000  - ت ارة   (0.196 رقم 

املغرب« إلى »اقامة اية الطابق الثاني 

5100ص   - جرسيف   ( رقم  محل 

جرسيف  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 1)0)/1ص11.

767I

cabinet abda conseil et management

 ZMH BATIMENT ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management
رقم 9ص)الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 16000، 

اسفي اسفي

 ZMH BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 0) زاوية 

شارع عالل عالن وزنقة كيفيي 

املدينة الجديدة - 16000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص09)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 

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 
 ZMH BATIMENT ET TRAVAUX

.DIVERS
تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السجزئات السكنية - منعش عقاري - 

اشغال البناء.
عنوان املقر االجس اعي : 0) زاوية 
شارع عالل عالن وزنقة كيفيي املدينة 

الجديدة - 16000 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيدة زيداني غيسة :  150 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

 550   : مليكة  هداجي  السيدة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غيسة  زيداني  السيدة 
) حي م  5 تجزئة تانكر  16 زنقة  رقم 

ج 16000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مليكة  هداجي  السيدة 
) حي م  5 تجزئة تانكر  16 زنقة  رقم 

ج 16000 اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم -.
768I

CASA COMPTES

MASSORMAROC
إعالن مسعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MASSORMAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 0)-)) 
زنقة دجلة، بوركون - 0010) االدار 

ابيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1667(9

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 0ص يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  رأس ال  من  الرفع   - مايلي: 

لسحويله  درهم   1.(50.000 ب بلغ 

ليصبح  درهم   (.(50.000 مبلغ  من 

ودلك  درهم،  500.000.ص  مبلغ 

منها  جديدة،  حصة   1(500 بإنشاء 

عن  درهم   100 بقي ة  حصة   5000

حصة  و7500  النقدي  الدفع  طريق 

السائلة  الديون  مقاصة  طريق  عن 

واملسسحقة الدفع على الشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

االجس اعي  الرأس ال  يسكون   - مايلي: 

محررة  كلها  حصة،  5.000ص  من 

-السيد  السالي:  الشكل  على  وموزعة 

 - حصة.   ((.6(1 عيساوي:  عادل 

جصة.   5.6(1 غابانا:  ريني  السيد 

هولدينغ«ش.م.م:  »جوليان  -شركة 

ايفس  تييري  السيد   - 6.750 حصة. 

فانيسكوت: ) حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 695)79.

769I

SAFAA

 STE AL MOHIT TRAD SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

  STE AL MOHIT TRAD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 08 
زنقة عائشة زيادي القليعة  سيدي 

واصل اسفي  - 16000 اسفي  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11951

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   07

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 AL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. MOHIT TRAD SARL AU

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بضائع الجل الغير 

-بيع مواد البناء 

-بيع قطع الغيار .
 08 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سيدي  القليعة   زيادي  عائشة  زنقة 

واصل اسفي  - 16000 اسفي  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : العساس  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد العساس عنوانه)ا( 
سيدي  حي  زايدي  عائشة   08 رقم 

واصل القليعة اسفي  16000 اسفي  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد العساس عنوانه)ا( 
سيدي  حي  زايدي  عائشة   08 رقم 

واصل القليعة اسفي  16000 اسفي  

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم -.

770I

s1 consulting

بنكا بنو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm (eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

بنكا بنو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

كوتر ت حضيت ازرو ازرو 105ص5 
ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1617
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (9
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 
بنكا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

بنو.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PIECE AUTOMOBILES ET
 ACCESSOIRES,PNEUMATIQUE

.ET IMPORT
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
105ص5  ازرو  ازرو  ت حضيت  كوتر 

ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: بنكانس  العزيز  عبد   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنكانس  العزيز  عبد  السيد 
الرشاد   1 بلوك   186 رقم  عنوانه)ا( 
صفرو  1000ص  صفرو  بنصفار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنكانس  العزيز  عبد  السيد 
الرشاد   1 بلوك   186 رقم  عنوانه)ا( 
بنصفار صفرو 1000ص صفرو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 15ص.

771I

RADFID

O.H PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
O.H PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

إميل زوال الطابق 1 املكسب ) - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص6501ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 يوليوز  ص1  في  املؤرخ 
 O.H شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 رأس الها  مبلغ    PROMO
 59 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع إميل زوال الطابق 1 املكسب ) - 
0000) الدار البيضاء املغرب نتيجة 
تحقيق  وعدم  الشركة  إفالس   : ل 

أرباح.

و حدد مقر السصفية ب 59 شارع 
 -  ( املكسب   1 الطابق  زوال  إميل 

0000) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

واتي   ابراهيم     السيد)ة(  
رقم   1 زنقة  منى  تجزئة  وعنوانه)ا( 
15 عين الشق 0000) الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 59ص787.

77(I

GRAFCO SARL AU

STE JURI CENTER SARL
إعالن مسعدد القرارات

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

STE JURI CENTER SARL  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

وازيس إقامة بسم هللا رقم 7) 
البساتين - 50000 مكناس  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

1191ص1.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) ماي 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجس اعي الحالي للشركة 
هللا  بسم  إقامة  وازيس  »تجزئة  من 
مكناس   50000  - البساتين   (7 رقم 
 (109 السفلي  »الطابق  إلى  املغرب« 

رقم 1 وفاق - 010)1 ت ارة املغرب
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
نشاط  من  السالية  األنشطة  حذف 

الشركة الحالي األشغال املخسلفة
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قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النظام األسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
النشاط اإلجس اعي

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجس اعي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 6171.
Iص77

OPEN BUREAU SARL AU

OPEN BUREAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OPEN BUREAU SARL AU
 APPARTEMENT N°ص

 IMMEUBLE 119 ZOUHOUR,
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OPEN BUREAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

رقم ص ع ارة 119 زهور مراكش   - 
10000  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11816
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5
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 
 OPEN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BUREAU
غرض الشركة بإيجاز : بيع األجهزة 

واألدوات املكسبية .

عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
ص ع ارة 119 زهور مراكش   - 10000  

مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة  عسيقة بوك يس  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوك يس   عسيقة  السيدة  
 5 الوحدة  املح دي  الحي  عنوانه)ا( 
مراكش   جناح  علي  زنقة   110 رقم 

10000  مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوك يس   عسيقة  السيدة    
 5 الوحدة  املح دي  الحي  عنوانه)ا( 
مراكش   جناح  علي  زنقة   110 رقم 

10000  مراكش املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7508)1.
771I

ائس انية أكيدي

MAZ EXCELLENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائس انية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة )1، الطابق الثالث  )م.ج( 
ح رية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
MAZ EXCELLENCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 651 
تجزئة املنصور 50050، مكناس - 

50050 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.  19719

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   09 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

MAZ EXCELLENCE  مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

املنصور  تجزئة   651 رقم  اإلجس اعي 

مكناس   50050  - مكناس   ،50050

املغرب نتيجة ل : األزمة اإلقسصادية 

وانعدام األرباح.

و حدد مقر السصفية ب رقم 651 

 - مكناس   ،50050 املنصور  تجزئة 

50050 مكناس املغرب. 

و عين:
الهرمازي  امين    السيد)ة( 

 1 العث انية  تجزئة   108 وعنوانه)ا( 

)ة(  املغرب ك صفي  50050 مكناس 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : رقم 651 تجزئة 

املنصور 50050، مكناس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 09).

775I

رحو

RAHOU sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

رحو

شقة  ص ع ارة س مج ع املنال 

حي املنزه الرباط شقة  ص ع ارة 

س مج ع املنال حي املنزه الرباط، 

97009، الرباط املغرب

RAHOU sarl شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شقة  ص 

ع ارة س مج ع املنال حي املنزه 

الرباط شقة  ص ع ارة س مج ع 

املنال حي املنزه الرباط 97009 

الرباط املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
5ص918.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 غشت   16 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االسسيراد والسصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   11 بساريخ  بالرباط   السجارية 

1)0) تحت رقم 9)1171.
776I

fam consulting

 CENTRE FRANCAIS DE
NATUROPATHIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center ( avenue

 hassan II gueliz ( eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

 CENTRE FRANCAIS DE
NATUROPATHIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شارع 

فليسطين رط ا دوديات شقة  رقم ص 
مراكش  - 10000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   0(
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 FRANCAIS DE  :

. NATUROPATHIE
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسعلقة باالنشطة الصحية .
عنوان املقر االجس اعي : 11 شارع 
فليسطين رط ا دوديات شقة  رقم ص 

مراكش  - 10000 مراكش املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغازي   جليلة  السيدة 
دوديات  رط ا  فليسطين  شارع   11
شقة  رقم ص مراكش  10000 مراكش  

املغرب .
فليب   ماتيو   جوندري  السيد 
رط ا  فليسطين  شارع   11 عنوانه)ا( 
دوديات شقة  رقم ص مراكش  10000 

مراكش  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغازي   جليلة  السيدة 
دوديات  رط ا  فليسطين  شارع   11
شقة  رقم ص مراكش  10000 مراكش 

املغرب
فليب   ماتيو   جوندري  السيد 
رط ا  فليسطين  شارع   11 عنوانه)ا( 
دوديات شقة  رقم ص مراكش  10000 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7198)1.
777I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

W2 MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
W( MARKETING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

ادريس األول، إقامة طنجة أوفيس 
سنتر، مكسب رقم 0ص-0صأ، الطابق 
الثالث - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

5)ص57.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تعيين  تم   (0(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الرميقي خولة  ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 8091.

778I

MARRAKECH AUDIT

LMALHA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MARRAKECH AUDIT

 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A صEME

 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LMALHA CAR   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 66/61 

شارع الحرية اقامة ياسر املحل رقم 

7 - 10000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.9(517

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 05 غشت  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( صبور 

هناء ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 78ص7)1.

779I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

AS RACINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES (ص) ص

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

AS RACINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

س ية، االقامة )8، الطابق 

1، الشقة 16، بامليي - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(5615

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق   ،8( االقامة  س ية،  »شارع 

 (0000  - بامليي   ،16 الشقة   ،1

 ،17(« إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 

شارع قا�سي ياس، املعاريف - 0000) 

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص85)79.

780I

FIDUBAM

 CENTRE ARABE PRIVE

  DE FORMATION

D›ENTREPRENEURS
إعالن مسعدد القرارات

FIDUBAM

 N°ص Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°ص

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

 CENTRE ARABE PRIVE DE

FORMATION

D›ENTREPRENEURS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

طوكيو رقم 1ص شقة 9 الطابق ص - 

000)6 الناظور املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

11ص19.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في ص0 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اشهار رقمي 

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

الوساطة العقارية 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اضافة شريك جديد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 916ص.

781I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

SOUINTEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU

NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116

 Résidence HADIKA Bureau N°(

، 90000، TANGER MAROC

SOUINTEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة، 

مج ع سكني ص5ص ، املنطقة 

الصناعية، كزناية - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
87ص119

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز  ص1 
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 

.SOUINTEX SARL AU
أع ال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخياطة
وفي  للسصدير  املالبس  تصنيع   -

اطار السعاقد الخارجي 
االثواب  وصباغة  -غسيل 

واملالبس
املواد  كل  واسسيراد  السصدير   -

واالدوات املسعلقة ب جال الخياطة
- السصدير واسسيراد بشكل عام

وتجارة  توزيع  شراء،  بيع،   -
املنسجات ، السلع ، واملواد االولية....

اقامة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املنطقة   ، ص5ص  سكني  مج ع 
طنجة   90000  - كزناية  الصناعية، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: السويني  العزيز  عبد   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السويني  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( امراح السيد جامع املقراع  

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السويني  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( امراح السيد جامع املقراع  

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 95ص7.

78(I

NUVONIA

NUVONIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NUVONIA
15 زنقة تومبوكسو حي املسيرة ، 

80050، أكادير املغرب
NUVONIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 زنقة 

تومبوكسو حي املسيرة  - 80050 
أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
صص187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.NUVONIA
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في اإلدارة والتسيير.
15 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
تومبوكسو حي املسيرة  - 80050 أكادير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
00ص  السيد املسعودي يوسف  :  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 100   : إس اعيل  بونيف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف   املسعودي  السيد 
عنوانه)ا( )16 حي السعادة  5000ص 

تازة املغرب.
إس اعيل  بونيف  السيد 
الخيام  الكويرة   178 رقم  عنوانه)ا( 

80010 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف   املسعودي  السيد 
عنوانه)ا( )16 حي السعادة  5000ص 

تازة املغرب
إس اعيل  بونيف  السيد 
الخيام  الكويرة   178 رقم  عنوانه)ا( 

80010 أكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم 965).
Iص78

hicham zoufi

TOP ACADEMY PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

TOP ACADEMY PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة )ص1 
الطابق ) حي اوالد مطاع ت ارة - 

000)1 ت ارة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1)1ص1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TOP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ACADEMY PRIVE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم والسقوية  .

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ت ارة  اوالد مطاع  ) حي  الطابق  )ص1 

- 000)1 ت ارة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد هشام الرحالي  :  8) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 (1   : بنسبهي   الدين  نور  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (1   : السيد املصطفى الزهراوي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (1   : املسعودي  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرحالي   هشام  السيد 

 1 شقة   1( رقم   املسسقبل  تجزئة 

ت ارة 000)1 ت ارة  املغرب.

السيد نور الدين بنسبهي  عنوانه)ا( 

تجزئة فضلي رقم 18 الطابق ) ت ارة  

000)1 ت ارة  املغرب.

الزهراوي   املصطفى  السيد 

عنوانه)ا( 179 زنقة 11 دوار السوق 

الجديد ت ارة  000)1 ت ارة  املغرب.

املسعودي  حسن  السيد 

 80 رقم  الهاش ية  تجزئة  عنوانه)ا( 

ت ارة  000)1 ت ارة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرحالي   هشام  السيد 

 1 شقة   1( رقم   املسسقبل  تجزئة 

ت ارة 000)1 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 6187.

781I
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fiduciaire dar dmana

CAHMA GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 00)16، 

وزان املغرب
CAHMA GREEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي بحي العدير 
تجزئة النهضة 1 رقم ص8) محل رقم 

)0 وزان - 00)16 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09
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 

.CAHMA GREEN
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة.
بحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ص8)  رقم   1 النهضة  تجزئة  العدير 
وزان   16(00  - وزان   0( رقم  محل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الهبطي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهبطي  مح د  السيد 

حي العدير تجزئة النهضة 1 رقم ص8) 

وزان 00)16 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهبطي  مح د  السيد 

حي العدير تجزئة النهضة 1 رقم ص8) 

وزان 00)16 وزان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  بوزان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 79صص.

785I

RADFID

AMAND›ALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AMAND›ALI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 

الحرية الطابق ص الشقة 6  - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

87)57ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 1) غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد AMAND’ALI  مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

الحرية  زنقة   10 اإلجس اعي  مقرها 

الدار   (0000  -   6 الشقة  ص  الطابق 

إفالس   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة وعدم تحقيق أرباح.

و حدد مقر السصفية ب 10 زنقة 

الحرية الطابق ص الشقة 6  - 0000) 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة(  علي   الزيات   وعنوانه)ا( 
90ص إقامة رياض انفا ع ارة س ط ص 
الدار   (0000 6 شارع بوركون   شقة 
البيضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791871.

786I

FIDAUDIT

 SABA ARTE &
DECORAZIONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

 SABA ARTE & DECORAZIONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  61 زنقة 
عبدهللا املديووني  - 50)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   05
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 
 SABA  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.ARTE & DECORAZIONE

غرض الشركة بإيجاز : السخطيط 
األثاث.   وبيع  الداخلي  والديكور 
أنواع  ج يع  والسصدير  االسسيراد 

األثاث ومواد الديكور.
تجارة األخشاب  اسسيراد وتصدير 

واأللواح املشسقة.
عنوان املقر االجس اعي :  61 زنقة 
الدار   (0(50  - املديووني   عبدهللا 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مروان صبا :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صبا  مروان  السيد 
بدر  اقامة  العدوية  ربيعة  زنقة   ((

00)0) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صبا  مروان  السيد 
بدر  اقامة  العدوية  ربيعة  زنقة   ((

00)0) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

787I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CONSTRU-NAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
CONSTRU-NAG  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

الصناعية، رقم 7)1 - 000ص7 
الداخلة  املغرب .
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رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9ص167.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.900.000«

 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1518.

788I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHER’21 GROUP
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

CHER’(1 GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الجواش الطابق الثاني فاس. - 

0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

695(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

.CHER’(1 GROUP
السصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالسسيراد ) تاجر أو وسيط(.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بن  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 
فاس.  الثاني  الطابق  الجواش  مو�سى 

- 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : إي ان  عسا�سي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إي ان عنوانه)ا(  السيدة عسا�سي 
طريق   ( السالم  باب  تجزئة   71 رقم 
عين الشقف  0000ص فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عسا�سي عبد هللا عنوانه)ا( 
دباب   بن  الحجوي  قصبة  0ص1  رقم 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم ص)11.
789I

SAGEST

GUIDE BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
GUIDE BETON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكاتب 
الصفوة رقم ص1 طابق 6 مكسب 7) 
شارب بارانزارين شارع الجيش امللكي  

- 0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6

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 

 GUIDE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BETON

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء بالج لة .

مكاتب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 (7 مكسب   6 طابق  ص1  رقم  الصفوة 

شارب بارانزارين شارع الجيش امللكي  

- 0000ص فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

االدري�سي  العربي  مح د  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�سي  العربي  مح د  السيد 

عنوانه)ا( دوار الغوازي االندلس عين 

الشقف موالي يعقوب 0000ص فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي  العربي  مح د  السيد 

عنوانه)ا( دوار الغوازي االندلس عين 

الشقف موالي يعقوب 0000ص فاس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1099.

790I

AUDEC EXPERTISE

LNKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,((ص

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

LNKO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 

بوليفارد زركسوني ، الطابق الثاني 

، شقة 6 - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.161905

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

رفع  تم   (0(1 يوليوز   01 في  املؤرخ 

رأس ال الشركة ب بلغ قدره »00).11 

إلى  درهم« أي من »100.000 درهم« 

»00).111 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص75)79.

791I

BASMA HOLDING

MF TUBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BASMA HOLDING

 N°15, 1 er étage de «

 l’immeuble » LES DUNES «

 lotissement » La Colline « lot

 n° 1ص, Casablanca Casablanca-

 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC

MF TUBE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 1er étage وعنوان مقرها اإلجس اعي
de l›immeuble LES DUNES-

 lotissement la colline LOT N
N15 casablanca (0(70, 1ص 

casablanca maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
 MF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. TUBE
: بإيجاز  الشركة   غرض 

 C O N S T U C T I O N S
METALLIQUES

.IMPORT ET EXPORT
 1er  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 étage de l’immeuble LES
 DUNES-lotissement la colline
 LOT N 1ص ,N15 casablanca

.(0(70 casablanca maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.ص درهم، مقسم كالسالي:
 BASMA HOLDING الشركة 
درهم   100 بقي ة  حصة  0.000ص  : 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BASMA HOLDING الشركة 
 1er étage de l’immeuble )عنوانه)ا
 LES DUNES-lotissement la
 colline LOT N 1ص ,N15 (0(70

.casablanca MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

 BERRADA SOUNNI السيد 
 LOT SIDI عنوانه)ا(   MEHDI
 CHAHHOU NR 08 CALIFORNIE
 CASABLANCA (0(70

CASABLANCA MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1ص  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 19)0ص.

79(I

FIDERSER

STE M . FILS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 11 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE M . FILS CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املنارة 
) كراج ) رقم 7ص  - 00)11 سيدي 

سلي ان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1)ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.. FILS CAR
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تأجير السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجس اعي : حي املنارة 
- 00)11 سيدي  7ص   ) رقم  ) كراج 

سلي ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 (5   : االاله  عبد  مسوكل  السيد 

حصة بقي ة 5.000) درهم للحصة .

السيد مسوكل عس ان :  5) حصة 

بقي ة 5.000) درهم للحصة .

5) حصة    : السيد مسوكل مح د 

بقي ة 5.000) درهم للحصة .

السيدة مسوكل شي اء :  5) حصة 

بقي ة 5.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مسوكل عبد االاله عنوانه)ا( 
7ص 00)11 سيدي  )  رقم  حي املنارة 

سلي ان املعرب.

عنوانه)ا(  عس ان  مسوكل  السيد 
7ص 00)11 سيدي  )  رقم  حي املنارة 

سلي ان املعرب.

عنوانه)ا(  مح د  مسوكل  السيد 
7ص 00)11 سيدي  )  رقم  حي املنارة 

سلي ان املعرب.

عنوانه)ا(  شي اء  مسوكل  السيدة 

العربية  امل لكة  جدة  الفيصلية  حي 

سلي ان  سيدي   11(00 السعودية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مسوكل عبد االاله عنوانه)ا( 
7ص 00)11 سيدي  )  رقم  حي املنارة 

سلي ان املعرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  سلي ان   بسيدي  االبسدائية 

16 شتن9ر 1)0) تحت رقم 87).

Iص79

FIDUTRACO CONSULTING

MAITREBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

MAITREBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 
الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع - 

0ص01) البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
675ص5ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (0(1 أبريل   1( في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد MAITREBAT  مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
الصنوبر  زنقة   ( اإلجس اعي  مقرها 
0ص01)   - الرابع  الطابق   1( الشقة 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

مردودية نشاطها.
 17 ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 -  - دجيبوتي  وزنقة  كرسيف  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

نوارة  اللطيف   عبد  السيد)ة( 
وزنقة  كرسيف  زنقة   17 وعنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   - دجيبوتي 

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ماي 1)0) تحت رقم 16ص777.

791I

مكسب السيد الحسني يوسف

 TRADING COMPANY
DERKSEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

مكسب السيد الحسني يوسف
مكسب رقم EB 107 الطابق 1 بلوك 
E تكنوبول ) أكادير باي فونتي - 
اكادير ، 80010، اكادير املغرب

 TRADING COMPANY
DERKSEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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 DR وعنوان مقرها االجس اعي
 TAGADIRT NAABADOU

 DRARGA  - 80016 AGADIR
.MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.10779
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 غشت   05 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 IMPORT/EXPORT -  
 PRODUCTION,EMBALLAGE ET
 COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS AGRICOLES
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   16 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم 106166.
795I

FIDUTRACO CONSULTING

BEST ZONE TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
BEST ZONE TRADING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 
الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع 
) زنقة الصنوبر الشقة )1 الطابق 
الرابع 0ص1) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص8ص111.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 BEST ZONE الوحيد  الشريك  ذات 
TRADING  مبلغ رأس الها 100.000 
 ( اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق   1( الشقة  الصنوبر  زنقة 
 1( الشقة  الصنوبر  زنقة   ( الرابع 

الدارالبيضاء  0ص1)  الرابع  الطابق 
مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاطها.
و حدد مقر السصفية ب ليساسفة 
تجزئة الخزامى او 1 ع ارة 69 شقة 6 

طابق )  - - الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

بوالرجال  زهير   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( ليساسفة تجزئة الخزامى 
 -  ( طابق   6 شقة   69 ع ارة   1 او 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم ص))788.
796I

MARRAKECH AUDIT

LMALHA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A صEME
 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LMALHA CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 66/61 

شارع الحرية  اقامة ياسر  املحل رقم 
7 مراكش - 10000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9(517
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايت  الياس  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   (19 الشعيب 
السيد  لفائدة  حصة   719 أصل 
مح د ايت الشعيب بساريخ 05 غشت 

.(0(1

ايت  الياس  السيد  تفويت   
من  اجس اعية  حصة   (50 الشعيب 
أصل 719 حصة لفائدة السيد مح د 

العسري بساريخ 05 غشت1)0)  .
ايت   الياس  السيد  تفويت 
اجس اعية من  50)  حصة  الشعيب 
أصل 719 حصة لفائدة السيدة هناء 

صبور بساريخ 05 غشت 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 78ص7)1.

797I

FIDAUDIT

FLAG MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

FLAG MEDICAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 زنقة 
عبدهللا املديووني  - 50)0)  الدار 

البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   09
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 
 FLAG  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.MEDICAL
اسسيراد    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املعدات واألدوات الطبية

بيع املعدات الطبية وشبه الطبية
الطبية  واللوازم  املعدات  بيع 

وشبه الطبية
الصيدالنية  املسسحضرات  بيع 

ومسسحضرات السج يل..
61 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 
الدار    (0(50  - املديووني   عبدهللا 

البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : لكناوي  عبداملجيد  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لكناوي  عبداملجيد  السيد 
عنوانه)ا( 1) زنقة البشير االبراهيمي 
اقامة املامونية 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
لكناوي  عبداملجيد  السيد 
عنوانه)ا( 1) زنقة البشير االبراهيمي 
اقامة املامونية 50)0) الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
798I

YG ET ASSOCIES

ALDORIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

الع ارة B الطابق ص ، 0000)، 
CASABLANCA MAROC

ALDORIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 115 زنقة 
عالل بن عبدهللا الطابق األر�سي  - 

0000) الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515561
1ص  في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.ALDORIA
تشغيل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املطاعم،  الليلية،  النوادي  املالهي، 

املقاهي
واملشروبات  املشروبات  بيع   -
وفقا  الكحولية  وغير  الكحولية 

للتشريع الساري  
- تنظيم االحسفاالت املوسيقية 

- الخ ....
عنوان املقر االجس اعي : 115 زنقة 
 - األر�سي   الطابق  عبدهللا  بن  عالل 

0000) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عصام مومين :  100 حصة 

بقي ة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مومين  عصام  السيد 
11 زنقة 110 ج يلة 01 ق ج  0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مومين  عصام  السيد 
11 زنقة 110 ج يلة 01 ق ج  0000) 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
799I

FIDUINVEST

LMAHDI NORD SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
LMAHDI NORD SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 9) شارع 
مح د عبدو وشارع فاس الطابق 
الثاني - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

70(07
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (015 أبريل   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 

.LMAHDI NORD SUD
السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملشروبات  الغدائية  املواد  في ج يع 
واالسسيراد  والكحولية  الغازية 

والسصدير
االنشطة  ج يع  عامة  بصفة  و 
النشاط  ض ن  تدخل  التي  السجارية 

الرئي�سي للشركة.
عنوان املقر االجس اعي : 9) شارع 
الطابق  فاس  وشارع  عبدو  مح د 

الثاني - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
املغربي  املهدي  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بقي ة  90  : 1صBE1871 حصة  رقم 

100 درهم للحصة .

املغربي  ابراهيم  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بقي ة  حصة   JC1(610  : 98ص رقم 

100 درهم للحصة .
املغربي  املهدي  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
 100 بقي ة   BE187190 : 1ص رقم 

درهم.
املغربي  ابراهيم  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
 100 بقي ة   JC1(610 : 98ص رقم 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املغربي  املهدي  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
شارع   9 عنوانه)ا(   BE18711ص رقم 
خليل مطران 90000 طنجة املغرب.
املغربي  ابراهيم  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
شارع   9 عنوانه)ا(   JC1(698ص رقم 
خليل مطران 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
املغربي  املهدي  حساين  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
شارع   9 عنوانه)ا(   BE18711ص رقم 
خليل مطران 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

015) تحت رقم 81)116.

800I

MCG

ليدي جو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° ص, Appt. 11,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ليدي جو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
عالل الفا�سي، الع ارة )1، الشقة 
رقم 5، سين - 10000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

17ص110.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 08 يوليوز 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 ،1( الع ارة  الفا�سي،  عالل  »شارع 
الشقة رقم 5، سين - 10000 مراكش 
البياز  املسمى  »امللك  إلى  املغرب« 
ص-)، الحوز، أيت أورير، سيدي عبد 
 10000  - العزيب  دوار  غيات،  هللا 

مراكش  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7588)1.
801I

الشتيوي ادريس

Sté AGRO KABBOUH SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/)0 
رقم /11 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
 Sté AGRO KABBOUH SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
األندلس م/أ زنقة ) رقم 9 أ  - 
150)9  القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

109ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   19
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 
 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGRO KABBOUH SARL-AU
تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرا�سي الفالحية.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
األندلس م/أ زنقة ) رقم 9 أ  - 150)9  

القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د قبوح  :  100 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قبوح   مح د  السيد 
الكبير  القصر   9(150 قبوح   مح د 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د قبوح  عنوانه)ا( حي 
األندلس م/أ زنقة ) رقم 9 أ  150)9 

القصر الكبير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقصر الكبير  بساريخ 16 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 71).
80(I

FIGENOUV

MELLOUKI LOCAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 16 شقة ص ديور 
السالم ، 50050، مكناس املغرب
MELLOUKI LOCAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

رقم 1 رقم 11 تجزئة الوفاء 1 و) - 
50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   08

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 

.MELLOUKI LOCAL

-1ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعامالت العقارية شراء بيع كراء -) 

االنعاش العقاري -ص اشغال مخسلفة 

واشغال البناء.

مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - و)   1 الوفاء  تجزئة   11 رقم   1 رقم 

50050 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مح د  مللوكي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مح د  مللوكي  السيد 

رقم 11 الطابق السفلي تجزئة الوفاء 

1 و) 50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  مللوكي  السيد 

رقم 11 الطابق السفلي تجزئة الوفاء 

1 و50050 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1119.

Iص80

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VISION 2000 فزيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

VISION (000 فيزيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 109 شارع 

عبد الكريم الخطابي محل رقم 

ب) اسي ا جليز مراكش - - مراكش 

املغرب.

»اسس رار نشاط الشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.9619

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في ص) يونيو 1)0) تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

5) غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 6960)1.

801I

SOCAGECOM SARL

شركة الرتمي لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

SOCAGECOM SARL

1) زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 

الجامع قرب مسجد العسيق 1) زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العسيق، 5000)، 

خريبكة املغرب

شركة الرتمي لالشغال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 زنقة 

القائد اح د الشرادي حي النهضة - 

5000) خريبكة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

157ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 11 شتن9ر 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

حي  الشرادي  اح د  القائد  زنقة   1«

النهضة - 5000) خريبكة املغرب« إلى 

حي  الس ارة  زنقة  بلوك ف   11 »رقم 

النهضة - 5000) خريبكة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم )ص1.

805I

 موثق

باتي سوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق

شارع الجيش امللكي اقامة فلورنسا 

الطابق االول رقم 1 تطوان ، 

010ص9، تطوان املغرب

باتي سوك  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  انجل 

زنقة   مح د س يحة زنقة بيير باران 

- الطابق الثاني رقم 11) - 0570) 

الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115569

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يوليوز  ص1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

السقاط  هناء  )ة(  السيد  تفويت 

)6 حصة اجس اعية من أصل 1.000 

خديجة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مكوار بساريخ ص1 يوليوز 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 8198).

806I
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

PHARMACIE MOBARKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 1
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
PHARMACIE MOBARKI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 151 ـ ص15 
، شارع الحسن الثاني ، إي ينسانوت - 

11050 إي ينسانوت املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص188
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8
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 

.PHARMACIE MOBARKI
غرض الشركة بإيجاز : - صيدلية.

عنوان املقر االجس اعي : 151ـ  ص15 
، شارع الحسن الثاني ، إي ينسانوت - 

11050 إي ينسانوت املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 718.600 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
عقار   : سلي ة  املباركي  السيدة   -
 718.600 بقي ة   ) ) صيدلية  تجاري 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املباركي سلي ة عنوانه)ا(   السيدة 
مراكش   1 رقم  الجامع  درب  القنارية 

10000 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
املباركي سلي ة عنوانه)ا(   السيدة 
مراكش   1 رقم  الجامع  درب  القنارية 

10000 مراكش املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/505.
807I

LE PREMIER CONSEIL

 PARA PHARMACIE
FATOUTA TWO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 PARA PHARMACIE FATOUTA
TWO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املسجر رقم 
) الع ارة حرف  أ اقامة املنار 6 الحي 
الشسوي مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61171
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
1)0) تم  تحويل   9) أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»املسجر رقم ) الع ارة حرف  أ اقامة 
 - مراكش  الشسوي  الحي   6 املنار 
10000 مراكش املغرب« إلى »الطابق 
املنار  اقامة   8 رقم  املسجر  االر�سي 
 10000  - مراكش  العراق  زنقة    6

مراكش  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص7ص7)1.
808I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VISION 2000فزيون

إعالن مسعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

VISION (000 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 109 شارع 

عبد الكريم الخطابي محل رقم 

ب) اسي ا جليز مراكش - - مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.10110

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 1) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قدره  ب ا  الشركة  رأس ال  رفع   •

 180.000 إلى  لنقله  درهم   170.000

سائلة  ثابسة  ديون  مقابل  درهم 

ومسسحقة م لوكة من طرف الشركاء

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

قدره  ب ا  الشركة  رأس ال  خفض   •

 10.000 إلى  لنقله  درهم   170.000

درهم مقابل خسائر متراك ة إلى غاية 

0)0)/)1/1ص

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

• تعديل البند 7 من القانون األسا�سي 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7106)1.

809I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VISION 2000فزيون
إعالن مسعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

VISION (000 فيزيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 109 شارع 

عبد الكريم الخطابي محل رقم ب) 

اسي ا جليز  - - مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.10118

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 1) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

السيد  طرف  من  حصة   60 تفويت 

علوي  اس اعيلي  احفيض  موالي 

تفويت  وريز•  فواز  السيد  لفائدة 

موالي  السيد  طرف  من  حصة   15

لفائدة  علوي  اس اعيلي  احفيض 

السيد قاسم البوعناني

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ك سيرة  كريمي  نادية  السيدة  تأكيد 

محدودة   غير  ملدة  للشركة  وحيدة 

لكل  مشترك  بسوقيع  الشركة  وت ثل 

قاسم  والسيد  وريز  فواز  السيد  من 

البوعناني  

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

• تعديل البند 7 من القانون األسا�سي 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )711)1.

810I
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VISION 2000 فيزيون
إعالن مسعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
فيزيون VISION (000 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 109 شارع 
عبد الكريم الخطابي محل رقم ب) 
اسي ا جليز  - - مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.10119
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
• تفويت 5) حصة من طرف السيدة 
قاسم  السيد  لفائدة  كريمي  نادية 

البوعناني
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
• تأكيد السيدة نادية كريمي ك سيرة 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
• تعديل البند 7 من القانون األسا�سي 

للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص711)1.

811I

FIDUCOGEM

HAYA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 ع ارة )5 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،مح د السادس فاس ، 0000ص

MAROC

HAYA FER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 9 
عرصة الزيسون 1 الضحى  - 0000ص 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69(61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   07
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 
 HAYA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FER
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 9 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
0000ص   - الضحى    1 الزيسون  عرصة 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : االدري�سي  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم االدري�سي عنوانه)ا( 
8 جنان الدرادر سيدي بوجيدة  رقم 

0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم االدري�سي عنوانه)ا( 
8 جنان الدرادر سيدي بوجيدة  رقم 

0000ص فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم )87ص.

81(I

إئس انية BKM لإلرشادات

STE VERGEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

إئس انية BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

15000، ورزازات املغرب

STE VERGEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

السياحية تيفولسوت  ترميكت - 

15000 ورزازات املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

97ص).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في ص1 غشت 1)0) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك إنريكي سيوان هينينغ 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يوليوز   09 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

0)0) بالشكل األتي :

أنا ماريا سيوان هينينغ   السيد)ة( 

،  95 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 500.

Iص81

fiduazizi

DERONT DISTIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس ، 

70000، العيون املغرب

DERONT DISTIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

1500 رقم 810 العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص796ص

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 

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 

.DERONT DISTIBUTION

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير

• السجارة العامة والعفن املسنوع.

وأع ال  مسعددة  خدمات   •

مسنوعة.
غرق   ، العامة  البناء  أع ال   •

الع ود.

والصرف  العامة  الحفر  أع ال   •

املخسلفة  والشبكات  والطرق  الصحي 

والكهرباء  املياه  وإمدادات  والطرق 

الخشب  نجارة  أع ال  والهاتف. 

واألملنيوم.

ج يع  وتصدير  اسسيراد   •

املنسجات.

• اسسيراد وتصدير وتسويق املواد 

واملعدات املسعلقة بأنشطة الشركة..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   810 رقم   1500

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : حرشاوي  معاد  السيد 

حصة بقي ة 50.000 درهم للحصة .

 500   : ترهوست  مح د  السيد 

حصة بقي ة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حرشاوي  معاد  السيد 

الحي االداري الجديد خنيفرة 51000 

خنيفرة املغرب.
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السيد مح د ترهوست عنوانه)ا( 
91) املزار  تجزئة املغرب العربي رقم 
ايت ملول 80000 ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حرشاوي  معاد  السيد 
الحي االداري الجديد خنيفرة 51000 

خنيفرة املغرب
السيد مح د ترهوست عنوانه)ا( 
91) املزار  تجزئة املغرب العربي رقم 
ايت ملول 80000 ايت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/7ص8).
811I

sacompta sarl au

STE MOQADEM SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
11) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

50)صص، ميسور املغرب
STE MOQADEM SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي اس اعيل ميسور - 50)صص 
ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص01)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (5
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 

.MOQADEM SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة او البناء+ السجارة.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
50)صص   - ميسور  اس اعيل  موالي 

ميسور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انس مقدم  عنوانه)ا( زنقة 
بوطيب  سيدي  حي  بوطيب  سيدي 

ميسور 50)صص ميسور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس مقدم  عنوانه)ا( زنقة 
بوطيب  سيدي  حي  بوطيب  سيدي 

ميسور 50)صص ميسور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ببوملان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/16ص.

815I

AMINE SAAD

AMINE SAAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMINE SAAD
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH( IMM
 90 ETG 3 APT 15 SIDI MOUM ،

0000)، الدار البيضاء املغرب
AMINE SAAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

الهدى زنقة مح د بلفريج م س ) 
ع ارة 90 الطابق ص رقم 15 سيدي 
مومن - 0610) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

516001
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6
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 

.AMINE SAAD

-األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة والبناء
-اإلنعاش العقاري

 - ج يع ع ليات تجهيز األرا�سي ، 

وإقامة

لالسسخدامات  املنشآت  ج يع 

السكنية أو السجارية أو املهنية أو

الصناعية أو اإلدارية ؛

وآالت  ومعدات  البناء  مواد  بيع   -

البناء  

الغير  لحساب  البضائع  نقل   -

أولحساب الشركة.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ( س  م  بلفريج  مح د  زنقة  الهدى 
سيدي   15 رقم  ص  الطابق   90 ع ارة 

مومن - 0610) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : مح د  الجديدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد العزوني عبد الكريم :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجديدي مح د عنوانه)ا( 

سيدي مومن تجزئة نور سيتي فدان 

ص11  الشقة  رقم  ب  ع ارة  نصيب 

)010) الدار البيضاء املغرب.

الكريم  عبد  العزوني  السيد 

 0( الياس ين  إقامة  عنوانه)ا( 

الغديرة   19 رقم  شقة  ص0  الع ارة 

1150) البئرالجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجديدي مح د عنوانه)ا( 

سيدي مومن تجزئة نور سيتي فدان 

ص11  الشقة  رقم  ب  ع ارة  نصيب 

)010) الدار البيضاء املغرب

الكريم  عبد  العزوني  السيد 
 0( الياس ين  إقامة  عنوانه)ا( 
الغديرة   19 رقم  شقة  ص0  الع ارة 

1150) البئرالجديد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 805)79.
816I

ECOTIC

SINAS EXPERTISES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOTIC
 rue mohamed diouri 81

 casablanca ، 20000، casablanca
maroc

SINAS EXPERTISES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8)1 شارع 
ميتز مكسب رقم 1ص - 0)01) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511167
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SINAS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EXPERTISES
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالسقييم  املسعلقة  الخدمات 
مجال  في  الكوارث  بعد  واملساعدة 

الســأمين .
 1(8  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 (01(0  - 1ص  رقم  مكسب  ميتز  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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 600   : لع ارتي  االله  السيد عبد 

حصة بقي ة 60.000 درهم للحصة .

السيد عزيز فضيل :  100 حصة 

بقي ة 10.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لع ارتي  االله  عبد  السيد 

الحزام   7 رقم   ( ح رية  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (01(0 انفا  الكبير 

املغرب.

عنوانه)ا(  فضيل  عزيز  السيد 

ع ارة   1 امال  اقامة  الوفاء  مج ع 

املح دية   (8810  7 الشقة   (60

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

لع ارتي  االله  عبد  السيد 

الحزام   7 رقم   ( ح رية  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (01(0 انفا  الكبير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

817I

EURO ACCOUNTING HOUSE

GAMBRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

GAMBRA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

بندغة مكسب ب)) الطابق الثالث 

املركز السجاري الجزيرة مول - 

1000) الجديدة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

18591

ص)  في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.GAMBRA CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق  ب))  مكسب  بندغة 

املركز السجاري الجزيرة مول - 1000) 

الجديدة امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

1.000 حصة    : رباع  مراد  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مركز  عنوانه)ا(  رباع  مراد  السيد 

هشسوكة  وقيادة  ج اعة  هشسوكة 

دائرة آزمور  1000) الجديدة امل لكة 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  سعد  غزالن  السيدة 

 (1000 فرنسا  زنقة   .80 عنوانه)ا( 

الجديدة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 09 شتن9ر 

1)0) تحت رقم ))69).

818I

ficogedek sarl au

JATINE DESIGN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 0ص Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

JATINE DESIGN SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 91 مرجان 

) مكناس - . مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 
 JATINE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DESIGN SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة
أشغال االصالحات والزخرفة.

 91  : االجس اعي  املقر  عنوان 
مرجان ) مكناس - . مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة أس اء ازغايدي 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أس اء ازغايدي عنوانه)ا( 
 . ص9)   رقم   (1 زنقة  ال9ركة  حي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أس اء ازغايدي عنوانه)ا( 
 . ص9)   رقم   (1 زنقة  ال9ركة  حي 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)11.

819I

AUDEC EXPERTISE

VALADE MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,((ص

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

VALADE MEDITERRANEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )11 ركن 
رثيل وبوليفارد إميل زوال - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

1561صص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ATOL LOGISTIQUE تفويت  

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.800

)ة(   السيد  لفائدة   حصة   (.550

يونيو   11 بساريخ  سنهاجي  مهدي 

.(0(1

 ATOL LOGISTIQUE تفويت  

أصل  من  اجس اعية  حصة   750

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.550

 11 بساريخ  بوعياد  قاصري  حسن 

يونيو 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 751)79.

8(0I
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موثق

IMOSRAM 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق

اقامة القصر ع ارة د, زاوية 

شارع يعقوب املنصور وشارع 

غاندي الدالرالبيظاء ، 70)0)، 

الدارالبيظاء املغرب

 IMOSRAM  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 7) زنقة 

بابوم, الطابق الثالث,  محل رقم  

ب  00)0) الدارالبيضاء  امل لكة 

املغربية.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.118111

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 شتن9ر 1)0)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقسضيات  مع  للشركة 

الكساني  عزالعرب  االسساد  ديوان 

موثق بالدارالبيضاء

IMOSRAM « SARL «

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها 15.000ص.79 درهم

املقر االجس اعي :7) زنقة بابوم, 

الطابق الثالث, محل رقم  ب

الدارالبيضاء 

السجل السجاري : 118111

إعالن عن تعيين مسير جديد 

للشركة

و تعديل القانون األسا�سي للشركة
تلقاه  رسمي  عقد   ب قس�سى   -I

موثق  الكساني٬  العرب  عز  األسساذ 

غشت  1ص  بساريخ  البيضاء٬  بالدار 

1)0)  مسجل بالدار البيضاء بساريخ 

, قرر شركاء  شركة   06 شتن9ر1)0) 

IMOSRAM SARL  ما يلي :  

- اسسقالة السيد يوسف السويني 

من مهامه ك سير للشركة.    -    
- تعيين السيد  ر�سى ميكو ك سير 

جديد للشركة . 

-    - II ب قس�سى عقد  رسمي تلقاه 
موثق  الكساني٬  العرب  عز  األسساذ 
غشت  1ص  بساريخ  البيضاء٬  بالدار 
1)0)  مسجل بالدار البيضاء بساريخ 
06 شتن9ر1)0) عدل شركاء  شركة  
ذات  شركة    IMOSRAM  SARL
القانون  تعديل  محدودة  مسؤولية 

األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 759)79.

8(1I

مكسب محاسبة محسين

 NORD LOCATION DE
VOITURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب محاسبة محسين
اقامة الزموري )ع ارة سعيد رقم 

67 ، 90000، طنجة املغرب
 NORD LOCATION DE VOITURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
كري ة زنقة الصومال رقم 91 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51ص119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   08
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 
 NORD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LOCATION DE VOITURE
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات الخفيفة ملدة قصيرة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  91 رقم  الصومال  زنقة  كري ة 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : القدوري  امح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امح د القدوري عنوانه)ا( 
تجزئة كري ة زنقة الصومال رقم 91 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امح د القدوري عنوانه)ا( 
تجزئة كري ة زنقة الصومال رقم 91 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 11ص15).
8((I

Adyton Square

Adyton Square
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Adyton Square
 Avenue Prince Héritier ,18ص

 Centre NREA N°1ص RDC, Tanger
، 90000، Tanger Maroc

Adyton Square شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ص18, 

 Avenue Prince Héritier Centre
 NREA N°1ص RDC, Tanger -

90000 Tangera Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117757
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 مارس   05

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 

.Adyton Square
 La  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 réalisation dactes dentremise
 pour la réalisation dun achat,
 dune vente ou dune location
 dimmeuble, de fonds de
 commerce ou de parts de
 société portant sur un immeuble

.ou un fonds de commerce
ص18,   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 Avenue Prince Héritier Centre
 NREA N°1ص RDC, Tanger -

.90000 Tangera Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 Mariem Zaafane :  100 السيدة

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Mariem Zaafane السيدة 
 RUE GEORGES 1ص عنوانه)ا( 
   DIMITROV,  91500
 C H A M P I G N Y- S U R- M A R N E

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Mariem Zaafane السيدة 
 RUE GEORGES 1ص عنوانه)ا( 
 DIMITROV 91500
 C H A M P I G N Y- S U R- M A R N E

FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت   - بساريخ  بطنجة   السجارية 

611ص1ص)1)06.

Iص)8
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BUMACOF SARL

 JAMAI GLOBAL REAL
ESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUMACOF SARL
55صشارع مح د الخامس الطابق 
1رقم 57، 00ص0)، الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
 JAMAI GLOBAL REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي   قصبة 
األمين ت ديد  GH19 ع ارة 17 رقم 
))  - 0190) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

516097
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   05
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 
 JAMAI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GLOBAL REAL ESTATE
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
:   قصبة  االجس اعي  املقر  عنوان 
17 رقم  GH19 ع ارة  ت ديد   األمين 
))  - 0190) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

عث ان  غزالني  الجامعي  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عث ان  غزالني  الجامعي  السيد 
فيلور  شركة   ( ليساسفة  عنوانه)ا( 
طريق الجديدة 0190) الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عث ان  غزالني  الجامعي  السيد 
فيلور  شركة   ( ليساسفة  عنوانه)ا( 
طريق الجديدة 0190) الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 898)79.
8(1I

DARAA AUDIT

DARAA AUDIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الدار البيضاء املغرب
DARAA AUDIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6)8 
الطابق ص شارع القدس عين الشق - 

0170) الدار البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

5ص)6صص.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 07 غشت 1)0) تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
القدس  شارع  ص  الطابق   8(6« من 
البيضاء   الدار   (0170  - الشق  عين 
كرين  بوسكورة  »طريق  إلى  املغرب« 
وورك سنتر ع ارة أ الطابق ) مكسب 
البيضاء    الدار   (718(  -  7 رقم 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 916)79.
8(5I

FIGET SARL

RRK MOTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,ص

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

RRK MOTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الورود - كراج رقم 7) - تجزئة 

الع ارتي - مرتيل  - 150ص9 مرتيل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص011ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (0

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 

 RRK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOTO

كراء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   -  (7 رقم  كراج   - الورود 

مرتيل  150ص9   - مرتيل    - الع ارتي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :    99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : مخشان   كري ة  السيدة 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كري ة مخشان عنوانه)ا( 

تجزئة   -  (7 الورود-رقم  شارع 

مرتيل  150ص9  مرتيل   - الع ارتي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كري ة مخشان عنوانه)ا( 

تجزئة   -  (7 الورود-رقم  شارع 

مرتيل  150ص9  مرتيل   - الع ارتي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

1)0) تحت رقم 199ص.

8(6I

ائس انية  الخ9رة

RABER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية  الخ9رة

19  زنقة  املدينة ، 6100)، برشيد 

املغرب

RABER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 شارع 

املقاومة اقامة افا  الطابق الثاني 

شقة )) - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

516099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   08

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 

.RABER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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عنوان املقر االجس اعي : 117 شارع 
الثاني  الطابق  افا   اقامة  املقاومة 
البيضاء  الدار   (0000  -  (( شقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : السيد الخال عبد الخالق 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : عي�سى  قدوري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخالق  عبد  الخال  السيد 
عنوانه)ا( 197 م ر 01 حي السيسير ) 

6100) برشيد املغرب.
عنوانه)ا(  عي�سى  قدوري  السيد 
 180 فيال  رسور  كولف  كاليفورنيا 
النواصر  بوسكورة  الخضراء  املدينة 
البيضاء  الدار   (718( البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق  عبد  الخال  السيد 
01 حي السيسير  197  م ر  عنوانه)ا( 

) 6100) برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 897)79.

8(7I

وود فور يو

وود فور يو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

وود فور يو
الج اعة القروية غدير الدفلة 
مقابل محطة افريقيا؛ج اعة 
فحص انجرة ، 90000، طنجة 

املغرب
وود فور يو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي الج اعة 
القروية غدير الدفلة مقابل محطة 
الوقود افريقيا،اقليم فحص انجرة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.101979

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  يو   فور  وود  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
القروية  الج اعة  اإلجس اعي  مقرها 
الوقود  محطة  مقابل  الدفلة  غدير 
افريقيا،اقليم فحص انجرة - 90000 
السصفية   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 
تجاري  نشاط  اي  الودية,غياب 

للشركة.
و حدد مقر السصفية ب الج اعة 
محطة  مقابل  الدفلة  غدير  القروية 
الوقود افريقيا،اقليم فحص انجرة - 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

الحدادي   فاط ة   السيد)ة( 
زنقة شهاب  لعزيفات  حي  وعنوانه)ا( 
طنجة   90000 السفا�سي   الدين 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 8016.
8(8I

ste fiducieolympia

  MAGOUNI  مكوني اشغال
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
  MAGOUNI  مكوني اشغال

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم  
01  الشطر الساني رياض تامنصورت 
مراكش   املغرب - 00ص10 مراكش   

مراكش   املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.85567

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 غشت  ص)  في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»00.000) درهم« أي من »00.000ص 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 10001.
8(9I

موثق باملح دية

WHEELS RENT CARS 4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق باملح دية
رقم 1)، تجزئة املنار، شارع 
الرياض، املح دية. ، 0)08)، 

املح دية املغرب
WHEELS RENT CARS 1 شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي باملح دية، 
بني يخلف، بيتي سكن، ع ارة ج7ص، 
رقم 57،  - 0800) املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19007
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلكاسم  )ة(  السيد  تفويت 
1.000 حصة اجس اعية من  لخواري 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
لخواري            امين  مح د  الدين  بدر  )ة( 

لخواري بساريخ 11 غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1871.

0Iص8

comptacontrole

BRT Agricole SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
) زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

0)0ص9، طنجة املغرب
BRT Agricole SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
موالي يوسف وبيغوناس تعاونية 
الفردوس,الطابق االول رقم ص1 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(0099
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 
 BRT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Agricole SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع, شراء, 
الفالحية  املنسجات  وتسويق  توزيع 

,االسسيراد والسصدير..
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تعاونية  وبيغوناس  يوسف  موالي 
 - ص1  رقم  االول  الفردوس,الطابق 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 السيد مح د الشعيري املحجور :
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املحجور  الشعيري  مح د  السيد 
عنوانه)ا( دوار الخوايم قيادة تغرامت 
انجرة  فحص  ع الة  انجرة  دائرة 

90000 فحص انجرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
املحجور  الشعيري  مح د  السيد 
عنوانه)ا( دوار الخوايم قيادة تغرامت 
انجرة  فحص  ع الة  انجرة  دائرة 

90000 فحص انجرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 8161.
1Iص8

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 11 ، 

90000، طنجة
 الدكسور فيس بيوتي سنتر 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي موطنة 
لدى إيزي دوم بيزنس سنتر 8 شارع 
الكندي إقامة سنسا كالرا II الطابق 
7 املكسب رقم 17 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5ص1199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 

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 : الدكسور 

فيس بيوتي سنتر.
السج يل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالليزر- مركز السج يل .
موطنة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع   8 سنتر  بيزنس  دوم  إيزي  لدى 
الطابق   II كالرا  سنسا  إقامة  الكندي 
طنجة   90000  -  17 رقم  املكسب   7

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : بوكرين  نعي ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوكرين  نعي ة  السيدة 
ف  س  كاردن  شرشل  سوليفان   10
لندن  9)ص50)  س  ل  ب  ب  ص  ف   1

امل لكة املسحدة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوكرين  نعي ة  السيدة 
ف  س  كاردن  شرشل  سوليفان   10
لندن  9)ص50)  س  ل  ب  ب  ص  ف   1

امل لكة املسحدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   10 بساريخ  بطنجة  السجارية 

1)0) تحت رقم 15911).
I)ص8

ste fiducieolympia

اوريو سيد نيكوص                   
ORIO  SUD  NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ste fiducieolympia

 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
  ORIO                   اوريو سيد نيكوص

SUD  NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 
الشطر االول رقم   956   الداخلة  

واد الدهب  املغرب - 000ص7   
الداخلة  واد الدهب املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18591
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 
غشت 1)0) تحت رقم 1)0)/1197.
Iصص8

FIDUTRACO CONSULTING

RIMOUCHAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
RIMOUCHAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
 ET وعنوان مقرها اإلجس اعي ص

 5 RUE OMAR EL KINDY
 -QUARTIER BOURGOGNE - -

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
78691ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 أبريل  ص)  في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 

مبلغ    RIMOUCHAR املحدودة 
وعنوان  درهم   1.000 رأس الها 

 ET 5 RUE ص  اإلجس اعي  مقرها 

 OMAR EL KINDY -QUARTIER

 BOURGOGNE - - CASABLANCA

مردودية  عدم   : ل  نتيجة   MAROC

الشركة.

 CITE DES و حدد مقر السصفية ب

 ARTS ( IMM K ETG 1 APT 11

 RUE ABDELLAH EL HADDAOUI

 BOURGOGNE - -  CASABLANCA

 .MAROC

و عين:

 AMINE    MAJID السيد)ة( 

 CITE DES ARTS ( IMM )وعنوانه)ا

 K ETG 1 APT 11 RUE ABDELLAH

 EL HADDAOUI BOURGOGNE  -

ك صفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 781156.

1Iص8

Value Growth Partners

BATIR INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Value Growth Partners

شارع أنفا, ع ارة 96 ربيع أنفا, 

الطابق 9 رقم ص9 ، 70ص0)، الدار 

البيضاء املغرب

BATIR INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5ص زنقة 

نيجيريا زاوية شارع املغرب العربي, 

شقة رقم 6 - 10010 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.515169

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في )1 يوليوز 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»5ص زنقة نيجيريا زاوية شارع املغرب 
العربي, شقة رقم 6 - 10010 الرباط 
ع ارة  انفا,  شارع   96« إلى  املغرب« 
70ص0)   -  6( رقم  شقة  أنفا,  ربيع 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1011ص.
5Iص8

VISION AUDIT

HOME DECO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

VISION AUDIT
 B1(1 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
HOME DECO DESIGN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 
الحرية الطابق ص الرقم 5 - 0ص01) 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

1ص1701.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 1) غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الرقم  ص  الطابق  الحرية  زنقة   10«
املغرب«  البيضاء  الدار  0ص01)   -  5
حرث  دوار   91 رقم  اودا  »تجزئة  إلى 
الدر  ص)ص5)   - اوالد عزوز   لحفافرة 

البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 050ص79.
6Iص8

كفاءات كونسولسينغ

AGENCE SAKHR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

كفاءات كونسولسينغ

)18 شارع مح د الخرازع ارة 

السوزاني تطوان ، 000ص9، تطوان 

املغرب

AGENCE SAKHR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )) شارع 

ابراهيم الروداني - 150ص9  مرتيل 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18997

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 7) غشت  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( اعراب 

سهام ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1 شتن9ر  بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم )صصص.

7Iص8

ANDERSEN CONSULTING

FLORIDA MOTOR SPORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

  FLORIDA MOTOR SPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 81 شارع 

بوعراقية - الطابق -) الشقة رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.96985

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 شتن9ر   08 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الجديدة  السيارات  وشراء  بيع 

واملسسع لة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن9ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1606).

8Iص8

LE LEGALISTE

AX RETAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

AX RETAIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم )6 مركز الرياض 
- 0000) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

11ص169.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 5) غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»61 شارع اللة ياقوت زاوية مصطفى 
مركز   6( رقم  الثاني  الطابق  املعاني 
البيضاء  الدار   (0000  - الرياض 
املغرب« إلى »شارع أبو حوريا ، بلوك 
 - عث ان  مكرر سيدي  ص)  رقم   ،  61

0000) الدار البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم ص1))79.

9Iص8

LKP

LKP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LKP

شارع رحال مسكيني برج الياقوت 

الطابق تحت االر�سي 1 دكان 7) ، 

0000)، الدار البيضاء املغرب

LKP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
رحال مسكيني برج الياقوت الطابق 

تحت االر�سي 1 دكان 7) - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

7ص711).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (018 غشت   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( صديق الكغاط 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د شكيب لحلو بساريخ )0 غشت 

.(018

تفويت السيد )ة( صديق الكغاط 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د لحلو بساريخ )0 غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 018) تحت رقم 96ص)).

810I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

THE YOGI IN ME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 10060، مراكش املغرب
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THE YOGI IN ME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : جوهرة 
االطلس رقم 1098 طريق اوريكة - 

10000 مراكش املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص8571.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   08 في  املؤرخ 
THE YOGI IN ME شركة ذات  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 درهم 
جوهرة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 - اوريكة  طريق   1098 رقم  االطلس 
لقفل  نتيجة  املغرب  10000 مراكش 

الشركة .
و عين:

السيد)ة( ليلى  بنيس  وعنوانه)ا( 
1098طريق  رقم  االطلس  جوهرة 
املغرب  مراكش    10000 اوريكة  

ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
جوهرة  وفي   (0(1 يوليوز   08 بساريخ 
 - اوريكة   1098طريق  رقم  االطلس 

10000 مراكش  املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 9ص68)1.
811I

FIDUGEC

FT CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 15ص

BD OUED TENSIFT 15ص 
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
FT CORPORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 18 فضاء 
مريم لل كاتب زنقة امي ة السايح 
حي راسين الطابق الرابع - 00)0) 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

50081ص.
العام  الج ع  ب قس�سى 
يوليوز   08 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   (0(1
درهم«   (9.000.000« قدره  ب بلغ 
إلى  درهم«   1.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«  »0.000.000ص 
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 789677.

81(I

STE FURAMIC SARL

 STE ZAKIA TRAPPES OUJDA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفسواكي وابن الخطيب 
ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

ص ، 60000، وجدة املغرب
 STE ZAKIA TRAPPES OUJDA
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 
بيروت - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8079ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 

. ZAKIA TRAPPES OUJDA SARL
مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل ال9ري.

زنقة   (  : االجس اعي  املقر  عنوان 

بيروت - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

50 حصة    : السيدة اهاللي حنان 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : اي ان  بوتشيش  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنان  اهاللي  السيدة 

حي السالم طريق عين بني مطهر زنقة 

ب ص/ص1 60000 وجدة املغرب.

السيدة بوتشيش اي ان عنوانه)ا( 
رقم   6 زنقة  امليلود  حي  املح دي  حي 

)ص 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حنان  اهاللي  السيدة 

حي السالم طريق عين بني مطهر زنقة 

ب ص/ص1 60000 وجدة املغرب

السيدة بوتشيش اي ان عنوانه)ا( 
رقم   6 زنقة  امليلود  حي  املح دي  حي 

)ص 60000 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص0  بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7ص1ص.

Iص81

STE FURAMIC SARL

 STE FSR OUJDA TRANS 
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفسواكي وابن الخطيب 

ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

ص ، 60000، وجدة املغرب

  STE FSR OUJDA TRANS SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )6 مكرر 
زنقة االرق حي النصر - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8061ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 STE   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FSR OUJDA TRANS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليضائع للغير والسلع غير املصحوبة 

...السصدير واالسسيراد.
عنوان املقر االجس اعي : )6 مكرر 
زنقة االرق حي النصر - 60000 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد نجاري امليلود :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امليلود  نجاري  السيد 
ظهر ملحلة حي عواطف �سي 7 رقم 0ص 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امليلود  نجاري  السيد 
ظهر ملحلة حي عواطف �سي 7 رقم 0ص 

60000 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   01 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 108ص.

811I
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STE FURAMIC SARL

STE MK STRONG SARL /AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفسواكي وابن الخطيب 

ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

ص ، 60000، وجدة املغرب

  STE MK STRONG SARL /AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 
عالل الفا�سي بلوك 1) الطابق االول 

شفة رقم ص - 60000 وجدة املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص17صص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(1 أبريل   (6 في  املؤرخ 

STE MK STRONG SARL / حل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة    AU

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

بلوك  الفا�سي  اإلجس اعي شارع عالل 

 - ص  رقم  شفة  االول  الطابق   (1

لكترة  نتيجة  املغرب  وجدة   60000

املناقسة االزمة االقسصادية... انعدام 

املوارد املالية.

و عين:

امساعد   كريم   السيد)ة( 

الرداني  ابراهيم  شارع  وعنوانه)ا( 

رقم  السلوى  زنقة  الطلحاوي  تجزئة 

املغرب ك صفي   60000 وجدة  8ص1 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   (0(1 أبريل   (6 بساريخ 
عالل الفا�سي بلوك 1) الطابق االول 

شفة رقم ص - 60000 وجدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (5 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1صص).

815I

STE FURAMIC SARL

STE IAAMAR ORIENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفسواكي وابن الخطيب 

ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

ص ، 60000، وجدة املغرب

 STE IAAMAR ORIENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 

بس ة حي الحك ة - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

ص699).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 06 غشت  في  املؤرخ 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    IAAMAR ORIENT SARL

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

حي  بس ة  زنقة   ( اإلجس اعي  مقرها 

املغرب  وجدة   60000  - الحك ة 

الشغل قلة  انعدام فرص   : نتيجة ل 

املوارد املالية كترة املنافسة.

زنقة   ( ب  السصفية  مقر  حدد  و 

وجدة   60000  - الحك ة  حي  بس ة 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( علي  بارو وعنوانه)ا( حي 

 60000  11 رقم   1 زنقة ف  برمضان 

وجدة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 071ص.

816I

fiduciaire elbakkouri sarl au

AB SERVE LOC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°1( Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

AB SERVE LOC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

تجزئة السالم، رقم 19 ، ع ارة 
أمين،الطابق الثاني ، شقة 8  - 
1000)  الجديدة   املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9559
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   01 في  املؤرخ 
 AB املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    SERVE LOC SARL
مقرها  وعنوان  درهم   55.000
 ،  19 رقم  السالم،  تجزئة  اإلجس اعي 
ع ارة أمين،الطابق الثاني ، شقة 8  - 
1000)  الجديدة   املغرب  نتيجة ل : 

وقف نشاط الشركة .
تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
السالم، رقم 19 ، ع ارة أمين،الطابق 
8  - 1000)  الجديدة    الثاني ، شقة 

املغرب . 
و عين:

 Mr Andre   Joseph السيد)ة( 
وعنوانه)ا(   Francois Bousser
  N°(6 Rue de la libération-
ك صفي   57660 Maxtadt France

)ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم )ص69).

817I

STE FURAMIC SARL

 STE BENCHEHLA IMMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفسواكي وابن الخطيب 
ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

ص ، 60000، وجدة املغرب
 STE BENCHEHLA IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة راس 
عصفور رقم ص - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7975ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   01
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 

.BENCHEHLA IMMO SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقارات ...اشغال البناء بصفة عامة .
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
راس عصفور رقم ص - 60000 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : مح ود  بنشهلة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : حياة  الصالحي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مح ود  بنشهلة  السيد 
 60000 ص  رقم  عصفور  راس  زنقة 

وجدة املغرب.
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عنوانه)ا(  الصالحي حياة  السيدة 

 60000 ص  رقم  عصفور  راس  زنقة 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مح ود  بنشهلة  السيد 

 60000 ص  رقم  عصفور  راس  زنقة 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص97).

818I

LE LEGALISTE

TEAM III INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 (PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 TEAM III INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 16 شارع 

الزرقطوني الطابق ) شقة - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص1111.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 01 غشت  في  املؤرخ 

TEAM III INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 درهم 

شارع   16 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 (0000  - ) شقة  الزرقطوني الطابق 

لقلة  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

فرص البيع واملنافسة.

و عين:
الخجالني  رضوان    السيد)ة( 
ال9ركي  الغزاونة مول  وعنوانه)ا( دوار 
)ة(  ك صفي  املغرب  اسفي   (610

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 01 غشت 1)0) وفي 16 شارع 
 (0000  - ) شقة  الزرقطوني الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 691)79.

819I

EXPRESS MIMO

EXPRESS MIMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPRESS MIMO
115 شارع مح د الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc
EXPRESS MIMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 17 

مفساح الخير شارع ولي العهد طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص) 
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 

.EXPRESS MIMO
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
 17 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مفساح الخير شارع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعيد عجور :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مي ون عجور :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد عجور عنوانه)ا( حي 
 68 رقم  الح راء  الع ارات  املح دي 

العيون 70000 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  عجور  مي ون  السيد 
قدور  الحاج  اعزيب  الشفافية  زنقة 
طنجة   90000 طنجة   1150 قطعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد عجور عنوانه)ا( حي 
 68 رقم  الح راء  الع ارات  املح دي 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15781).

850I

ACCOMPT CONSULTING

 OUJDA TRANSPORT
BAGAGES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA صEME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 OUJDA TRANSPORT BAGAGES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج 
تجزئة 5ص6 تجزئة بلحوسين حي 

زيسون وجدة OUJDA 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

8111ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 

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 

.OUJDA TRANSPORT BAGAGES

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

كراج   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي  بلحوسين  تجزئة  5ص6  تجزئة 
OUJDA 60000 وجدة  زيسون وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : فنشات  إلياس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد صابر فنشات :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فنشات  صابر  السيد 

 0((00 مكان  جان  طريق  ساحة   (

سواس فرنسا 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  فنشات  إلياس  السيد 

طريق  لعلج  تجزئة  الحسني  حي 

 60000 وجدة   (7 رقم  املش ش 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فنشات  إلياس  السيد 

زنقة  لعلج  تجزئة  الحسيني  حي 

 60000 وجدة   (7 رقم  املش ش 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بوجدة   السجارية 

1)0) تحت رقم 18)ص.

851I
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAISON MK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 10060، مراكش املغرب

MAISON MK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 08) 

الحي الصناعي سيدي غانم طريق 

اسفي مكسب رقم 8) رقم 08) الحي 

الصناعي سيدي غانم طريق اسفي 

مكسب رقم 8) 10000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

05ص5).

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 ماي  1ص  في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 MAISON الوحيد  الشريك  ذات 

0.000)ص درهم  MK  مبلغ رأس الها 

 (08 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 

08) الحي  8) رقم  اسفي مكسب رقم 

اسفي  طريق  غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش   10000  (8 رقم  مكسب 

املغرب نتيجة ل : عدم املردودية.

و حدد مقر السصفية ب رقم 08) 

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 

 10000  -  (8 رقم  مكسب  اسفي 

مراكش املغرب. 

و عين:

  CHRISTOPHER السيد)ة( 

 (08 رقم  وعنوانه)ا(   HOPKINS

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 

اسفي مكسب رقم 8) 10000 مراكش 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
الحي   (08 رقم   : بالسصفية  املسعلقة 
اسفي  طريق  غانم  سيدي  الصناعي 

مكسب رقم 8)
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 89ص6)1.

85(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MARRAKECH JLM INVEST
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) شارع مح د الخامس ع ارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 10060، مراكش املغرب
 MARRAKECH JLM INVEST
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: ملك 

سلمى سيدي يوسف بن علي النخيل 
ج اعة الجنانات حانوت البقال  - 

10000 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص1750.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في ص) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تفوتت الشركة دريقة هولدين 
الشركة  السيد  لصالح  حصة  0ص6 

 FINANCIÈRE DE PIN
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الى شركة ذات  تحويل شكل الشركة 
مسؤولية محدودة ذات شريك  وحيد 
على  ينص  الذي  ص:  رقم  قرار 
مايلي: قبول اسقالة السيد مصطفى 
ك سيرللشركة  منصبه  من  صغيري  
زبيدة   البوسساني  السيدة  وتعيين 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ااملالكة   financière de pin الشركة 

الوحيدة لل 1000 حصة  
على  ينص  الذي   :  1 رقم  بند 
شركة  هو:  الشركة  شكل  مايلي:   
ذات مسؤولية محدودة ذات شريكة  

وحيدة  
على  ينص  الذي   : 8ص  رقم  بند 
البوسساني  السيدة  تعيين  مايلي: 
زبيدة مسيرة  وحيدة  للشركة ملدة غير 

محدودة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم )0)6)1.
Iص85

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ZENOBIA CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) شارع مح د الخامس ع ارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 10060، مراكش املغرب
ZENOBIA CONSULT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي بن 

سلي ان درب سيدي الكوري رقم 18   
- 10000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص5116.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في ص) غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
سيدي  درب  سلي ان  بن  »سيدي 
مراكش   10000  -    18 رقم  الكوري 
الصناعي  الحي   (08« إلى  املغرب« 
مراكش  اسفي  طريق  غانم  سيدي 
 - االول   الطابق  في  ص)  رقم  مكسب 

10000 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7500)1.

851I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 HANANE ET GREG

ROUSSEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 10060، مراكش املغرب

 HANANE ET GREG ROUSSEAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي درب 

العرعار الطابق االول ب1 حي 

موازران ايت اورير - 10000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.101779

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 يونيو  0ص  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  HANANE ET GREG ROUSSEAU

مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 

العرعار  درب  اإلجس اعي  مقرها 

ايت  موازران  حي  ب1  االول  الطابق 

اورير - 10000 مراكش املغرب نتيجة 

ل : عدم املردوية .

درب  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

حي  ب1  االول  الطابق  العرعار 

10000 مراكش   - موازران ايت اورير 

املغرب . 

و عين:

  GREGOIRE السيد)ة( 

 FRANCE وعنوانه)ا(   ROUSSEAU

)ة(  املغرب ك صفي  10000 مراكش 

للشركة.
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وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

العرعار  درب   : بالسصفية  املسعلقة 

ايت  موازران  حي  ب1  االول  الطابق 

اورير

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 69ص7)1.

855I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MANOU ET ZOULMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 10060، مراكش املغرب

MANOU ET ZOULMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 55 شارع 

مح د الخامس ع ارة جكار رقم صص 

جليز 55 شارع مح د الخامس ع ارة 

جكار رقم صص جليز 10000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.116667

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

ع ارة  الخامس  مح د  شارع   55«

55 شارع مح د  جليز  صص  رقم  جكار 

جليز  صص  رقم  جكار  ع ارة  الخامس 

10000 مراكش املغرب« إلى »سيدي 

بن سلي ان درب سيدي الكوري رقم 

18 - 10000 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7)71)1.

856I

bucof

 MEDITERRANEAN
 AIR TRANSPORT

CONSULTANTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bucof

 bd med 6 centre irac imm f( (9

 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc

 MEDITERRANEAN AIR

 TRANSPORT CONSULTANTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 الدار 

البيضاء - 0560) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

77977ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

 (0(1 يوليوز   (6 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 MEDITERRANEAN AIR

  TRANSPORT CONSULTANTS

درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

شارع   16 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
الدار   6 رقم   ( الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   (0560  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : 

توقف النشاط وقفل الشركة .

و حدد مقر السصفية ب 16 شارع 
الدار   6 رقم   ( الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   (0560  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

   MAHMUD ALI السيد)ة( 

 RUE  100 وعنوانه)ا(   TEKALLI

 BRAHIM NAKHAI ETG 10 APPT

الدار   (8 CASABLANCA (0560

البيضاء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 786505.

857I

FIDUTRACO CONSULTING

BETIAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
BETIAC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 
الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع - 

0ص1) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19(505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير   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 

.BETIAC
مكسب   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات والسص ي ات والسحقيقات

- مقاول ت ديدات كهربائية
االكترونيات  ورشة   -

والكهروميكانيكية.
زنقة   (  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الرابع  الطابق   1( الشقة  الصنوبر 

0ص1) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : قرشاوي  يونس  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قرشاوي  يونس  السيد 
 -   08 رقم  رام هللا  زنقة  القدس  حي 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قرشاوي  يونس  السيد 
 -   08 رقم  رام هللا  زنقة  القدس  حي 

وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

مارس 1)0) تحت رقم 768016.

858I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TOUCHE EXPRISSIVE
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 1 Imm ((

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
TOUCHE EXPRISSIVE  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 151 شارع 
أسامة بن زيد الطابق )  حي معاريف 
الدارالبيضاء 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
657ص17.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 5) يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسير جديد للشركة     مح د  

 P(1صص8ص CIN ايت التهامي



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19430

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت   500 حصة  الى مح د  ايت 

التهامي 
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي:  
الى  للشركة   القانوني  الشكل  تحويل 

    SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسير جديد للشركة     مح د  

 P(1صص8ص CIN ايت التهامي
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ايت  مح د   الى  500 حصة  تفويت  

التهامي 
بند رقم ص: الذي ينص على مايلي:  
تحويل الشكل القانوني للشركة   الى   

SARL AU
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0ص6)79.
859I

THE RIGHT POINT

AFRI MONTAGE GML
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 19 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AFRI MONTAGE GML شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 
ص - 00ص0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

516157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1
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 
 AFRI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MONTAGE GML
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال )يع ل لج يع املهن(
واالنشاءات  الس9ريد  اع ال 

املعدنية
العامة  والسوريدات  البناء  أع ال   
الجدران  على  الجص   ، البناء   ،
التركيبات   ، الرخام   ، السبليط   ،
 ، التزجيج   ، الطالء   ، الكهربائية 
البناء   ، السباكة   ، الفسيفساء 
الصناعي واملعدني ، نجارة األملنيوم

املعدات  وتوزيع  وتصدير  اسسيراد 
واآلالت الصناعية

أو  الخدمة  أنواع  ج يع  تقديم 
الوساطة مه ا كان شكلها وطبيعتها ،
األع ال  كافة  وتنفيذ  دراسة   -     
اإلنشائية الخاصة بالهندسة املدنية 
الخاصة  أو  العامة  األع ال  وج يع 

من أي نوع
تأجير معدات املناولة

وج يع   ، والسجارة   ، التسويق 
وتصنيع   ، البيع  أو  الشراء  ع ليات 
املنسجات  أنواع  ج يع  وتوزيع 
واملواد   ، املصنعة  شبه  أو  النهائية 
 ، واإلمدادات   ، واملعدات   ، الخام 
واملواد   ، والسلع   ، واإلكسسوارات 
الغذائية من أي نوع ومن أي مصدر 

في أي مجال من مجاالت نشاط
اقسناء وتشغيل وإدارة وإعادة بيع 

ج يع الخدمات واملعدات األمنية
الع ليات  ج يع   ، أعم  وبشكل 
واملالية  والسجارية  الصناعية 
تكون  قد  التي   ، والعقارية  واملنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
 ، اسسغاللها  تعزز  أن  يحس ل  أو   ،
بأحد املشاريع املشار إليها أعاله أو بأي 

أشياء م اثلة أو ذات صلة.
عنوان املقر االجس اعي : 6) شارع 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 

ص - 00ص0) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد املولى الجبلي :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الجبلي  املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 957 مرجان 5  0000) 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجبلي  املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 957 مرجان 5  0000) 

مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 115)ص.
860I

FIDUTRACO CONSULTING

 MOROCCAN
 ELECTROMECHANICAL

SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
 MOROCCAN

 ELECTROMECHANICAL
SYSTEMS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع - 
0ص1) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(8(99
 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي
تقرر   (0(1 ماي   (7 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MOROCCAN املحدودة 
 E L E C T R O M E C H A N I C A L
 50.000 رأس الها  مبلغ    SYSTEMS

 ( اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق   1( الشقة  الصنوبر  زنقة 
املغرب  الدارالبيضاء  0ص1)   - الرابع 

نتيجة ل : عدم مردودية نشاطها.
زنقة   ( ب  السصفية  مقر  حدد  و 
بوركون   ص1  ) شقة  طابق  بونكانفيل 

- - الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( الياس   بووليد االدري�سي 
طابق  بونكانفيل  زنقة   ( وعنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   - بوركون   ص1  شقة   (

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم 7)6ص78.
861I

FLASH ECONOMIE

BED BATH AND BEYOND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BED BATH AND BEYOND شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

أع ال مارينا برج كريسطالي الطابق 
10 - املغرب  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.191791
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(0 ف9راير   (8 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    BED BATH AND BEYOND
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي مركز أع ال مارينا 
املغرب    -  10 الطابق  كريسطالي  برج 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

وجود اي نشاط تجاري.
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مركز  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  كريسطالي  برج  مارينا  أع ال 
10 - 0000)  الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
   MIKAEL MOISE السيد)ة( 
 x 0 x x وعنوانه)ا(   BENTOLILA

ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ماي 1)0) تحت رقم 779611.

86(I

FLASH ECONOMIE

GD COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GD COSMETICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5  -  0000) 

الدار البيضاء  املغرب .
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.161(15

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(1 ف9راير   1( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    GD COSMETICS
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
الياقوت  اللة  شارع   17 اإلجس اعي 
البيضاء   الدار   (0000   -   5 الطابق 
اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب  

نشاط تجاري.
و حدد مقر السصفية ب 17 شارع 
 (0000  -   5 الطابق  الياقوت  اللة 

الدار البيضاء  املغرب . 

و عين:
السيد)ة( اح د    دهان وعنوانه)ا( 

x 0 x x ك صفي )ة( للشركة.
كسوس  سليم    السيد)ة( 
ابن  طارق  زنقتي  زاوية  وعنوانه)ا(  
زياد واراكو حي املستشفيات  0000) 
)ة(  املغرب  ك صفي  البيضاء   الدار 

للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

مارس 1)0) تحت رقم 8)7681.

Iص86

FLASH ECONOMIE

SKYTEX INDUSTRIE
إعالن مسعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SKYTEX INDUSTRIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 
الرح ة ع ارة رقم 0ص الشقة 

رقم )1 الطابق ص  - 0000) الدار 
البيضاء  املغرب .

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

55)ص50.
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 7) غشت 1)0)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد اركيك �سي مح د 500 
حصة اجس اعية للسيد  بوزيل خليل
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

ك سير  خليل  بوزيل  السيد  اسس رار 

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

من  و15   7,6,1 الفصول  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 708)79.

861I

FLASH ECONOMIE

ATLAS VOYAGES

شركة املساه ة

إنشاء فرع تابع للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATLAS VOYAGES شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 150 

شارع الجيش امللكي - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(9(05

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 1)0) تقرر إنشاء 

التس ية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

ATLAS VOYAGES والكائن بالعنوان 

 - راسين  حي  العرفان  باب  زنقة   10

0000) الدار البيضاء املغرب  واملسير 

.x x )من طرف السيد)ة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )16)79.

865I

FLASH ECONOMIE

 SMART CALL 

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  SMART CALL DISTRIBUTION 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )19 شارع 

الزرقطوني اقامة بغداد شقة رقم 

8 الطابق الرابع - 0000)  الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص5865ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 17 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

بغداد  اقامة  الزرقطوني  »)19 شارع 

  (0000  - الرابع  الطابق   8 رقم  شقة 
زنقة  »ص  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

القادر  عبد  وزنقة  مو�سي  الفريد 

املازني الطابق األول والرابع حي كوتيي   

- 0000)  الدار البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)7)79.

866I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

LALAHA BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

LALAHA BEACH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس رقم 15  - 100ص9 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص89)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 مارس   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 

.LALAHA BEACH
اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير معدات الصيد ومسسلزماتها.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
100ص9   -   15 رقم  الخامس  مح د 

الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
البخاري  الدين  نور  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البخاري  الدين  نور  السيد 
كارلوس  خوان  شارع  عنوانه)ا( 
100ص9  سبسة  1ص   11 1ص  رقم  األول 

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
البخاري  الدين  نور  السيد 
كارلوس  خوان  شارع  عنوانه)ا( 
100ص9  سبسة  1ص   11 1ص  رقم  األول 

الفنيدق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   19 بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 0658.
867I

HOLPAG

GRAND CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE D›EL

 JADIDA LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

GRAND CERAME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي برشيد، 

تجزئة )6 الحي الصناعي - 0ص)0) 

برشيد املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

العام  الج ع  ب قس�سى 

دجن9ر   (1 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   (0(0

درهم«   7.000.000« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   55.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   6(.000.000«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بساريخ  ب9رشيد   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 51ص.

868I

FIDU.PRO CONSULTING

ZEeNQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال وزنقة غيثل 

الطابق11 رقم 9)  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

ZEeNQ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي ملسقى 

شارع اميل زوال زنقة ريثيل الطابق 

11 رقم 9) الدارالبيضاء املغرب - 

0000 الدارالبيضاء   املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   (0(1 يونيو   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استراد وتصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يونيو 1)0) تحت رقم )7ص781.
869I

مركز الجبايات واملحاسبة

FAT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات واملحاسبة
رقم 1ص الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

50ص86، انزكان املغرب
FAT TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

تجاري بحي الباز القليعة ايت ملول - 
80000 ايت ملول املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
971ص)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 FAT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS
غرض الشركة بإيجاز : 

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل   -
نيابة عن الغير.

- نقل األفراد نيابة عن اآلخرين.
محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجاري بحي الباز القليعة ايت ملول - 

80000 ايت ملول املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اماس مح د :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : الحسين  اماس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اماس مح د عنوانه)ا( حي 

الباز القليعة ايت ملول 80000 ايت 

ملول املغرب .

عنوانه)ا(  الحسين  اماس  السيد 

 80000 ملول  ايت  القليعة  الباز  حي 

ايت ملول املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اماس مح د عنوانه)ا( حي 

الباز القليعة ايت ملول 80000 ايت 

ملول املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0 غشت  بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1685.

870I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIEITE MOUDNI METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

  SOCIEITE MOUDNI METAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

ابراهيم اوالد امبارك الطابق السفلي 

بني مالل - 000ص) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
11797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص0 
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 

. SOCIEITE MOUDNI METAL
محل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات والع ل الحديدي..
عنوان املقر االجس اعي : دوار ايت 
ابراهيم اوالد امبارك الطابق السفلي 
بني مالل - 000ص) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مودني  س ير  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد س ير مودني عنوانه)ا( دوار 
مالل  بني  امبارك   اوالد  ابراهيم  ايت 

000ص) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد س ير مودني عنوانه)ا( دوار 
مالل  بني  امبارك   اوالد  ابراهيم  ايت 

000ص) بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

غشت 1)0) تحت رقم 869.
871I

azzouziabdelali

SOCIETE WIFA PC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

SOCIETE WIFA PC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 101 

تجزئة زهرة املدائن 1 طريق عين 

الشقف فاس - 0000ص فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص6865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.SOCIETE WIFA PC

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت املعلوماتية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 101 

عين  طريق   1 املدائن  زهرة  تجزئة 

الشقف فاس - 0000ص فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الزروالي  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزروالي  خالد  السيد 

فرنسا 700)9 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزروالي  خالد  السيد 

فرنسا 700)9 فرنسا فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  0ص  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 01)ص.

87(I

STE NESMA FINANCE SARL AU

ULTRAMATIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
ULTRAMATIC SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 عبد 
هللا املديوني الطابق االول الشقة 
رقم ) درب ع ر  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5)9ص51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.ULTRAMATIC SARL AU
بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأجهزة  الكهربائية  املعدات  وتركيب 

الك بيوتر والش سية.
61 عبد   : االجس اعي  املقر  عنوان 
هللا املديوني الطابق االول الشقة رقم 
) درب ع ر  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1000  : الطيب  السوقي  السيد   -

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطيب  السوقي  السيد 

)ص زنقة باطا شارع االمير موالي عبد 

مراكش   10000 مراكش  جيليز  هللا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطيب  السوقي  السيد 

)ص زنقة باطا شارع االمير موالي عبد 

مراكش   10000 مراكش  جيليز  هللا 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم -.

Iص87

FIDUCIAIRE

ART & SMILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

ART & SMILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 111 

تجزئة االمل صهريج كناوة الطابق 

االول - 0000ص فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص6115.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

حل  تقرر   (0(1 يونيو   (8 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  ART & SMILE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 

االمل  تجزئة   111 اإلجس اعي  مقرها 

صهريج كناوة الطابق االول - 0000ص 

فاس املغرب نتيجة ل : الوباء.

 111 ب  السصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  كناوة  صهريج  االمل  تجزئة 

االول - 0000ص فاس املغرب. 
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و عين:

املبارك  نورالدين    السيد)ة( 
الصقلية  6 جنان  9 زنقة  وعنوانه)ا( 

)ة(  ك صفي  املغرب  فاس  0000ص 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   (7 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)0)/890ص.

871I

FIDUCIAIRE

ART & SMILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

ART & SMILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 111 

تجزئة االمل صهريج كناوة الطابق 

االول - 0000ص فاس املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص6115.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   (0(1 يوليوز   05 في  املؤرخ 

ART & SMILE شركة ذات مسؤولية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

االمل  تجزئة   111 اإلجس اعي  مقرها 

صهريج كناوة الطابق االول - 0000ص 

فاس املغرب نتيجة اللوباء.

و عين:

املبارك  نورالدين    السيد)ة( 
الصقلية  6 جنان  9 زنقة  وعنوانه)ا( 

املغرب  فاس  0000ص  كناوة  صهريج 

ك صفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 111 وفي   (0(1 يوليوز   05 بساريخ 
الطابق  كناوة  صهريج  االمل  تجزئة 

االول - 0000ص فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  0ص  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 896ص.
875I

LE PREMIER CONSEIL

AZAR TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT (ص ص°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
AZAR TRANSPORT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
الزػادنة حربيل تامنصورت  - 

10000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص6159.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تعيين  تم   (0(1 )0 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( باح و 

أح د ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   0( بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 6)71)1.
876I

THALAL CONSULTANTS

HM2Z
إعالن مسعدد القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° (ص RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HM(Z »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ص) شارع 
طارق بنو زياد شقة رقم 7 جيليز - 

10000 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص5096.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في )0 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  تس ية  تغيير  تم  مايلي: 

»TARGA PLACE« إلى »HM(Z«
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
عزل السيدة ملياء رعامة من منصبها 

ك سيرة للشركة
قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد زهير طالل ك سير جديد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم ص: الذي ينص على مايلي: 

تعديل تس ية الشركة 
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير جديد 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7181)1.
877I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير

 CARE PROPERTY
INVESTMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير
ساحة نفارا ص اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90010، 
طنجة املغرب

 CARE PROPERTY INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شرف 
مغوغة ،)ص طريق ماالباطا -إقامة 

ميرافلوريس برج-مكسب رقم ) 
-الطابق األول - . طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1199(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CARE  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.PROPERTY INVESTMENT
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدي  العقاري  االنعاش  ع ليات 
والقوانين  النصوص  إطار  في  يدخل 
النشاط.  هذا  شأن  في  بها  املع ول 
مخصص  مبني  عقار  أي  وبيع  شراء 
اواملنهي  السكني  لالسسخدام 
اوالسجاري اوالصناعي او إليجاراته أو 

إعادة بيعه كلًيا أو جزئًيا.
ج يع  وتطوير  وتشغيل  إدارة   

اإلنشاءات. 
وتوزيع  وبيع  شراء  ع ليات  ج يع 
لج يع  وتصدير  واسسيراد  وتسويق 
واملعدات  والسلع  الخام  املواد 
تكون  قد  نوع  أي  من  وامللحقات 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باألنشطة املذكورة أعاله. 
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في  الوسائل  وبج يع  أشكالها  بج يع 
والعقارية  املالية  املعامالت  ج يع 

واملنقولة الخ.
الع ليات  ج يع  أعم،  وبشكل   
الصناعية والسجارية واملالية واملدنية 
بشكل  تسعلق  قد  التي  والعقارية 
مباشر أو غير مباشر باألنشطة املشار 
أو  مشابه  نشاط  بأي  أو  أعاله  إليها 
ذي صلة من املحس ل أن يعزز تطوير 

الشركة..
شرف   : االجس اعي  املقر  عنوان 
-إقامة  ماالباطا  طريق  ،)ص  مغوغة 
 ( رقم  برج-مكسب  ميرافلوريس 

-الطابق األول - . طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
العقاري  املفساح  الشركة 

 999   : الوحيد  للشريك  ش.د.م.م. 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 DETROIT الشركة 

للشريك  ش.د.م.م.   PATRIMONY

 100 بقي ة  حصة   999   : الوحيد 

درهم للحصة .

 (   : الع راني  الدائم  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الع راني  الدائم  عبد  السيد 

 16 رقم  الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا( 

بوبانا . طنجة املغرب.
العقاري  املفساح  الشركة 

ش.د.م.م. للشريك الوحيد عنوانه)ا( 

مح د  زنقة  الرياض  تجزئة  ال9رانص 

لحسان رقم ص1) . طنجة املغرب.

 DETROIT الشركة 

للشريك  ش.د.م.م.   PATRIMONY

مالباطا  طريق  عنوانه)ا(  الوحيد 

اقامة The Royal Offshore  ما لين 

الطبقسين رقم ب 1 . طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الع راني  الدائم  عبد  السيد 

 16 رقم  الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا( 

بوبانا . طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15878).

878I

ALLEGEANCE CONSULTING

 LES AILLES DE TANGER
SARL

إعالن مسعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

LES AILLES DE TANGER SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 18 شارع 

الفاييت اقامة سارة الطابق 1 رقم 1 

و) - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

65ص8).

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم هبة حصص: الذي ينص 

نسرين  السيدة  وهبت   مايلي:  على 

الوزاني الصغير 100حصة اجس اعية 

السيد  لفائدة  50)حصة  اصل  من 

سفيان الوزاني الصغير 

قرار رقم هبة حصص: الذي ينص 

نسرين  السيدة  وهبت  مايلي:  على 

50 حصة اجس اعية  الوزاني الصغير 

السيدة  لفائدة  50)حصة  اصل  من 

ساره الوزاني الصغير 

الذي  حصص:  هبة  رقم  قرار 

ينص على مايلي: وهبت السيدة سناء 

الوزاني الصغير 100حصة اجس اعية 

السيد  لفائدة  50)حصة  اصل  من 

سفيان الوزاني الصغير 

الذي  حصص:  هبة  رقم  قرار 

ينص على مايلي: وهبت السيدة سناء 

50 حصة اجس اعية  الوزاني الصغير 

السيدة  لفائدة  50)حصة  اصل  من 

ساره الوزاني الصغير 

مسير  وتعيين  اسسقالة  رقم  قرار 

جديد : الذي ينص على مايلي: تعيين 

عبد  السيد  للشركة  جديد  مسير 

الكريم الوزاني الصغير ك سير وحيد 

مح د  السيد  اسسقالة   لقبول  تبعا 

جابر

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

الوزاني  نسرين  السيدة  وهبت  مايلي: 

من  اجس اعية  100حصة  الصغير 

السيد  لفائدة  50)حصة  اصل 

سفيان الوزاني الصغير 

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

الوزاني  نسرين  السيدة  وهبت  مايلي: 

من  اجس اعية  حصة   50 الصغير 

اصل 50)حصة لفائدة السيدة ساره 

الوزاني الصغير 

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

الوزاني  سناء  السيدة  وهبت  مايلي: 

من  اجس اعية  100حصة  الصغير 

السيد  لفائدة  50)حصة  اصل 

سفيان الوزاني الصغير 

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

الوزاني  سناء  السيدة  وهبت  مايلي: 

من  اجس اعية  حصة   50 الصغير 

اصل 50)حصة لفائدة السيدة ساره 

الوزاني الصغير 

على  ينص  الذي  ص1:  رقم  بند 

للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

الصغير  الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

اسسقالة   لقبول  تبعا  وحيد  ك سير 

السيد مح د جابر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1578).

879I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

PRESTIGESTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°1 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PRESTIGESTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ص11 شارع 

عبد الكريم الخطابي ع ارة املهندس 

شقة رقم 1 الطابق االول جليز - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص9)118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.PRESTIGESTE

 SYNDIC  : بإيجاز  غرض الشركة 

.IMMOBILIER

ص11   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
االول  الطابق   1 رقم  شقة  املهندس 

جليز - 10000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   50   : جناح  مريم  السيدة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة خديجة نافعي :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جناح  مريم  السيدة 

 10000 17 )ع ارة رقم  الس اللية ا 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  نافعي  خديجة  السيدة 

 10000 )ص7  رقم  شقة   (A مسيرة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جناح  مريم  السيدة 

 10000 17 )ع ارة رقم  الس اللية ا 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1صص7)1.

880I
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FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MULTICOS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 1( HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
MULTICOS PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية محج 
اللة الياقوت وزنقة العرعار ع ارة 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 
- 0ص08) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(885
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   09
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 

.MULTICOS PRO
غرض الشركة بإيجاز : املساجرة في 

مواد السج يل.
عنوان املقر االجس اعي : زاوية محج 
اللة الياقوت وزنقة العرعار ع ارة 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 - 

0ص08) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : خالد  الحسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  الحسن  السيد 

سيدي  ب)  رقم  النسيم  تجزئة 

البيضاء  الدار   (07(0 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  الحسن  السيد 

سيدي  ب)  رقم  النسيم  تجزئة 

البيضاء  الدار   (07(0 معروف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم )78950.

881I

إئس انيات الدريوش

SOCIETE SOUNDOS ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

  SOCIETE SOUNDOS ONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ج اعة 

وقيادة بني جرفط حومة البام - 

000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص7ص6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5

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 SOUNDOS ONE

الشركة  غرض 
 DROGUERIE  : بإيجاز 
 ET QUINCAILLERIE-
 NEGOCE EN GENERAL-
 COMMERCIALISATION DES
 FOURNITURES ET MATERIELS

.AGRICOLES
ج اعة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - البام  حومة  جرفط  بني  وقيادة 

000)9 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : رضوان  حسون  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضوان  حسون  السيد 

بلجيكا 1000 بروكسيل بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رضوان  حسون  السيد 

بلجيكا 1000 بروكسيل بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم ص99.
88(I

إئس انيات الدريوش

Société YAHYA EMPLOI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب
Société YAHYA EMPLOI  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

م9روكة 65 مركز العوامرة  - 150)9 
القصر الكبير املغرب .

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(15
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 1) غشت 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
العوامرة   مركز   65 م9روكة  »تجزئة 
 « املغرب  الكبير  القصر   9(150  -
اقامة  تومارت  بن  مح د  »شارع  إلى 
زينب الطابق الساني رقم 11 - 000)9 

العرائش  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 991.
Iص88

FIDUCIARE IITIMANE

 STE O›MILLES AROMES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

 STE O›MILLES AROMES SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
الهدى اميرة مجال الكورس فاس 
- iitimane@gmail.com فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51ص69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   05
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 

. O’MILLES AROMES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : صنع وبيع  

املعجنات   بالسجزئة
مسسغل مخ9زة .
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اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
فاس  الكورس  مجال  اميرة  الهدى 
فاس   iitimane@gmail.com  -

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : مح د  اقصبي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 1000  : مح د  اقصبي  السيد   

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مح د  اقصبي  السيد 
طريق مح د عزيز لحبابي رقم  )1حي 

طارق فاس 0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مح د  اقصبي  السيد 
طريق مح د عزيز لحبابي رقم )1 حي 

طارق فاس 0000ص فاس الغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   01 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 9ص9ص.

881I

ACCESSOIRES MIFTAH ELKHEIR

 ACCESSOIRE MIFTAH
ELKHEIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

 ACCESSOIRES MIFTAH
ELKHEIR

شارع الفقيه الهسكوري طريق 
جد احرارة اسفي، 16000، اسفي 

املغرب
 ACCESSOIRE MIFTAH ELKHEIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

الفقيه الهسكوري طريق جد احرارة 
اسفي - 16000 اسفي املغرب.

تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص1179

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   
تغيير  تم   (0(1 شتن9ر  ص0  في  املؤرخ 
 ACCESSOIRE« من  الشركة  تس ية 
إلى   »MIFTAH ELKHEIR
 PRESTATIONS MIFTAH«

. »ELKHEIR
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 18ص).
885I

ACCESSOIRES MIFTAH ELKHEIR

 ACCESSOIRES MIFTAH
ELKHEIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCESSOIRES MIFTAH
ELKHEIR

شارع الفقيه الهسكوري طريق 
جد احرارة اسفي، 16000، اسفي 

املغرب
 ACCESSOIRES MIFTAH

ELKHEIR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الفقيه الهسكوري طريق جد احرارة 
اسفي اسفي 16000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   1(
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 

 ACCESSOIRES MIFTAH
.ELKHEIR

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ك اليات للسيارات.

صيانة  )مشغل  سيارات   -
السيارات(.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
احرارة  الهسكوري طريق جد  الفقيه 
اسفي اسفي 16000 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : انغراوي  أمال  السيدة   -
بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انغراوي  أمال  السيدة 
الرقم 7ص تجزئة هشام اسفي 16000 

اسفي  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  انغراوي  أمال  السيدة 
الرقم 7ص تجزئة هشام اسفي 16000 

اسفي  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 0ص8).
886I

FIDUCIARE IITIMANE

STE GHORFA BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

STE GHORFA BETON  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 8)) 
تقسيم اهال زواغة فاس السفلى  - 

0000ص فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
صص169.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 يوليوز   07 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»800.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  احسياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 701ص.
887I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

DESIR DE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــســب 
رقـــم  1 جليز ، 10000، مراكش 

املغرب
DESIR DE MARRAKECH  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
تكاديرت)1ص)1 تامصلوحت 
مراكش - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DESIR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. DE MARRAKECH
-خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والسدريب
-تاجر املنسجات الفنية والحرفية.
االسسيراد  في  وسيط  أو  تاجر    -

والسصدير.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تكاديرت)1ص)1 تامصلوحت مراكش 

- 10000 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 SOEN ANNICK السيدة 

بقي ة  حصة   MARIETTE E  :  50

5.000 درهم للحصة .

 VAN HERWAARDEN السيد 

حصة   ELIAS STANISLAS  :  50

بقي ة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 VAN HERWAARDEN السيد 

ELIAS STANISLAS  عنوانه)ا( شارع 

دي إرابل65  1110 واترلو بلجيكا.

 SOEN ANNICK السيدة 

دي  شارع  عنوانه)ا(    MARIETTE E

إرابل65  1110 واترلو بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

 SOEN ANNICK السيدة 

دي  شارع  عنوانه)ا(   MARIETTE E

إرابل65  1110 واترلو بلجيكا

 ERWAARDEN ELIAS السيد 

دي  شارع  عنوانه)ا(   STANISLAS

إرابل65  1110 واترلو بلجيكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص908.

888I

marrakech externalisation

Premium car importers
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

Premium car importers شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب في 
املحل الثاني جهة الي ين, الطابق 
السحت االر�سي, للفيال الكائنة في 

رقم ) شارع العنابية القطاع 11 حي 
الرياض - الرباط.  - 10000 الرباط 

مراكش
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص15151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير   09
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 

.Premium car importers
*تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجديدة  واملركبات  السيارات 

واملسسع لة
 ، اطارات   ، غيار  قطع  *تسويق 

بطاريات ، ... سيارات
السيارات  وإصالح  *صيانة 

واملركبات
السيارات  وتصدير  *اسسيراد 

واملركبات الجديدة واملسسع لة
الع ليات  ج يع   ، عام  *وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  السجارية 
األنشطة  وج يع  واملالية  والعقارية 
األخرى  الصلة  ذات  أو  اإلضافية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
التي  أو   ، أعاله  املذكورة  باألشياء 
وتطويرها  تحقيقها  تعزز  أن  يحس ل 
، وكذلك أي مشاركة مباشرة أو غير 
مباشرة. ، بأي شكل من األشكال ، في 
الشركات التي تسعى لسحقيق أهداف 

م اثلة أو ذات صلة.
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  الي ين,  جهة  الثاني  املحل  في 
في  الكائنة  للفيال  االر�سي,  السحت 
11 حي  ) شارع العنابية القطاع  رقم 
الرباط   10000  - الرباط.    - الرياض 

مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السازي  عادل  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عادل السازي : 1000 بقي ة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السازي  عادل  السيد 
الع ارة 5 الرقم 10 مركب اليعقوبية 
الرباط   10000 الرباط  الخير  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السازي  عادل  السيد 
الع ارة 5 الرقم 10 مركب اليعقوبية 
الرباط   10000 الرباط  الخير  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص0ص117.
889I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

IFULKKI BY DEIANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــســب 
رقـــم  1 جليز ، 10000، مراكش 

املغرب
IFULKKI BY DEIANA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  اقامة الس 
بامليراس  شقةص) الحسنية جليز 
مراكش - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118171
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   1(

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 

.IFULKKI BY DEIANA
تصنيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنسجات الجلدية وبيعها ع9ر اإلنترنت

- اسسيراد وتصدير. .
اقامة    : االجس اعي  املقر  عنوان 
الس بامليراس  شقةص) الحسنية جليز 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 ANTONELLA DEIANA السيدة
درهم   100 بقي ة  حصة   :  100

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ANTONELLA DEIANA السيدة
بامليراس   الس  اقامة  عنوانه)ا(  
  10000 جليز  الحسنية  شقةص) 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ANTONELLA DEIANA السيدة
بامليراس   الس  اقامة  عنوانه)ا(  
  10000 جليز  الحسنية  شقةص) 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 99119.
890I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير

 TRANSPORT HICHAM
JIHAN KHALID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير
ساحة نفارا ص اقامة سان 
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فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90010، 
طنجة املغرب

 TRANSPORT HICHAM JIHAN
KHALID  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع األمير 
هريسير ، إقامة دار الفرح ص ، الطابق 
الثاني ، شقة رقم 61 - . طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.107((5
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 09 ف9راير 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»شارع األمير هريسير ، إقامة دار الفرح 
 .  - 61 ص ، الطابق الثاني ، شقة رقم 
طنجة املغرب« إلى »والية طنجة قرية 
املخفي قيادة ملوسة الفحص أنجرة 

- . طنجة  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 67ص11).
891I

LK CONSULTING SARL

EYE VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 15 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

000ص9، تطوان املغرب
EYE VISION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 8) شارع 
إسطنبول إقامة املغرب أتلسيك 
تطوان شقة 7  - 000ص9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1)0ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EYE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VISION

اإلعالم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السصوير  اإللكتروني,  والتسويق 

واإلنساج الص عي البصري.

عنوان املقر االجس اعي : 8) شارع 

أتلسيك  املغرب  إقامة  إسطنبول 

تطوان  000ص9   -   7 شقة  تطوان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سايطال  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع تازة إقامة النهضة أ1 

رقم ص0 000ص9 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  الصوفي  بالل  السيد 

شارع الح امة رقم ص7 طبقة ص شقة 

5 000ص9 تطوان املغرب.

السيد ع ر زبيدة عنوانه)ا( شارع 

000ص9   07 رقم  ه  زنقة  الحاجب 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

سايطال  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع تازة إقامة النهضة أ1 

رقم ص0 000ص9 تطوان املغرب

عنوانه)ا(  الصوفي  بالل  السيد 

شارع الح امة رقم ص7 طبقة ص شقة 

5 000ص9 تطوان املغرب

السيد ع ر زبيدة عنوانه)ا( شارع 

000ص9   07 رقم  ه  زنقة  الحاجب 

تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 شتن9ر  بساريخ  بسطوان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم -.

89(I

ماليفيكس

ماليفيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ماليفيكس
حي املرس أشناد الشطر )، رقم 
91)) ، 90000، طنجة املغرب

ماليفيكس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
ياس ين رقم ص)، شارع القدس، 
العوامة  - 90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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 

ماليفيكس.
دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
طلبات  وتسليم  توصيل  ع ليات 
والسجارة  اإللكترونية،  السجارة 
ألي  املادية  والطلبات  اإللكترونية 

منسج أو خدمة..
ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القدس،  شارع  ص)،  رقم  ياس ين 

العوامة  - 90000 طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : ه و  أيت  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : الش �سي  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس أيت ه و عنوانه)ا( 
000ص1  شيشاوة  ملزوضية  دوار 

شيشاوة املغرب.

عنوانه)ا(  الش �سي  يونس  السيد 

 (1 حي املجد إقامة زريوح ج الع ارة 
 90000 197 طنجة  رقم   05 الطابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس أيت ه و عنوانه)ا( 

000ص1  شيشاوة  ملزوضية  دوار 

شيشاوة املغرب

عنوانه)ا(  الش �سي  يونس  السيد 

 (1 حي املجد إقامة زريوح ج الع ارة 
 90000 197 طنجة  رقم   05 الطابق 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص80.

Iص89

إئس انيات الدريوش

 Société MOZONA
PESCADOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

إئس انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

 Société MOZONA PESCADOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

شارع ابي البناء العديدي - 000)9 

العرائش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1157

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 11 شتن9ر 1)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
العديدي  البناء  ابي  شارع   1 »رقم 

إلى  املغرب«  العرائش   9(000  -
الناضور  حي  الكائنة  »السكنى 

ص املحيط  بالطابق االول الشقة رقم 

- 000)9 العرائش  املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 995.

891I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ALKALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 1( HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
ALKALU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية محج 
اللة الياقوت وزنقة العرعار ع ارة 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 
- 0ص08) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

507579
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.ALKALU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلي ينوم.
عنوان املقر االجس اعي : زاوية محج 
اللة الياقوت وزنقة العرعار ع ارة 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 - 

0ص08) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

: الواحد  عبد  مخلص   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  مخلص  السيد 
عين  هللا  عبد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
الشق زنقة 7) رقم 15 0ص08) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  مخلص  السيد 
عين  هللا  عبد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
الشق زنقة 7) رقم 15 0ص08) الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 68صص78.

895I

اورو افريك إكسبير

IKL BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة ــ مراكش ، 

10000، مراكش املغرب
IKL BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 55 
شارع مح د الخامس ع ارة جاكار 
شقة صص جيليز  - 10000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1185(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   10
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 
 IKL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUSINESS
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة مراكز االتصال .
 55 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
جاكار  ع ارة  الخامس  مح د  شارع 
مراكش   10000  - جيليز   صص  شقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : علي  االقليمي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  االقليمي  السيد 
أسيف س رقم ص)) 10000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  االقليمي  السيد 
أسيف س رقم ص)) 10000 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص1ص10.
896I

Synergie Experts

SA COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts
19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب
SA COMMUNICATION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 101 بيس 
شارع عبد املومن، إقامة إكابيلكو، 
الطابق 1،   - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

»اسس رار نشاط الشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

7ص691ص.
العام  الج ع  قرار  ب وجب 
يونيو1)0)،  0ص  بساريخ  االسسثنائي 
املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 

املسؤولية  
SA COMMUNICATION

ذات رأس ال قدره 10.000 درهم، 
101 بيس شارع  مقرها االجس اعي ب 
عبد املومن، إقامة أكابيلكو، الطابق 
1، الدار البيضاء واملسجلة بالسجل 
7ص691ص،  الرقم  تحت  السجاري 
من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون 96-5 بساريخ ص1 ف9راير 1997، 

ب واصلة نشاط الشركة.
القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء في 

1)0)/08/07 تحت الرقم ص591).
لالسسخراج واملرجعية.

897I

kamil affaires consulting group sarl au

ELALJ VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat ص operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،
40000، marrakech maroc
ELALJ VIANDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي معطى 
هللا 115 سيدي بوعس ان ابن جرير - 

150ص1  ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6
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 
 ELALJ  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.VIANDE
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتس ين االبقار والسغدية العامة.
عنوان املقر االجس اعي : حي معطى 
هللا 115 سيدي بوعس ان ابن جرير - 

150ص1  ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الرزاق العلج :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلج  الرزاق  عبد  السيد 
سيدي  هللا  معطى  حي  عنوانه)ا( 
بوعث ان ابن جرير 150ص1 ابن جرير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلج  الرزاق  عبد  السيد 
سيدي  هللا  معطى  حي  عنوانه)ا( 
بوعث ان ابن جرير 150ص1 ابن جرير 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 89ص.
898I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

VITA LIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°1 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

VITA LIFE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : اقامة 
برج النخيل ) رقم 51 طريق فاس - 

10000 مراكش املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.95(15

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
حل  تقرر   (0(1 ماي  1ص  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   VITA LIFE
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي اقامة برج النخيل ) 
رقم 51 طريق فاس - 10000 مراكش 
االقسصادية  الالزمة  نتيجة  املغرب 

وخاصة كوفيد.
و عين:

بركة  بن  رملة   السيد)ة( 
 51 رقم   ( النخيل  برج  وعنوانه)ا( 
مراكش   10000 الجنوبي  النخيل 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
اقامة  وفي   (0(1 ماي  1ص  بساريخ 
 - 51 طريق فاس  رقم   ( النخيل  برج 

10000 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7551)1.

899I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

IAGILITY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC
IAGILITY MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
زنقة موزار وشارع آنفا إقامة لوبتي 

بارادي طابق 7 - 0صص0)  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   06

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 

.IAGILITY MAROC

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  مسكاملة  حلول  وإصدار  وتشغيل 

قائ ة على ال9رامج االلكترونية.

تقاطع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
لوبتي  إقامة  آنفا  وشارع  موزار  زنقة 

الدار  0صص0)    -  7 طابق  بارادي 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

I AGILITY :  100 حصة  الشركة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    I AGILITY الشركة 

فرنسا 0000)  باريس  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سليم  لوفيو   السيد 

فرنسا   0000) بيانكور فرنسا  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

900I

JAAWANI IMMOBILIER SARL-AU 

JAAWANI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAAWANI IMMOBILIER SARL-

AU

 Boulevard Zerktouni, (ème

 étage Appt N° 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JAAWANI IMMOBILIER  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 

الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6 - 

0000)  الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

. JAAWANI IMMOBILIER

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجس اعي : 16 شارع 

 - 6 ) الشقة رقم  الزرقطوني الطابق 

0000)  الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أح د بن ح يدة :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد أح د بن ح يدة عنوانه)ا(  
الدارالبيضاء    (0000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أح د بن ح يدة عنوانه)ا(  
الدارالبيضاء    (0000 الدارالبيضاء 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 791605.

901I

STE DIGITAL PARTNER SERVICES SARL

 DIGITAL PARTNER شركة
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE DIGITAL PARTNER
SERVICES SARL

 N°(5 AV DES FAR PRES ATLAS
 IMM BENSOUDA ، 30000، FES

MAROC
 DIGITAL PARTNER شركة

SERVICES  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5) 
شارع الجيش امللكي قرب االطلس 
ع ارة بنسودة - 0000ص فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص6919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  1ص 
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 

. DIGITAL PARTNER SERVICES
-مسسغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مراكز النداء الهاتفي .

 (5 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االطلس  قرب  امللكي  الجيش  شارع 
ع ارة بنسودة - 0000ص فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد انس الطويل :  00ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 السيد عدنان ابن الحاج السلمي  :
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

 (00   : تل ساني   ادريس  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطويل  انس  السيد 
0000ص  5ص1 حي االدارسة فاس  رقم 

فاس املغرب.
ابن الحاج السلمي  السيد عدنان 
املهدي  تجزئة   11 فيال  عنوانه)ا( 
طريق اي وزار 0000ص فاس املغرب.

السيد ادريس تل ساني  عنوانه)ا( 
طابق  املح دية  حدائق  تجزئة 
اريس  س  م   (9 شقة   1 ع ارة   1
املح دية 8810) املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

ابن الحاج السلمي  السيد عدنان 
املهدي  تجزئة   11 فيال  عنوانه)ا( 
طريق اي وزار 0000ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1095.
90(I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

RECTA METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELBOUNI
 N (8 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC
RECTA METAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
شارع اللى الياقوت وزنقة العرعار 

ع ارة رقم 9 الطابق 1 رقم 17 اقامة 
كاليس - 0150)  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (7
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 
 RECTA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.METAL
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعادن، تاجر االدوات الصناعية.
تقاطع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العرعار  وزنقة  الياقوت  اللى  شارع 
ع ارة رقم 9 الطابق 1 رقم 17 اقامة 
البيضاء  الدار    (0150  - كاليس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : الواحد  عبد  املولى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  املولى  السيد 
قصبة  اقامة  لساسفة  عنوانه)ا( 
 15 شقة   16 ع ارة   1 س  م  االمين 

)ص)0)  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  املولى  السيد 
قصبة  اقامة  لساسفة  عنوانه)ا( 
 15 شقة   16 ع ارة   1 س  م  االمين 

)ص)0)  الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.
Iص90

azzouziabdelali

ADA.RAY TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

ADA.RAY TD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 65 
شقة 7 مج وعة الضحى عرسة 
الزيسون بنسودة - 0000ص فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص6916
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 
ADA.  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RAY TD
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
آالت  كراء   - املخسلفة  البناء  ألشغال 

البناء - تسويق آالت البناء .
 65 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عرسة  الضحى  مج وعة   7 شقة 
فاس  0000ص   - بنسودة  الزيسون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
: الغشسول  العالي  عبد   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغشسول  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار بني حسان عبد الغاية 

الحسي ة  ))ص)ص  اكاون  السواحل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغشسول  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار بني حسان عبد الغاية 

الحسي ة  ))ص)ص  اكاون  السواحل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1058.

901I

مكسب محاماة

Espace MIC MAC
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

Espace MIC MAC

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

عقد  فسخ  تم    (0(0 شتن9ر   15

طرف  من  املوقع  الحر  التسيير 

)بصفسه)ا(  عياض  مح د  السيد)ة( 

مالك)ة( لألصل السجاري( الحامل)ة( 

رقم   للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

حي  بالعنوان  القاطن)ة(    B8(71ص

املساعدة،  القوات  شارع  الصدري، 

 (0650 البيضاء  الدار  56ص  الرقم 

 Espace والسيد)ة(  املغرب   1(.000

سعيد   ش.م.ق  في   MIC MAC

حرا  مسير)ة(  )بصفسه)ا(  بونونو 

الوطنية  للبطاقة  الحامل)ة(  )ة((  

للسعريف رقم  BJ(95751 القاطن)ة( 

بالعنوان إقامة العالء، ع ارة رقم1، 
رقم 1، سيدي مومن،  الدار البيضاء. 

املغرب  البيضاء  الدار  0ص06) 

واملسجل بالسجل السجاري باملحك ة 

البيضاء تحت  عدد  بالدار  السجارية 

. 11(610

905I

QUALICIA CONSULTING

QUALICIA EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 Rue FARHAT HACHAD,(ème
 Etage APPT N°5ص Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
QUALICIA EXPERTISE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
سيتي زنقة فرحات حشاد الطابق 

الثاني شقة رقم 5ص - 50)0) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   (1
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 

.QUALICIA EXPERTISE
-أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسبة ;
القانونية  -االستشارات 
واملالية  واملحاسبية  والضريبية 

واالجس اعية;
عن  الحسابات  ومسك  -تنظيم 
سي ا  وال   ، األنظ ة  ج يع  طريق 

تكنولوجيا املعلومات; .
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  حشاد  فرحات  زنقة  سيتي 
 (0(50  - 5ص  رقم  شقة  الثاني 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 950   : بل نصور  هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مح د املهدي زخنيني :  50 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام بل نصور عنوانه)ا( 
فيلت  ال  عطية  بنو  زيري  زنقة   (

0)ص0) الدارالبيضاء املغرب.
زخنيني  املهدي  مح د  السيد 
 (8 شقة   11 ألف  ع ارة  عنوانه)ا( 
اس اعيل  موالي  السكني  املج ع 
الثانوية م ج مكناس 50010 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام بل نصور عنوانه)ا( 
فيلت  ال  عطية  بنو  زيري  زنقة   (

0)ص0) الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 686)79.
906I

صب  شوز

3ب شوز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

صب  شوز
رقم 8)1 زنقة العرعار الطابق الثاني 
املكسب 6 ، 0000)، الدار  البيضاء 

املغرب
صب شوز شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8)1 
زنقة العرعار الطابق الثاني املكسب 
رقم 6   - 0صص0) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

515677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  0ص 
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 
صب   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

شوز.
غرض الشركة بإيجاز : صنع وبيع 

االحدية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 8)1 
املكسب  الثاني  الطابق  العرعار  زنقة 
البيضاء  الدار  0صص0)   -    6 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مصطفى بن يامنة :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يامنة  بن  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( عين الشفاء ) زنقة 50 رقم 
76) الطابق ص الشقة 1 0500) الدار 

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
يامنة  بن  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( عين الشفاء ) زنقة 50 رقم 
76) الطابق ص الشقة 1 0500) الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ص1  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 160)79.
907I

مكسب محاماة

Café
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

Café
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
السيد)ة(   أعطى   (0(1 يونيو   16
للبطاقة  )ة(  الحامل  عياض  مح د 
املسجل   B8(71ص رقم    الوطنية 
بالسجل السجاري 610)11 باملحك ة 
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السجارية بالدار البيضاء حق التسيير 

حي  ب  الكائن  السجاري  لألصل  الحر 

املساعدة،  القوات  شارع  الصدري، 

 (0650 البيضاء  الدار  56ص  الرقم 

للسيد)ة(  املغرب  البيضاء  الدار 

السيد حسن إخراشان والسيد عبد 

حسن  1.السيد  أطال�سي  الفساح 

الفساح  عبد  و).السيد  إخراشان 

أطال�سي الحامل )ة( للبطاقة الوطنية 
 N7)99)ص   (.. T111591 رقم    

.      ملدة 5 سنة تبسدئ من 16 يونيو 

 (0(6 يونيو   16 في  وتنسهي   (0(1

مقابل مبلغ شهري 17.000  درهم.

908I

jurigest

 LEYA TRADING 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jurigest

 bd bir anzarane maarif ، 119

20370، casablanca maroc

 LEYA TRADING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 91 زنقة 

جون جوغ كوتيي الطابق  االول رقم 

1 - 0060) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511155

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

 LEYA  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

. TRADING

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالحجار  املجوهرات  بيع  واعادة 

الكري ة .

املجوهرات  وتصدير  اسسيراد   -

واالحجار الكري ة .

في  او  املغرب  في  سواء  السجارة   -

االسسيراد والسصدير لج يع املنسجات 

النهاءية من املجوهرات واالحجار .

- تث ين 

السجارية  العالمات  ت ثيل   -

االجنبية  او  الوطنية  والشركات 

واالسسحواد  واالبداع  وااليداع 

االختراع  براءات  ج يع  تاجير  او 

والعالمات  والع ليات  والتراخيص 

والن ادج  والسصاميم  السجارية 

واسسخدامها .

نقلهم او مساه تهم..

91 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

رقم  االول  الطابق   كوتيي  جون جوغ 

1 - 0060) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : فاتن   كسوس  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاتن   كسوس  السيدة 

تجزءة اللي ون فيال رقم 111 0190) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاتن   كسوس  السيدة 

تجزءة اللي ون فيال رقم 111 0190) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 0050ص.

909I

BBH CONSULTING SARL

GTWO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

BBH CONSULTING SARL

ع ارة احالم 1 مكسب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 

10000، مراكش املغرب

GTWO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم8 

تجزئة 8ص) الحي الصناعي سيدي 

غانم  - 10110 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81159

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

1)0) تم  تحويل   املؤرخ في 5) يونيو 

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الحي  8ص)  تجزئة  رقم8  »شقة  من 

 10110  - غانم   سيدي  الصناعي 

 ( رقم  »مكسب  إلى  املغرب«  مراكش  

الشقة  األول   الطابق  8ص)  تجزئة 
رقم 1   الحي الصناعي سيدي غانم - 

10110 مراكش   املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر  ص1  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7167)1.

910I

tensiftconsultant

E.H.M DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant

املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 16000، آسفي املغرب

 E.H.M DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

الدوحة الع ارة رقم 10 املسجر رقم 

16000 - صM اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 

 E.H.M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DEVELOPPEMENT

غرض الشركة بإيجاز : -  الترويج 

العقاري

- تقطيع االرا�سي.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  املسجر   10 رقم  الع ارة  الدوحة 

16000 - صM اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د الحيداوي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الحيداوي عنوانه)ا( 

البيضاء  الكدية  الجزيرة  زنقة  0ص 

16000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الحيداوي عنوانه)ا( 

البيضاء  الكدية  الجزيرة  زنقة  0ص 

16000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  بآسفي   االبسدائية 

1)0) تحت رقم )7ص).

911I
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Fiduciaire le point

 KHADAMAT TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 11ص

20200، CASABLANCA maroc

  KHADAMAT TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 زنقة 

عبد الوهاب الزقاق الطابق رقم 1 

الشقة رقم 1 بلڤيدير الدارالبيضاء - 

00ص0) الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

99ص11ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (019 أكسوبر   (8 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 10.000« من  أي  درهم«   (90.000«

عن  درهم«  »00.000ص  إلى  درهم« 

طريق :  -.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ص0  بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

دجن9ر 019) تحت رقم 1)1))7.

91(I

SM SOUTH CAPITAL

DECO RETAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière

 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

DECO RETAIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Casablanca-59, BD

 ZERKTOUNI, 11EME ETAGE

60ص0) - )ص°N الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

516007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DECO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.RETAIL

بإيجاز  الشركة  غرض 

 Commerce de détail  :

 d’équipement de foyer en

.magasin

: االجس اعي  املقر   عنوان 

 Casablanca-59, BD

 ZERKTOUNI, 11EME ETAGE

60ص0) - )ص°N الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع ر خرويش :  50) حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 (50   : موساتي  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

االدري�سي  السباعي  مح د  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   (50   :

للحصة.

 (50   : خرويش  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خرويش  ع ر  السيد 

56 ع س   9 الرقم  تجزئة حليوة زنقة 

0590) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  موساتي  رشيد  السيد 
درب   ( شقة   1 طابق   1 زنقة   50

الدار   (0500 البيضاء  املنجرة 

البيضاء املغرب.

االدري�سي  السباعي  مح د  السيد 
رقم   1 ع ارة  الوالء  حي  عنوانه)ا( 

مومن   سيدي   1 فصيلة   5 شطر  ص 

0100) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  خرويش  حسن  السيد 
عين   56 رقم   9 زنقة  حليوة  تجزئة 

السبع 0590) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خرويش  ع ر  السيد 

56 ع س   9 الرقم  تجزئة حليوة زنقة 

0590) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 806)79.

Iص91

BDO

MYDENTIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MYDENTIST

 شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجس اعي: 119 شارع عبد 

املومن مكسب رقم 18 طابق ) - الدار 

البيضاء 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

511789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة

MYDENTIST  تس ية الشركة

-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واللوازم  املعدات  وتوزيع  واسسيراد 

الطبية وشبه الصيدالنية

السجارية  املباني  وتأجير  توفير 

العناية  لنشاط  واملخصصة  املجهزة 

باألسنان-

املباني  وإدارة  وتجهيز  تخطيط 

لنشاط  املخصصة  املجهزة  املهنية 

العناية باألسنان-

عنوان املقر االجس اعي : 119 شارع 

عبد املومن مكسب رقم 18 طابق ) - 

الدار البيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 90.000 الشركة:  رأس ال  :مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي

 Antonio JIMENEZ السيد     

 LEGAZ

00ص حصة

 Pedro JIMENEZ LEGAZ السيد

00ص حصة

 Maria Jesus JIMENEZ السيدة 

 LEGAZ

 00ص حصة

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة

 Antonio JIMENEZ السيد 

 LEGAZ

 Pedro JIMENEZ LEGAZ  السيد

 Maria Jesus JIMENEZ  السيدة

 LEGAZ

 Maxime PERRIN السيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 9ص7911

911I

FIDUCIAIRE MOUANI

توتران
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOUANI

 (1BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

توتران  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الفسح 

اكل وس املركز - 51000 خنيفرة 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(085
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة(  ح يد  تون�سي 
أصل  من  اجس اعية  حصة  000.ص 
000.ص حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
يونيو   11 بساريخ  عبدالوي  الرحيم 

.(0(1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بخنيفرة  بساريخ ص1 شتن9ر 

1)0) تحت رقم )صص.
915I

BBH CONSULTING SARL

FANO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BBH CONSULTING SARL
ع ارة احالم 1 مكسب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 
10000، مراكش املغرب

FANO MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 18 درب 
العرصة القنارية - 10060 مراكش  

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
ص)501.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (018 17 دجن9ر  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    FANO MAROC
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
القنارية  18 درب العرصة  اإلجس اعي 
 : - 10060 مراكش  املغرب نتيجة ل 
بيع األصل السجاري ووقف النشاط.

إقامة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
مكسب  الخامس  الطابق  ب  أحالم 
رقم 11تقاطع شارع يعقوب املنصور 
  10060  - أالمريكي  املركز  وزنقة 

مراكش  املغرب. 

و عين:

عبلة  عزالدين   السيد)ة( 

رقم  اوصالح  علي  عرصة  وعنوانه)ا( 

)5 10060 مراكش  املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف9راير   (5 بساريخ  ب راكش   السجارية 

0)0) تحت رقم 617)11.

916I

CABINET LAAFOU CONSEIL

LES JARDINS D’ANFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LES JARDINS D’ANFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس مالها 5.000.000 درهم

وعنوان مقرها االجس اعي 18 زنقة 

أمي ة صياح، الطابق الرابع - - الدار 

البيضاء املغرب.

رقم السقييد في السجل السجاري 

.111689

العام  الج ع  ب قس�سى   -1  

 (0(1 )) يونيو  االسسثنائي املؤرخ في 

ت ت املصادقة على ما يلي :

- تحديث املادتين 6 و7 من النظام 

السوزيع  ملراعاة  للشركة  األسا�سي 

بيع  بعد  الشركة  مال  لرأس  الجديد 

الحصص االجس اعية بين الشركاء؛

- صالحيات اإلجراءات؛

 )- تم اإليداع القانوني باملحك ة 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 510)79.

املسسخلص والبيانات  

917I

ديوان السوثيق مح د حجري

 GROUPE« « كروب ايسيج«
»ESIG

إعالن مسعدد القرارات

موثـــــــق بالــــدار البيضــــــاء
ملسقـــى شارع سيدي عبد الرح ا ن  
وطريـــق أزمـــور- الحي الحسني  الدار 

البيضاء
الزيــــادة فـــي رأس ــــــال الشركــــــة
تــحويــل الــشركــة من محدودة 

املسؤولية إلــى شركة مجهولة االسم 
» GROUPE ESIG «

SOCIETE ANONYME
» كــروب اسيــج »

شـــــركـــــــة مجهولة االسم
- الج ـــع العــــــام االسسثنائـــي بساريخ 
محدودة  للشركة  009)/ص16/0 
الذي  »اسيــج«  املس اة   املسؤولية 
الشركة  رأس ال  الزيادة  قرر 
إلى   درهم    5.000.000,00 من 

15.000.000,00 درهم .   
بساريخ    APPORT-FUSION  -
محدودة  الشركة  بين   18/05/(009
والشركة   « »ايسيج  املسؤولية 
غابا«»  »ايسيج  املسؤولية  محدودة 

 .  » ESIG RABAT
- الج ـــع العــــــام االسسثنائـــي بساريخ 
محدودة  للشركة  009)/07/ص0 
الذي  »اسيــج«  املس اة  املسؤولية 

قررما يلي : 
الشركة  رأس ال  زيادة   
إلى   درهم    15.000.000,00 من 

17.100.000,00درهم .   
الشركة  رأس ال  زيادة   
إلى   درهم    17.100.000,00 من 

17.100.100,00درهم .   
 تغيير تس ية الشركة من »اسيج 
 « ايسيج«  »كروب  إلى   »  ESIG  «   «

 » GROUPE ESIG
محدودة  من  الــشركــة  تــحويــل   
املسؤولية إلــى شركة مجهولة االسم. 
 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة. 

األسا�سي  النظام  على  املوافقة   -
»كروب  االسم  مجهولة  لشركة 

ايسيج« بساريخ 009)/07/07. 

تحيين   18/0(/(0(0 بساريخ   -
النظام األسا�سي مع الوقائع الجديدة 
لشركة مجهولة االسم               »كروب 

 .» GROUPE ESIG «»ايسيج
العادي  العــــــام  الج ـــع   -
 18/0(/(0(0 بساريخ  واالسسثنائـــي 
للشركة املجهولة االسم             »كروب 
قرر    »  GROUPE ESIG اسيــج«» 

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة. 
مجلس  ملداولة  العــــــام  الج ـــع   -
اإلدارة بساريخ 0)0)/)18/0 للشركة 
املجهولة االسم            »كروب اسيــج« 
تعيين  قرر     »  GROUPE ESIG  «
مجلس  رئيسة  بناني  ملياء  السيدة 

اإلدارة. 
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــــــدى كسابــــــة 
بالـــدار  السجاريـــة  باملحك ــة  الضبــــط 
البيضــــاء، ك ا تبين في  الن وذج -ج- 
للسجل السجاري عدد 065.)ص بالدار 

البيضاء. 
ملخـــص قصـــد النشــــر

األسسـاذ مح ـــد حجـــري

918I

FIBEN

MURATOUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
MURATOUS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Lot ((1 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Houria 1 Etg ص Appt 9 EL Alia

Mohammedia - (8800 املح دية 
املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(6511
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في ص) غشت 1)0) تم اإلعالم 
بوفاة الشريك هشام شقراني وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(1 ماي   (8 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :
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 1(   ، غوات   فسيحة  السيد)ة( 
حصة .

1ص    ، مويسة   فاط ة  السيد)ة( 
حصة .

 118   ، السيد)ة( سهيل شقراني  
حصة .

 59 السيد)ة( خديجة شقراني  ،  
حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 8)19.
919I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BELGHITI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
51000، خنيفرة املغرب

BELGHITI IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مولي ة 1 
لهري - 51000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1011
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   08
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 

.BELGHITI IMMOBILIER
تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االرا�سي العقارية
منعش عقاري 

بيع االرا�سي                    .
عنوان املقر االجس اعي : مولي ة 1 

لهري - 51000 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بلغيتي  اليازيد  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.000   : بلغيتي  هللا  عبد  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلغيتي  اليازيد  السيد 
19 تجزئة العبدالوي 51000 خنيفرة 

املغرب.
عنوانه)ا(   بلغيتي  عبد هللا  السيد 
 51000  19 رقم  العبدالوي  تجزئة 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلغيتي  اليازيد  السيد 
19 تجزئة العبدالوي 51000 خنيفرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 15 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 9صص.
9(0I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

ZARDA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب
ZARDA FISH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الوحدة تجزئة األمل رقم 18 املر�سى 
العيون. - )7000 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8057ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   07

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 

. ZARDA FISH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحفظ  وصيد  تج يد  األس اك. 

واسسيراد  وتسويق  وبيع  وشراء 

األس اك  أنواع  ج يع  وتصدير 

نقل  والقشريات–  والرخويات 

البضائع......

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املر�سى   18 رقم  األمل  تجزئة  الوحدة 
العيون  املر�سى   7000(  - العيون. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : زرداك  جامع  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زرداك  جامع  السيد 
الزبير  زنقة  الخضراء  املسيرة  حي 
العيون.  املر�سى   79 رقم  العوام   بن 

)7000 املر�سى العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زرداك  جامع  السيد 
الزبير  زنقة  الخضراء  املسيرة  حي 
العيون.  املر�سى   79 رقم  العوام   بن 

)7000 املر�سى العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

15 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/ص89).

9(1I

PRIN-T-INK

PRIN-T-INK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIN-T-INK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موالي اس اعيل اقامة موالي 

اس اعيل رقم )) طابق 19 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 
119175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
PRIN- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.T-INK
الطباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على مخسلف األغراض واملنسجات. .
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اس اعيل  موالي 
اس اعيل رقم )) طابق 19 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
مح د ل9زور : 5 حصة بقي ة 100 

درهم للحصة .
حصة   5  : برهو�سي  لونس 
للحصةاألس اء  درهم   100 بقي ة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
شارع   (9 عنوانه)ا(  ل9زور  مح د 
مكناس   50000 الوردة  الحبول 

املغرب.
مسكن  عنوانه)ا(  برهو�سي  لونس 
ج  م  اس اعيل  املولى  لثانوية  تابع 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

شارع   (9 عنوانه)ا(  ل9زور  مح د 
مكناس   50000 الوردة  الحبول 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بساريخ  بطنجة  السجارية 

1)0) تحت رقم 78965ص)1)08
9((I

Synergie Experts

THE RPO COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts
19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب
THE RPO COMPANY »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 19، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه - 0060) 

الدار البيضاء املغرب.
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.1(5665

العام  الج ع  قرار  ب وجب 
يونيو1)0)،   15 بساريخ  االسسثنائي 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد 
THE RPO COMPANY

ذات رأس ال قدره 10.000 درهم، 
جون  زنقة   ،19 ب  االجس اعي  مقرها 
البيضاء  الدار  جوريس، حي غوتييه، 
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 
الرقم 5665)1، وطبقا ملا تنص عليه 
بساريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 
نشاط  ب واصلة   ،1997 ف9راير  ص1 

الشركة
القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء في 

1)0)/09/07 تحت الرقم 7)75)
لالسسخراج واملرجعية

Iص)9

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

 ALUMINIUM ET INOX
SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب
  ALUMINIUM ET INOX SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
األمل رقم 0ص املر�سى العيون. - 
)7000 املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8059ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   06
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 
.ALUMINIUM ET INOX SAHARA
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الثانوية  املنسجات  أنواع  ج يع 
والفوالذ  باألملنيوم  املرتبطة  والنهائية 

املقاوم للصدأ.......
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - العيون.  املر�سى  0ص  رقم  األمل 

)7000 املر�سى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الطويل  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطويل  رشيد  السيد 
حي املسيرة الخضراء رقم )15 املر�سى 
العيون  املر�سى   7000( العيون. 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطويل  رشيد  السيد 
حي املسيرة الخضراء رقم )15 املر�سى 
العيون  املر�سى   7000( العيون. 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

15 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/907).

9(1I

Synergie Experts

SWITCH PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts

19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب

SWITCH PRODUCTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ))، زنقة 

س ية إقامة شهرزاد ص، الطابق 5 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»اسس رار نشاط الشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(19759

عرفي  خسم  تحت  عقد  ب وجب 

شركاء  قرر  يونيو1)0)،  0ص  بساريخ 

الشركة املحدودة املسؤولية 

SWITCH PRODUCTION

ذات رأس ال قدره 10.000 درهم، 
مقرها االجس اعي ب ))، زنقة س ية 

الدار   ،5 الطابق  ص،  شهرزاد  إقامة 
السجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 

ملا  وطبقا   ،(19759 الرقم  تحت 

تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 

ب واصلة   ،1997 ف9راير  ص1  بساريخ 

نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء في 

1)0)/0/07) تحت الرقم 15971.
لالسسخراج واملرجعية.

9(5I

TRANS LMAL

ترانس ملال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRANS LMAL
16 أو بي والد عزوز مدخل 16 

الطابق 1 الرقم 18 م س ، 0000)، 
الدار البيضاء املغرب

ترانس ملال شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 أو بي 
والد عزوز مدخل 16 الطابق 1 الرقم 
18 م س  - 0000) الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

509165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ماي   19
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 : ترانس 

ملال.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي للسلع.
عنوان املقر االجس اعي : 16 أو بي 
والد عزوز مدخل 16 الطابق 1 الرقم 
البيضاء   الدار   (0000  - س   م   18

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : عادل   لع يري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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 500   : مح د   لشهيب  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مح د   لشهيب  السيد 
 1 رقم   (61 ع ارة  بلوك ك  ملان  دار 
ع س  0570) الدار البيضاء  املغرب.
عنوانه)ا(  عادل   لع يري  السيد 
1 ع  11 رقم  دار ملان بلوك ب ع ارة 
س  0570) الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد   لع يري  السيد 
1 ع  11 رقم  دار ملان بلوك ب ع ارة 

س  0570) الدار البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 
CRI- رقم  تحت   (0(1 يونيو  0ص 

.CASABLANCA
9(6I

اغيز للحسابات

ICOMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

اغيز للحسابات
7)1 شقة ) رياض االس اعيلية 
شطر ومكناس مكناس، 50000، 

مكناس املغرب
ICOMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 87 تجزئة 
رياض االس اعيلية ١ مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
9115ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 19 غشت  في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   ICOMPANY
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
 87 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة رياض االس اعيلية ١ مكناس 
نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

الشكالية في التسير.
و عين:

ابولعكيك  معاد   السيد)ة( 
رياض   67 رقم  وعنوانه)ا( 
االس اعيلية مكناس 50000 مكناس 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 87 وفي   (0(1 غشت   19 بساريخ 
تجزئة رياض االس اعيلية ١ مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   07 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1016.
9(7I

Synergie Experts

WEST AVOCADO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts
19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب
WEST AVOCADO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 19، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه - 0060) 

الدار البيضاء املغرب.
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
7677ص1.

العام  الج ع  قرار  ب وجب 
يونيو1)0)،  0ص  بساريخ  االسسثنائي 
املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 

املسؤولية 
WEST AVOCADO

000.000.ص  قدره  رأس ال  ذات 
درهم، مقرها االجس اعي ب 19، زنقة 
الدار  غوتييه،  حي  جوريس،  جون 
السجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 
ملا  وطبقا  7677ص1،  الرقم  تحت 
تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 
ب واصلة   ،1997 ف9راير  ص1  بساريخ 

نشاط الشركة
القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء في 

1)0)/09/07 تحت الرقم 7576)
لالسسخراج واملرجعية

9(8I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP WG VALEURS
تأسيس صندوق مشترك للسوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 1, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

FCP WG VALEURS »صندوق 
مشترك للسوظيف«

وعنوان مقره اإلجس اعي:  
116، زنقة مصطفى املعاني 1 
 PLACE MARECHAL (1000

CASABLANCA املغرب
»تأسيس صندوق مشترك 

للسوظيف«
0ص  ب قس�سى  عقد عرفي مؤرخ في 
صندوق  تأسيس  تقرر   (0(1 غشت 
البيانات  ذي  للسوظيف  مشترك 

السالية:
 FCP WG  : الصندوق   تس ية   -

.VALEURS
االجس اعي  املقر  عنوان   -
 1 املعاني  مصطفى  زنقة   ،116   :
 PLACE MARECHAL (1000

CASABLANCA املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .
- مبلغ رأس ال الصندوق )درهم(: 

1.000.000
 WAFA« مؤسسة السدبير: شركة -
 ،116 مقرها  الكائن   ،»GESTION
 -  (1.000  – املعاني  مصطفى  زنقة 
ر�سى  السيد  ي ثلها  البيضاء،  الدار 

هاللي.
السجاري  الوديعة:  املؤسسة   -
 ،»ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك 
 ،( البيضاء–  بالدار  مقره  الكائن 
السيد  ي ثله  يوسف،  موالي  شارع 

يوسف الروي�سي
- املنسدب األول للحسابات: مكسب 

 »HDID & ASSOCIES«
وحصص  املوجودات   -
درهم  مليون   : املشتركة  امللكية 
ألف  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
كليـا  املكستبة  حصة،   )1.000(

واملدفوعة القي ة نضيا

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -

الحصص:500.000,00

- تاريخ ورقم اعس اد نظام السدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 

رقم:   -  (0(1 يوليوز   (9 الرساميل: 

  GP(111ص

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 700)79.

9(9I

Synergie Experts

REBOOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts

19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب

REBOOT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 11، زنقة 

ابو قاسم القرطوبي، بوركون - 

0010) الدار البيضاء املغرب.

»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

91975ص.

عرفي  خسم  تحت  عقد  ب وجب 

شركاء  قرر  يونيو1)0)،  0ص  بساريخ 

الشركة املحدودة املسؤولية 

REBOOT

 10.000 قدره  رأس ال  ذات 

درهم، مقرها االجس اعي ب 11، زنقة 

 (0010 أبو قاسم القط9ري، بوركون 

بالسجل  واملسجلة  البيضاء  الدار 

91975ص،  الرقم  تحت  السجاري 

من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 

قانون 96-5 بساريخ ص1 ف9راير 1997، 

ب واصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحك ة السجارية بالدار البيضاء في 

1)0)/0/07) تحت الرقم 15968.

لالسسخراج واملرجعية.

0Iص9
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Synergie Experts

ELEMENTS LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts
19, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب
ELEMENTS LAB »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 19، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه - 0060) 

الدار البيضاء املغرب.
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ص6797ص.

العام  الج ع  قرار  ب وجب 
يونيو1)0)،   15 بساريخ  االسسثنائي 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد 
ELEMENTS LAB

 100.000 قدره  رأس ال  ذات 
درهم، مقرها االجس اعي ب 19، زنقة 
الدار   ، غوتييه  حي  جوريس،  جون 
السجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 
ملا  وطبقا  ص6797ص،  الرقم  تحت 
تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 
ب واصلة   ،1997 ف9راير  ص1  بساريخ 

نشاط الشركة.
القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء في 

1)0)/07/ص1 تحت الرقم 16ص1ص.
لالسسخراج واملرجعية.

1Iص9

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP WG TAYSSIR
تأسيس صندوق مشترك للسوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 1, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

FCP WG TAYSSIR »صندوق 
مشترك للسوظيف«

وعنوان مقره اإلجس اعي: 116، زنقة 
مصطفى املعاني  - 1000) الدار 

البيضاء املغرب
»تأسيس صندوق مشترك 

للسوظيف«
0ص  ب قس�سى  عقد عرفي مؤرخ في 
صندوق  تأسيس  تقرر   (0(1 غشت 
البيانات  ذي  للسوظيف  مشترك 

السالية:
 FCP WG  : الصندوق   تس ية   -

.TAYSSIR
 ،116  : االجس اعي  املقر  عنوان   -
زنقة مصطفى املعاني  - 1000) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .
- مبلغ رأس ال الصندوق )درهم(: 

1.000.000
 WAFA« مؤسسة السدبير: شركة -
 ،116 مقرها  الكائن   ،»GESTION
 -  (1.000  – املعاني  مصطفى  زنقة 
ر�سى  السيد  ي ثلها  البيضاء،  الدار 

هاللي.
السجاري  الوديعة:  املؤسسة   -
 ،»ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك 
 ،( البيضاء–  بالدار  مقره  الكائن 
السيد  ي ثله  يوسف،  موالي  شارع 

يوسف الروي�سي
- املنسدب األول للحسابات: مكسب 
»HDID & ASSOCIES« ي ثله السيد 

مح د حديد
وحصص  املوجودات   -
درهم  مليون  املشتركة:  امللكية 
ألف  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
كليـا  املكستبة  حصة،   )1.000(

واملدفوعة القي ة نضيا
السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -

الحصص:500.000,00
- تاريخ ورقم اعس اد نظام السدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  (0(1 يوليوز   (9 الرساميل: 

  GP(111(
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 699)79.
I)ص9

MANAGEX

MOSAH MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MANAGEX

رقم 5ص زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 00ص60، بركان املغرب

MOSAH MEDICAL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 151 

حي الصفاء السعيدية  - 00صص6 

بركان املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

799ص.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   (0(1 شتن9ر  ص1  في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 MOSAH الوحيد  الشريك  ذات 

MEDICAL   مبلغ رأس الها 100.000 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - السعيدية   الصفاء  حي   151 رقم 

00صص6 بركان املغرب  نتيجة ل : عدم 

النشاط .

و حدد مقر السصفية ب رقم 151 

600ص6   - السعيدية   الصفاء  حي 

بركان املغرب. 

و عين:

زوناقي   مح د    السيد)ة( 

الصفاء  حي   151 رقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  بركان  600ص6  السعيدية  

ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  ب9ركان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/1ص5.

Iصص9

marrakech externalisation

Central Food Quality
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
Central Food Quality  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
) على الي ين, زاوية شارع طارق ابن 
زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيور 
, ع ارة 18, شقة رقم 6 - 10000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118189
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 

. Central Food Quality
*وجبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سريعة ، وجبات سريعة
*وجبة خفيفة

*قهوة
* تقديم الطعام

الخدمات  بكافة  القيام   *
 ، األحداث  أجل:  من  السنظي ية 
 ، الترفيه   ، املؤت رات   ، الندوات 

الحفالت ، الدعم
*اسسيراد وتصدير

أي  في  حصة  على  االسسحواذ   •*
شركة ذات غرض مشابه أو مرتبط

الع ليات  ج يع   ، أعم  *وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  السجارية 
األنشطة  وج يع  واملالية  والعقارية 
األخرى  الصلة  ذات  أو  اإلضافية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
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من  التي  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء 
تعزز تحقيقها وتطويرها  أن  املحس ل 
، باإلضافة إلى أي مشاركة مباشرة أو 
غير مباشرة ، بأي شكل من األشكال 
لسحقيق  تسعى  التي  الشركات  في   ،

أهداف م اثلة أو ذات صلة.
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع  زاوية  الي ين,  على   ( رقم 
اقامة   , عائشة  ابن  زياد,  ابن  طارق 
 6 رقم  18, شقة  ع ارة   , اكسلسيور 

- 10000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد هشام االلفي :  50ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد مح د منير بنسعود :  00ص 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد عث ان االلفي :  50ص حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة . 
السيد هشام االلفي : 50ص بقي ة 

100 درهم.
السيد مح د منير بنسعود : 00ص 

بقي ة 100 درهم.
السيد عث ان االلفي : 50ص بقي ة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  االلفي  هشام  السيد 
مراكش  تاركة   15 رقم  الخير  تجزئة 

10000 مراكش املغرب.
بنسعود  منير  مح د  السيد 
ع لية   ( االزدهار  حي  عنوانه)ا( 
صنهاجة الطابق ص الشقة 11 مراكش 

10000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  االلفي  عث ان  السيد 
الجاحظ  زنقة  كنزة  جنان  اقامة 
مراكش  الشسوي  الحي   ( الشقة  رقم 

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  االلفي  هشام  السيد 
مراكش  تاركة   15 رقم  الخير  تجزئة 

10000 مراكش املغرب

بنسعود  منير  مح د  السيد 
ع لية   ( االزدهار  حي  عنوانه)ا( 
صنهاجة الطابق ص الشقة 11 مراكش 

10000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  االلفي  عث ان  السيد 
الجاحظ  زنقة  كنزة  جنان  اقامة 
مراكش  الشسوي  الحي   ( الشقة  رقم 

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 5)75)1.

1Iص9

FIBEN

MURATOUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
MURATOUS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Lot ((1 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Houria 1 Etg ص Appt 9 EL Alia

Mohammedia  - (8800 املح دية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(6511
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(1 غشت  ص)  في  املؤرخ 

املصادقة على :
غوات  فسيحة  )ة(  السيد  تفويت 
 1( أصل  من  اجس اعية  حصة   1(
إدريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مهامكة بساريخ ص) غشت 1)0).
فاط ة مويسة  )ة(  السيد  تفويت 
1ص  أصل  من  اجس اعية  حصة  1ص 
إدريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مهامكة بساريخ ص) غشت 1)0).
تفويت السيد )ة( خديجة شقراني 
 59 أصل  من  اجس اعية  حصة   59
إدريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مهامكة بساريخ ص) غشت 1)0).

)ة( سهيل شقراني  السيد  تفويت 
118 حصة اجس اعية من أصل 118 
إدريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مهامكة بساريخ ص) غشت 1)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 8)19.
5Iص9

PRESTACOMPTA

AWLAD BEN SBAA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 70ص,  شيشاوة

11000، شيشاوة املغرب
AWLAD BEN SBAA CAR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
) حي املسيرة رقم 118 شيشاوة  - 

11000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01
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 

. AWLAD BEN SBAA CAR
كراء   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
 - شيشاوة    118 رقم  املسيرة  حي   (

11000 شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عز الدين البدوري :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عز الدين البدوري : 1000 
بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البدوري  الدين  عز  السيد 
السعيدات  العبابسة  عنوانه)ا( دوار 

شيشاوة  11000 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
النوري   الحفيظ  عبد  السيد 
البور  واد  زنقة  تكثرت  حي  عنوانه)ا( 
امنسانوت  11050 امنسانوت املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)0)/508.

6Iص9

Fiduciaire le point

 SOCIETE MAROCAINE DES
ETUDES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 11ص
20200، CASABLANCA maroc
 SOCIETE MAROCAINE DES
ETUDES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي )ص 

املنطقة الصناعية الوفاق الطابق 1 
املكسب 10 حي األلفة  الدارالبيضاء - 

0))0) الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
06991ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (018 يناير   09 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

طريق :  -.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

ف9راير 018) تحت رقم 5)006569.
7Iص9

Fiduciaire le point

 SOCIETE MAROCAINE DES
ETUDES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 11ص
20200، CASABLANCA maroc
 SOCIETE MAROCAINE DES
ETUDES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي )ص 

املنطقة الصناعية الوفاق الطابق 1 
املكسب 10 حي األلفة  الدارالبيضاء 
املغرب - 0))0)  الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

06991ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 18 ف9راير 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الوفاق  الصناعية  املنطقة  »)ص 
األلفة   حي   10 املكسب   1 الطابق 
  (0((0  - املغرب  الدارالبيضاء 
 11(« إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
الطابق  بهت  واد  شارع  األلفة  حي 
 (0((0  - املغرب  الدارالبيضاء   1

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 879)71.
8Iص9

Fiduciaire le point

 SOCIETE MAROCAINE DES
ETUDES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 11ص

20200، CASABLANCA maroc

SOCIETE MAROCAINE DES

ETUDES   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )ص 

املنطقة الصناعية الوفاق الطابق 1 

املكسب 10 حي األلفة  الدارالبيضاء 

املغرب - 0))0) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

06991ص.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (019 ماي   (1 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اس الل محفوظ  ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 019) تحت رقم 711561.

9Iص9

dalha interim

VALDEMORO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

dalha interim

BD Emile Zola Casablancaص0) 

 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc

VALDEMORO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

النخلة الرح ة دار بوعزة gh1 ع ارة 

6 رقم 5 الدارالبيضاء - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7ص5116

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8

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 

.VALDEMORO SARL

غرض الشركة بإيجاز : السجارة في 

مجال املقهى .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النخلة الرح ة دار بوعزة gh1 ع ارة 

 (0000  - الدارالبيضاء   5 رقم   6

الدارالبيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

10ص    : ابراهيم  الفقير  السيد 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيد الفقير مح د  :  0صص حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيد  ازيان حسن  :  0صص حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  الفقير  السيد 

حي موالي عبد هللا زنقة 115 رقم 9)  

0)ص0) الدارالبيضاء املغرب .

عنوانه)ا(  مح د   الفقير  السيد 

حي موالي عبد هللا زنقة 115 رقم 9)  

0)ص0) الدارالبيضاء املغرب .

عنوانه)ا(  حسن   ازيان  السيد  

حي موالي عبد هللا زنقة 115 رقم 9)  

0)ص0) الدارالبيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  الفقير  السيد 

حي موالي عبد هللا زنقة 115 رقم 9)  

0)ص0) الدارالبيضاء املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم -.

910I

FID PME

 SOCIETE ALROCHD pour

 l’enseignement prive et la

formation
إعالن مسعدد القرارات

FID PME

61 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 0)0)1، ت ارة املغرب

 SOCIETE ALROCHD pour

 l’enseignement prive et la

formation  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 9 م ر 

مكناس سال الجديدة سال - 0)0)1 

سال املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

571ص1.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 6) يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

السيد  تفويت  على  املصادقة  مايلي: 

نوفل اليعقوبي ل صص) حصة للسيد 

اشرف اليعقوبي

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

لسيد  ا  التسيير  مدة  ت ديد  مايلي: 

سكو قرطيط الي غاية 1)0)/1/08ص

على  ينص  الذي  ص0:  رقم  قرار 

ح وجان  محا  السيد  تعيين  مايلي: 

طرف تاني في االمضاء مع السيد سكو 

قرطيط

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: اضافة السيد اشرف اليعقوبي 

صص) حصص

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   06 بساريخ  بسال   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 01ص7ص.

911I
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محسن بوقسيم

 TRAVAUX PRO

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محسن بوقسيم

حي موالي رشيد مج وعة ص زنقة 

 casablanca ،0 ، 1 رقم 1 البيضاء(

maroc

 TRAVAUX PRO

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

سلوى رقم 1 الشقة  رقم ) الطابق 

السفلي تيط مليل الدارالبيضاء - 

0000) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

صص5158

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 TRAVAUX PRO  : تس يتها 

.CONSTRUCTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLES PROMOTEUR

.IMMOBILIER

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   ( رقم  الشقة    1 رقم  سلوى 

 - الدارالبيضاء  مليل  تيط  السفلي 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : بوخريص  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

: بوخريص  املجيد  عبد   السيد 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د بوخريص عنوانه)ا( 
 (9 رقم   8 شارع  الرح ة  حي 
الدارالبيضاء   (0000 الدارالبيضاء 

املغرب.
بوخريص  املجيد  عبد  السيد 
رشيد مج وعة  موالي  حي  عنوانه)ا( 
ص شارع ادريس الحارثي ع ارة 0ص رقم 
1 الدارالبيضاء  0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د بوخريص عنوانه)ا( 
 (9 رقم   8 شارع  الرح ة  حي 
الدارالبيضاء   (0000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.
91(I

CAFE BROFFERIO SARL AU 

CAFE BROFFERIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE BROFFERIO SARL AU
الصخيرات ، 050)1، الصخيرات 

املغرب
CAFE BROFFERIO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الع ارية رقم ص - 050)1 الصخيرات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص119ص1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (6
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  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. BROFFERIO

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الع ارية رقم ص - 050)1 الصخيرات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد شكيب خسة :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خسة  شكيب  السيد 

 1(050 ص  رقم  الع ارية  تجزئة 

الصخيرات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خسة  شكيب  السيد 

 1(050 ص  رقم  الع ارية  تجزئة 

الصخيرات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 6170.

Iص91

noura com

ABOUSSER 1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

noura com

 hay bouchta rue 10n 15 RUE

 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc

ABOUSSER 1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
فافلوري اقامة م أ رقم ص) زنقة 
اح د بالقا�سي - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.67175

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 شتن9ر   06 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ABOUSSER الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ    1
شارع  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
زنقة  ص)  رقم  أ  م  اقامة  فافلوري 
طنجة   90000  - بالقا�سي  اح د 
املغرب نتيجة ل : عدم الحصول على 

اي مشروع.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
زنقة  ص)  رقم  أ  م  اقامة  فافلوري 
طنجة   90000  - بالقا�سي  اح د 

املغرب. 
و عين:

ابوسعيد  الطاهر    السيد)ة( 
املغرب   90000 طنجة  وعنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16015).

911I

noura com

GHAILAN HORSES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

noura com
 hay bouchta rue 10n 15 RUE
 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc
GHAILAN HORSES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية(
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وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بوشسة 

زنقة  10 رقم 5 بئر الشفاء  - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.79975

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 شتن9ر   07 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

GHAILAN HORSES  مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

رقم   10 زنقة   بوشسة  حي  اإلجس اعي 

5 بئر الشفاء  - 90000 طنجة املغرب 

اي  على  الحصول  عدم   : ل  نتيجة 

مشروع.

و حدد مقر السصفية ب حي بوشسة 
زنقة  10 رقم 5 بئر الشفاء  - 90000 

طنجة املغرب. 

و عين:

غيالن  اح د    السيد)ة( 

رقم   10 زنقة   بوشسة  وعنوانه)ا( حي 

90000 طنجة املغرب  5 بئر الشفاء  

ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16011).

915I

noura com

INVEST EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

noura com

 hay bouchta rue 10n 15 RUE

 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc

INVEST EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بوشسة 
زنقة  10 رقم 5 بئر الشفاء - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
9)8ص8.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   (0(1 غشت  ص)  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأس الها  مبلغ    INVEST EXPORT
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
رقم   10 زنقة   بوشسة  حي  اإلجس اعي 
5 بئر الشفاء - 90000 طنجة املغرب 
اي  على  الحصول  عدم   : ل  نتيجة 

مشروع.
و حدد مقر السصفية ب حي بوشسة 
زنقة  10 رقم 5 بئر الشفاء - 90000 

طنجة املغرب. 
و عين:

سعيد  العزيز    عبد  السيد)ة( 
طنجة   90000 طنجة  وعنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )1601).
916I

noura com

SMALAGH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

noura com
 hay bouchta rue 10n 15 RUE
 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc
SMALAGH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بنكيران الواطية  رقم 89 الطابق )  
- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.91609
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   (0(1 1ص غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SMALAGH الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي حي بنكيران الواطية  
طنجة   90000  -   ( الطابق   89 رقم 
املغرب نتيجة ل : عدم الحصول على 

اي مشروع.
حي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
بنكيران الواطية  رقم 89 الطابق )  - 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

لغ يش  اح د    السيد)ة( 
طنجة   90000 طنجة  وعنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16011).
917I

ACHHOUMATE IMMOBILIER

AHHOUMATEIMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHHOUMATE IMMOBILIER
فضاء باب أنفا ص باب املنصور 

ع ارة س الطابق االول الباب رقم 
ص فضاء باب أنفا ص باب املنصور 

ع ارة س الطابق االول الباب رقم ص، 
0500)، الدار البيضاء املغرب

 AHHOUMATEIMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فضاء باب 
أنفا ص باب املنصور ع ارة C الطابق 
االول الباب رقم ص الدار البيضاء 
0500) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7)ص515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 

.AHHOUMATEIMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : العقارات

أع ال البناء.
عنوان املقر االجس اعي : فضاء باب 
C الطابق  ص باب املنصور ع ارة  أنفا 
البيضاء  الدار  ص  رقم  الباب  االول 

0500) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بوشعيب اشحومات :  60 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 10   : اشحومات  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد اشحومات عنوانه)ا( 
 WEINLIGSTR (6 A-(9611
 SOLTAU (9611 ALLEMAGNE

.ALLEMAGNE
اشحومات  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( حي القدس مج وعة زناتة 
0500) الدار  5 رقم 75ص ال9رنو�سي  

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
اشحومات  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( حي القدس مج وعة زناتة 
الدار   (0500 ال9رنو�سي  75ص  رقم   5

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم -.

918I
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ارنك

POISSON KADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك

شارع يوسف ابن تاشفين رقم 11 

 LARACHE ،9(000 ،العرائش

املغرب

POISSON KADIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املحيط رقم 010ص - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

65ص6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(

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 

.POISSON KADIR

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

األس اك الطازجة بالج لة والسجزئة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املحيط رقم 010ص - 000)9 العرائش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ص  الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد كريم حسني :  150 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

: الكداري  الرح ن  عبد   السيد 

150 حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم حسني عنوانه)ا( رقم 
 9(000 فرناس  بن  عباس  زنقة   60

العرائش املغرب.

الكداري  الرح ن  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة عين العاطي رقم 81 

000)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم حسني عنوانه)ا( رقم 
 9(000 فرناس  بن  عباس  زنقة   60

العرائش املغرب
الكداري  الرح ن  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة عين العاطي رقم 81 

000)9 العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالعرائش   االبسدائية 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   07

065ص101)60111).

919I

LUCA CENTER

MOTCHO BRICOLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUCA CENTER

 BUREAU ( IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MOTCHO BRICOLAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 786 

املسار املكسب ) طريق اسفي مراكش 

- 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو  0ص 

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 

.MOTCHO BRICOLAGE

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشراء مواد مخسلفة ) عقاقيري(

- االستراد والسصدير.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 786 
املسار املكسب ) طريق اسفي مراكش 

- 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : نجيب  النوغيرة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : خلدون  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نجيب  النوغيرة  السيد 
 9 شقة   E ع ارة  الزيسونة  ص  املسيرة 

10000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  خلدون  حسن  السيد 
 (1( رقم   1 الوحدة  املح دي  الحي 

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نجيب  النوغيرة  السيد 
 9 شقة   E ع ارة  الزيسونة  ص  املسيرة 

10000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  خلدون  حسن  السيد 
 (1( رقم   1 الوحدة  املح دي  الحي 

10000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم ص669)1.
950I

fidmanar

KABBAJ&JBIRA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fidmanar
ص11 شارع عبد الكريم الخطابي 
ع ارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق الساني مراكش ، 10000، 

marrakech maroc
KABBAJ&JBIRA SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  »امللك 
املسمى« عند الدار« دائرة الجنانات 
حانوت البقال دوار بن ع ر طريق 
عبد هللا غيات - 10000 مراكش 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
809ص8.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
رفع  تم   (0(1 ماي   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 
»50.000ص درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   550.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7580)1.

951I

LUCA CENTER

QOQ LEATHER & MORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU ( IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

QOQ LEATHER & MORE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 786 
مكسب رقم ) املسار طريق أسفي 
مراكش - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

87ص109
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 دجن9ر   0(
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 
 QOQ  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.LEATHER & MORE
الصناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السقليدية )السصنيع، البيع والسوزيع(

االسسيراد والسصدير
مرتبطة  مخسلفة  خدمات 

بالصناعة السقليدية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 786 
أسفي  طريق  املسار   ( رقم  مكسب 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : القوق  عايدة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القوق  عايدة  السيدة 
الطائرات   (5 الرقم  تادلة  شارع 

الرباط 10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القوق  عايدة  السيدة 
الطائرات   (5 الرقم  تادلة  شارع 

الرباط 10000 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

0)0) تحت رقم )11857.
95(I

FIDORO MULTI-SERVICES

SOUTH SERVICE & TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 SOUTH SERVICE & TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي وادي 

الشياف، رقم 180، الداخلة. - 

000ص7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1صص19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 SERVICE & TRADE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء، 

الغيار،  قطاع  وتصدير  اسسيراد 

إصالح وصيانة املعدات واألليات..

عنوان املقر االجس اعي : حي وادي 

 - الداخلة.   ،180 رقم  الشياف، 

000ص7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : فرحي  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فرحي  زكرياء  السيد 

الداخلة 000ص7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فرحي  زكرياء  السيد 

الداخلة 000ص7 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 0)15.

Iص95

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE TD AFRIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 

50)صص، ميسور املغرب

 STE TD AFRIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

برحو. الطابق الثاني الشقة ص شارع 
موالي احفيظ ميسور صندوق 

ال9ريد 118 - 50)صص ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (1

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 

.TD AFRIQUE SARL AU

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املخسلفة + أشغال التشجير 

 + الخضراء  املجاالت  واصالح 

والسقي  املاء  قنوات  واصالح  تركيب 

االسسيراد   + مسحادث   + بالسنقيط 

لحساب  البضائع  نقل   + والسصدير 

الغير..

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ص شارع  الشقة  الثاني  الطابق  برحو. 

موالي احفيظ ميسور صندوق ال9ريد 

118 - 50)صص ميسور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد ابن سالو امح د :  10.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابن سالو امح د عنوانه)ا( 

5100ص  جرسيف   01 الشويبير  حي 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابن سالو امح د عنوانه)ا( 

5100ص  جرسيف   01 الشويبير  حي 

جرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  ببوملان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/17ص.

951I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE MISSOUR AUTO
PIECES SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 

50)صص، ميسور املغرب

 STE MISSOUR AUTO PIECES

SERVICES SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  شارع 

الحسن الثاني حي ايراك ميسور - 

50)صص ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   (8

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 

 STE MISSOUR AUTO PIECES

. SERVICES SARL

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األكسسوارات وقطع غيار السيارات 

اإلطارات  ملء  إعادة  أو  بيع   +

املسسع لة .

شارع    : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - ميسور  ايراك  حي  الثاني  الحسن 

50)صص ميسور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الرح ان    عبد  مكنيف  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   (50   :

للحصة.

 (50   : هاشم  ادري�سي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (50   : أسامة  مكنيف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 (50   : ياسين  مكنيف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرح ان    عبد  مكنيف  السيد 

عنوانه)ا( 77) شارع بيروت الزهور 1 

فاس 0000ص فاس املغرب.

عنوانه)ا(  هاشم  ادري�سي  السيد 

األدارسة  حي   15 الشقة   15 اقامة 

فاس 0000ص فاس املغرب.

السيد مكنيف أسامة  عنوانه)ا( 

الس ن  عين  طريق  نجيب  تجزئة   1

فاس 0000ص فاس املغرب.

السيد مكنيف ياسين عنوانه)ا( 1 

بن عبد هللا فاس  تجزئة شارع عالل 

0000ص فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرح ان    عبد  مكنيف  السيد 

عنوانه)ا( 77) شارع بيروت الزهور 1 

فاس 0000ص فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   11 بساريخ  ببوملان   االبسدائية 

1)0) تحت رقم 1)0)/11ص.

955I

إئس انيات الدريوش

Société EURO LUXE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب
  Société EURO LUXE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ابن 
رشد اقامة رحاب ط 01 رقم 69 - 

000)9 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

75ص6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   06
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 EURO LUXE TRANS
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
عنوان املقر االجس اعي : زنقة ابن 
 -  69 رقم   01 ط  رحاب  اقامة  رشد 

000)9 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الرحيم عبيدة  :  800 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 (00   : جبيلو   رشيدة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبيدة   الرحيم  عبد  السيد 

 9(000 جكارطا  شارع   65 عنوانه)ا( 

العرائش املغرب.

السيدة رشيدة جبيلو  عنوانه)ا( 
زنقة ابن رشد اقامة رحاب ط 01 رقم 

69  000)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبيدة   الرحيم  عبد  السيد 

 9(000 65 شارع جكارطا  عنوانه)ا(  

العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش  بساريخ 15 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 999.

956I

marrakech finance

ANGELIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

ANGELIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 

يوسف ابن تاشفين طابق 5 رقم 6) 

- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15)6ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 أكسوبر   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 

.ANGELIA

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

عنوان املقر االجس اعي : 16 شارع 
يوسف ابن تاشفين طابق 5 رقم 6) - 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بوبكر عيساوي   السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوبكر عيساوي  عنوانه)ا( 

وجدة   60000 بوقنادل   طريق   81

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عيساوي  بوبكر  السيد 

وجدة   60000 بوقنادل   طريق   81

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن9ر   18 بساريخ  بوجدة   السجارية 

0)0) تحت رقم 0)0ص.

957I

BOURA CONSEILS

ؤنيك طخافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOURA CONSEILS

 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° ص VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ؤنيك طخافو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 
رقم ص ع ارة )ص5 تجزئة رياض 

االس اعلية الشطر هاء  - 50000 

مكناس املغرب.
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تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1169.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (0(0 ماي   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كامل  مح د  )ة(  السيد  تفويت 
10ص حصة اجس اعية من أصل 10ص 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الص د 

كامل بساريخ 7) ماي 0)0).
تفويت السيد )ة( عبد هللا  العاللي 
0صص حصة اجس اعية من أصل 0صص 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الص د 

كامل بساريخ 7) ماي 0)0).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (1 بساريخ  ب كناس   السجارية 

0)0) تحت رقم 098).
958I

STE TRAFISCO

COMPTOIRE ACHAHID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 
الجديدة ص7) ، 1000)، الجديدة 

املغرب
COMPTOIRE ACHAHID    شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 0) 
شارع أبوشعيب دكالي, إقامة ك يليا, 
الطابق الثاني, شقة رقم 7, الجديدة. 

- 1000) الجديدة املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص0)ص .
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 09 غشت 1)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم 0) شارع أبوشعيب دكالي, إقامة 
 ,7 رقم  شقة  الثاني,  الطابق  ك يليا, 
الجديدة. - 1000) الجديدة املغرب« 
السالت رقم  إلى »إقامة ر�سى, الطابق 
16,شارع النخيل, الجديدة. - 1000) 

الجديدة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة  بساريخ 15 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 9ص69).
959I

BOURA CONSEILS

ؤنيك طخافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° ص VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ؤنيك طخافو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي مسجر 
رقم ص ع ارة )ص5 تجزئة رياض 

االس اعلية الشطر هاء - 50000 
مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص1169.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل  تم   (0(0 ماي   (8 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (1 بساريخ  ب كناس   السجارية 

0)0) تحت رقم 098).
960I

ELITE PROFIL MAROC

EPTROMIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ELITE PROFIL MAROC
 ZONE INDUSTRIELLE LOT
N°30 ، 60000، oujda maroc

EPTROMIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) مح د 
بلخظر زنقة بني وليشك وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص816).
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (018 دجن9ر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 HICHAM )ة(  السيد  تفويت 
BENALLAL 50 حصة اجس اعية من 
)ة(  السيد  لفائدة   100 حصة  أصل 
بساريخ   BOUDLAL EL HOUSSINE

05 دجن9ر 018).
 HICHAM )ة(  السيد  تفويت 
اجس اعية  حصة   BENALLAL 50
100 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
)ة( AITOUHA MOUNIA بساريخ 05 

دجن9ر 018).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ف9راير   (6 بساريخ  بوجدة   السجارية 

019) تحت رقم 6ص).

961I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير

 (SOMEPROCAW(
 SOCIETE باختصار

 MEDITERRANEENNE
 DE PRODUCTION ET DE
 COMMERCIALISATION

 DES ALIMENTS DE
 LA VOLAILLE ET

 DES VOLAILLES EN
ABREVIATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير
ساحة نفارا ص اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90010، 
طنجة املغرب

)SOMEPROCAW( باخسصار 
 SOCIETE MEDITERRANEENNE

 DE PRODUCTION ET DE
 COMMERCIALISATION DES

 ALIMENTS DE LA VOLAILLE ET
DES VOLAILLES EN

ABREVIATION  »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار 

الفحص ، بلدية كزنيا ، دوار 

الدعيدعات  - . طنجة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11887

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 09 يونيو 1)0)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: ص سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 0ص5ص1).

96(I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير

SOCIETE VISLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

مكسب املسني لل حاسبة والسدبير

ساحة نفارا ص اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90010، 

طنجة املغرب

SOCIETE VISLINE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية ابن 

تاشفين وشارع رشيد رضا ، ع ارة 

»جولد كوست« بين شقة ارضية 

رقم 9 - . طنجة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11(79

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 09 يونيو 1)0)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: ص سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص5ص1).

Iص96
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CABINET LAAFOU CONSEIL

DELIXI ELECTRIC MAROC
إعالن مسعدد القرارات

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين ) رقم 5 ع ارة 

ماتينيون الطابق ) رقم 7 سيدي 

معروف الدار البيضاء ، 0150)، 

الدار البيضاء املغرب

 DELIXI ELECTRIC MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 

اربعة فصول الطابق الرابع الكولين 

سيدي معروف - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

15ص185.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 0ص يونيو 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حل الشركة؛

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

حامل  دلول  الحسين  السيد  تعيين 

556صI18ك صفي  البطاقة    رقم 

التزاماته  وتحديد  للشركة 

وصالحياته؛

قرار رقم ص: الذي ينص على مايلي:   

- تعيين املقر االجس اعي للشركة ك قر 

للسصفية؛

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات اإلجراءات القانونية؛

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 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 6ص8)79.

961I

UNIVERS COMPTA SARL AU

IRRIGATION BROUAYEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،ع ارة 16، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب
IRRIGATION BROUAYEL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
مسجربالطابق األر�سي رقم 56 تجزئة 
رياض الزيسون الشطر أ . - 50070 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.IRRIGATION BROUAYEL
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الري
- تركيب معدات الري.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 
56 تجزئة  مسجربالطابق األر�سي رقم 
 50070  -  . أ  الشطر  الزيسون  رياض 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

: عبدالص د  بروايل   السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالص د  بروايل  السيد 

ايت  الحسنية  السعاونية  عنوانه)ا( 

الحاجب    51000 اكوراي  يعزم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالص د  بروايل  السيد 

ايت  الحسنية  السعاونية  عنوانه)ا( 

الحاجب    51000 اكوراي  يعزم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1110.

965I

مي ونة حمي

CHANCE D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مي ونة حمي

حي القدس تجزئة 707 زنقة أم 
دريكة رقم 168 ، 70000، العيون 

املغرب

CHANCE D›OR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 

تجزئة 1500 رقم 71 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9)80ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   (5

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 

.CHANCE D’OR
تشسغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  وخارجه  املغرب  داخل  الشركة 

مجال نقل االشخاص والبضائع .
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القدس تجزئة 1500 رقم 71 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الحسان بوهدى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسان بوهدى عنوانه)ا( 
 01 رقم  ثورالي  ع ارة  اصيال  زنقة 
 70000 العيون   0( الرملة  خط  حي 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسان بوهدى عنوانه)ا( 
 01 رقم  ثورالي  ع ارة  اصيال  زنقة 
 70000 العيون   0( الرملة  خط  حي 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
06 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 01)/881).
966I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE ROTOM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،ع ارة 16، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب
STE ROTOM MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

88, القطاع 6, الطابق ), قرطبة - 
50000 مكناس. املغرب.
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

8575ص.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (0(1 شتن9ر   08 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها  مبلغ    ROTOM MAROC
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
اإلجس اعي رقم 88, القطاع 6, الطابق 
املغرب  مكناس.   50000  - قرطبة   ,(
غرض  تحقيق  اسسحالة   : ل  نتيجة 
وعدم  املنافسة  ألسباب  الشركة 
املشاكل  على  السغلب  على  القدرة 
االقسصادية  بالظروف  املرتبطة 

الحالية..
و حدد مقر السصفية ب رقم 88, 
القطاع 6, الطابق ), قرطبة, مكناس. 

- 50000 مكناس املغرب. 
و عين:

الزكاري  رشيد    السيد)ة( 
عدنان  ع ارة  5ص  شقة  وعنوانه)ا( 
 50000 ج   م  امللكي  الجيش  شارع 
مكناس املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 01ص.
967I

EXPACT PARTNERS

MF HOLDING SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 1ème (01
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA Maroc

 MF HOLDING SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  7 إقامة 
رامي ٬  زنقة سبسة ، الطابق ) ،رقم 8  
الدارالبيضاء 0000) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
515609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MF   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HOLDING SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

أنشطة الشركات القابضة.
عنوان املقر االجس اعي :  7 إقامة 
رامي ٬  زنقة سبسة ، الطابق ) ،رقم 8  
الدارالبيضاء   (0000 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

5.000.000 درهم، مقسم كالسالي:
500.ص    : منشار  رضوان  السيد 
درهم  50.000ص  بقي ة  حصة 

للحصة.
500.ص    : منشار  رجاء  السيدة 
درهم  50.000ص  بقي ة  حصة 

للحصة.
500.ص    : منشار  أس اء  السيدة  
درهم  50.000ص  بقي ة  حصة 

للحصة.
500.ص    : منشار  إي ان  السيدة  
حصة بقي ة 50.000ص درهم للحصة 

.
500.ص    : السيدة كلثوم امضاربي 
درهم  50.000ص  بقي ة  حصة 

للحصة.
قي ة   : منشار  لحسن  السيد   

عينية بقي ة 50.000).ص درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منشار  لحسن  السيد 
بوسكورة   8 رقم  البشرى  تجزئة 

)718) بوسكورة املغرب.

عنوانه)ا(  منشار  رجاء  السيدة 
 1 الطابق   5 ع ارة  الزهراء  إقامة 
بوسكورة   (718( بوسكورة  ص  رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  منشار  رضوان  السيد 
 1 ع ارة  ص  ريان  إقامة  االزدهار  حي 
بوسكورة   (718( بوسكورة   1 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  منشار  أس اء  السيدة  
بوسكورة   8 رقم  البشرى  تجزئة 

)718) بوسكورة املغرب.
عنوانه)ا(  منشار  إي ان  السيدة  
بوسكورة   8 رقم  البشرى  تجزئة 

)718) بوسكورة املغرب.
السيدة كلثوم امضاربي عنوانه)ا( 
بوسكورة   8 رقم  البشرى  تجزئة 

)718) بوسكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منشار  لحسن  السيد 
بوسكورة   8 رقم  البشرى  تجزئة 

)718) بوسكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1510ص.
968I

PLAYA AZUL

TALB AALI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،
70002، LAAYOUNE MAROC

TALB AALI TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 11 
يناير املر�سى - )7000 املر�سى العيون 

املغرب - )7000 املر�سى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8069ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TALB  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AALI TRAVAUX
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصباغة  العامة،اشغال  السجارة 
مخسلفة،انساج  والبناء،واع ال 
البناء  مواد  ج يع  وتجارة  وتصنيع 
وتصدير  واسسيراد  وبيع  ،شراء 
املواد  وتجارة وتقديم املشورة لج يع 
صناعة  في  املسسخدمة  واالدوات 

البناء واالشغال العامة ....
عنوان املقر االجس اعي : شارع 11 
يناير املر�سى - )7000 املر�سى العيون 

املغرب - )7000 املر�سى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امح د  الطالبي  السيد 
7ص  رقم  املح دية  زنقة  النهضة  حي 
املر�سى    7000( العيون   املر�سى 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امح د  الطالبي  السيد 
7ص  رقم  املح دية  زنقة  النهضة  حي 
املر�سى   7000( العيون   املر�سى 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
16 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 911).

969I

STE CONGESMOG SARL AU

STE AWAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CONGESMOG SARL AU
 Lot LA LAGUNE  1EME 110-(

 TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، Essaouira Maroc
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STE AWAY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي املنزه 
دوار اسكوا ج اعة سيدي كاوكي 

ت انرسيدي كاوكي  - 11000 
الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5197
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
حل  تقرر   (0(0 نون9ر   10 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
AWAY SARL  مبلغ رأس الها 50.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي املنزه 
كاوكي  سيدي  ج اعة  اسكوا  دوار 
ت انرسيدي كاوكي  - 11000 الصويرة 
املغرب نتيجة ل : السوقف النهائي عن 

مزاولة النشاط.
املنزه  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
كاوكي  سيدي  ج اعة  اسكوا  دوار 
ت انرسيدي كاوكي  - 11000 الصويرة 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( أيوب   سعيد وعنوانه)ا( 
املنزه دوار اسكوا ج اعة سيدي كاوكي 
الصويرة   11000 كاوكي   ت انرسيدي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة  بساريخ 11 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 09ص.

970I

مكسب الجرودي

MIO LOUNGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الجرودي
شارع 18 نون9ر رقم 1) الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

MIO LOUNGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املطار النسيم ايلو 15 و18 000)6 
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  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   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 
 MIO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOUNGE
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاللعاب.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6(000 و18   15 ايلو  النسيم  املطار 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد فؤاد بوكيل :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 

 : بوكيل  فؤاد  السيد 
100.000درهم بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  بوكيل  فؤاد  السيد 
املطار تجزئة اوندا ايلو 7) بقعة 16 

000)6 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بوكيل  فؤاد  السيد 
املطار تجزئة اوندا ايلو 7) بقعة 16 

000)6 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 16 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 950ص.
971I

LKHALDICONSEILS

STE FRERES YO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 SIDI GHANEM AL MASSAR

 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC
STE FRERES YO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  إقامة 
صنهاجة الطابق االر�سي محل رقم 
6) منارة سيدي غانم مراكش - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118(71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت  ص1 
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 

.FRERES YO SARL
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومحل للوجبات السريعة.
إقامة    : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  محل  االر�سي  الطابق  صنهاجة 
 - مراكش  غانم  سيدي  منارة   (6

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
500 حصة    : السيد ع ر زغنون 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : يوسف  وادى  بن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 (0 السيد ع ر زغنون عنوانه)ا( 

ص شقة  شارع الجيروند درج ب طابق 

 (0000 البيضاء  ب  الصبح  اقامة   8

الدار البيضاء املغرب.

السيد بن وادى يوسف عنوانه)ا( 

جنان اوراد اقامة لي رود الع ارة 07 

 10000 مراكش  االزدهار   06 الشقة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

 (0 السيد ع ر زغنون عنوانه)ا( 

ص شقة  شارع الجيروند درج ب طابق 

 (0000 البيضاء  ب  الصبح  اقامة   8

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)ص7)1.

97(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI ESSALAM
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال9ريد 

609) ، 10000، مراكش املغرب

JRI ESSALAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د السادس ع لية مسك الليل 

فيال صص - - مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.91779

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

والسيد  بلواد  كريم  السيد  تعيين 

طارق برادة العزيزي مسيران شريكان 

ملدة غير محددة؛
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 
بلواد والسيد طارق  من السيد كريم 

برادة العزيزي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  ص1  املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون االسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7598)1.
Iص97

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

MUSEE AZZA ESSALAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الساقية الح راء

صندوق ال9ريد 66)) ، 70000، 
العيون املغرب

MUSEE AZZA ESSALAMI  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

كاطالونيا الزنقة أبو حذيفة ابنو 
عسبة رقم 11 الطابق اآلول العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55ص1ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 مارس   10
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 

. MUSEE AZZA ESSALAMI
مسحف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  واسسيراد   ، الثقافي  التراث 
وتنظيم   ، السقليدية  املنسجات 
 ، الخيام  في  السقليدية  االحسفاالت 
السياحية  الدوائر  وتنظيم  وإعداد 
وإعداد   ، السقليدي  الطابع  ذات 
وتنظيم السص ي ات وإعداد وتنظيم 
التراث  مجال  في  تدريبية  ع ل  ورش 

وتعزيز التراث الوطني في الخارج.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابنو  حذيفة  أبو  الزنقة  كاطالونيا 
11 الطابق اآلول العيون -  عسبة رقم 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السالمي   العزة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السالمي   العزة  السيد 
حي كاطالونيا الزنقة أبو حذيفة ابنو 
العيون  اآلول  الطابق   11 رقم  عسبة 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السالمي   العزة  السيد 
حي كاطالونيا الزنقة أبو حذيفة ابنو 
العيون  اآلول  الطابق   11 رقم  عسبة 

70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 مارس  بساريخ  بالعيون   االبسدائية 

0)0) تحت رقم 711/.
971I

درعة ارشادات ش.م.م

 EL KHALOUFI AND BIHI
EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل السصفية

درعة ارشادات ش.م.م
شارع مح د الخامس صندوق بريد 
10 تصومعت ، 15000، ورزازات 

املغرب

 EL KHALOUFI AND BIHI
EXPRESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار تكمي 
الجديد ترميكت - 15000 ورزازات 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11ص10.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
 EL املؤرخ في 1) ماي 1)0) تقرر حل
 KHALOUFI AND BIHI EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
الجديد  تكمي  دوار  اإلجس اعي  مقرها 
املغرب  ورزازات   15000  - ترميكت 
لنشاط  النهائي  اللسوقف  نتيجة 

الشركة..
و عين:

الخلوفي  مصطفى   السيد)ة( 
الوكوم   الواد  فم  دوار  وعنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  طاطا   8117(

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
1)0) وفي دوار تكمي  1) ماي  بساريخ 
ورزازات   15000  - ترميكت  الجديد 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات  بساريخ 16 شتن9ر 

1)0) تحت رقم 508.
975I

Fidaz

sconia
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Fidaz
 hay saidia meknes ، (07
50000، Meknes Maroc

sconia شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6 
تجز[ئة صفاء سبع عيون الحاجب  

- 00)51 الحجب املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

199ص1.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حنان  مح د  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( خالد 

فكير بساريخ 15 يونيو 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  ص1  بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 9ص1ص.

976I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CORPORATE FUNDING
ADVISORS

إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال9ريد 

609) ، 10000، مراكش املغرب

 CORPORATE FUNDING

ADVISORS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: فيال رقم 

صص باب اغلي - 10000 مراكش 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

89)6ص.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

والسيد  بلواد  كريم  السيد  تعيين 

طارق برادة العزيزي مسيران شريكان 

ملدة غير محددة؛

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 
بلواد والسيد طارق  من السيد كريم 

برادة العزيزي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  ص1  املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون االسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7597)1.
977I

fiscoline

شركة أبتيكال كورنير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiscoline
 RAHAL  MESKINI, AVENUE ,10
 DES FAR 10, RAHAL  MESKINI,

 AVENUE DES FAR، 30000، Ville
maroc

شركة أبتيكال كورنير  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي أيت 
سقاطو تجزيئة رقم 177 الرسم 

العقاري 71ص07/10 فاس - 0000ص 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

69191
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتن9ر 
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 

أبتيكال كورنير .
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واصالح النضارات.
أيت   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرسم   177 رقم  تجزيئة  سقاطو 
0000ص   - 71/07ص10 فاس  العقاري 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : كورنير  أبتيكال  الشركة 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كورنير عنوانه)ا(  أبتيكال  الشركة 
أبتيكال كورنير 0000ص فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الولجي   ح زة  السيد 
أيت سقاطو تجزيئة رقم 177 الرسم 
0000ص  فاس  71/07ص10  العقاري 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر  ص1  بساريخ  بفاس   السجارية 

1)0) تحت رقم )109.
978I

STE AUCOGEST SARL

 CENTRE DE SANTE ET DE
SOINS AL MASSIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 909ص HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
 CENTRE DE SANTE ET DE

SOINS AL MASSIRA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 771 
شارع ج ال عبد الناصر حي املسيرة  

- 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص1885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر  ص0 
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 

 CENTRE DE SANTE ET DE

. SOINS AL MASSIRA

مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لسقديم االسعافات االولية.

- شبه صيدلية..
عنوان املقر االجس اعي :  رقم 771 

شارع ج ال عبد الناصر حي املسيرة  - 

80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة ابن داوود زينب  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابن داوود زينب  عنوانه)ا( 
حي  الروداني  ابراهيم  شارع  8ص   رقم 

املسيرة اكادير  80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابن داوود زينب  عنوانه)ا( 
حي  الروداني  ابراهيم  شارع  8ص   رقم 

املسيرة اكادير  80000 اكادير املغرب

السيد ابن داوود ج ال عنوانه)ا( 

شقة 116 اقامة السضامن ) ع ارة 1 

بنسركاو  80000 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   17 بساريخ  باكادير   السجارية 

1)0) تحت رقم )10618.

979I

fiduazizi

SACOPRAG
إعالن مسعدد القرارات

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

SACOPRAG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

الحزام الحي االداري بدون رقم 

العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.16661

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 شتن9ر 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1-( رقم  قرار 

مايلي:

من  حصة   100.000 بيح   01-  

شريف  براهيم  موالي  السيد  طرف 

الى السيد بن سعود مح د سالم.

-)0 اسسقالة السيد شريف موالي 

بن سعود  السيد  وتعيين  ابراهيم 

للشركة   وحيد  ك سير  سالم  مح د 

ج يع  أجل  من  الوحيد  توقيعه  مع 

غير  لفترة  واالدارية  املالية  الع ليات 

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي   :06-07-16 رقم  بند 

من  100.000 حصة  بيح  مايلي:  على 

ابراهيم  شريف  السيد موالي  طرف 

الى السيد بن سعود مح د سالم.

موالي  شريف  السيد  اسسقالة 

بن سعود  السيد  وتعيين  ابراهيم 

للشركة   وحيد  ك سير  سالم  مح د 

ج يع  أجل  من  الوحيد  توقيعه  مع 

غير  لفترة  واالدارية  املالية  الع ليات 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

17 شتن9ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

1)0) تحت رقم 1)0)/917).

980I
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SAGASUD

GRUPOMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم ص) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

GRUPOMAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الخير )0 بوجدور - 71000 بوجدور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7)76ص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.GRUPOMAR
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالحة  والسقسيط  بالج لة  الس ك 
سواء  البحري  بالصيد  يسعلق  ما  كل 
وشراء  بيع  خارجه  او  املغرب  داخل 
نقل  واملوا�سي  الدواجن  وتوزيع 

البضائع والنقل لحساب الغير .
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
71000 بوجدور  )0 بوجدور -  الخير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عث ان بكار :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 100.000  : بكار  عث ان  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عث ان بكار عنوانه)ا( شارع 

رقم  حيان  بن  جابر  زنقة  الزرقطوني 

59  71000 بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عث ان بكار عنوانه)ا( شارع 

رقم  حيان  بن  جابر  زنقة  الزرقطوني 

59  71000 بوجدور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 6) يوليوز 

1)0) تحت رقم 6)5).

981I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ROBUCHON BAKERY
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال9ريد 

609) ، 10000، مراكش املغرب

ROBUCHON BAKERY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د السادس ع لية مسك الليل 

فيال صص مكسب رقم 8 - 10000 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ص7)116.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 1)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العزيزي  برادة  طارق  السيد  تعيين 

والسيد كريم بلواد مسيران للشركة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  وبدون  ومنفصل  فردي 

والسيد  العزيزي  برادة  للسيد  طارق 

كريم بلواد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  ص1  املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون املذك
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7596)1.
98(I

HORICOM

 IMMOBILIÈRE EL 
MEKNASSIA V
إعالن مسعدد القرارات

HORICOM
(1AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 IMMOBILIÈRE EL MEKNASSIA 
V »شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: ص0 حي 
هارون الرشيد - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.16787

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 1) أكسوبر 019)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
مي وني  وفاة  اعالن   1- رقم  قرار 
الذي  امليراث:  تقسيم  مع  شكيب 
ينص على مايلي: يشير الج ع العام إلى 
شكيب  مي ون  السيد  املرحوم  وفاة 
 (016/07/(0 بساريخ  توفي  الذي 
مي وني  ميراثه:  لسحصيل  ا 

ً
تارك  ،

مي وني  ج ال-  مي وني  يامنة- 
زبيدة- مي وني نزهة- مي وني رشيدة- 
خديجة-  مي وني  عزيزة-  مي وني 
الهدى،   نور  مي وني  أمينة-  مي وني 
الكل ك ا هو ناتج عن عقد عدلي رقم 
نتيجة  016)/1/8ص.  بساريخ  111/ص0 
ملا سبق. توزع سسة آالف وخ س ائة 
بقي ة  سهً ا  )6ص65(  وثالثون  وسسة 
مائة درهم لكٍل من املسوفى على الورثة 
على النحو السالي: مي وني يامنة 1089 
حصة-  88ص  ج ال  مي وني  حصة- 
مي وني  حصة-   191 زبيدة  مي وني 
رشيدة  مي وني  حصة-   191 نزهة 

 191 عزيزة  مي وني  حصة-   191
191 حصة-  حصة- مي وني خديجة 
مي وني  حصة-   8(1 أمينة  مي وني 
نور الهدى 68)ص حصة. من الواضح 
أنه نظًرا لعدم قابلية األسهم للسجزئة 
ملراعاة  داعي  ال   ، السقسيم  أثناء 
الحصة املنسوبة أكثر أو أقل إلى أحد 

الورثة.
مي وني  وفاة  اعالن   (- رقم  قرار 
الذي  امليراث:  تقسيم  مع  يامنة 
العام  الج ع  يشير  مايلي:  على  ينص 
التي  ي ينة  مي وني  السيدة  وفاة  الى 
تاركة   ،  11/0(/(016 بساريخ  توفيت 
ج ال-  مي وني  ميراثها:  لسحصيل 
مي وني زبيدة- مي وني نزهة- مي وني 
مي وني  عزيزة-  مي وني  رشيدة- 
خديجة- مي وني نور الهدى- مي وني 
مح د- مي وني فاط ة،  الكل ك ا هو 
6/111صص  رقم  عدلي  عقد  عن  ناتج 
ملا  نتيجة   .01/1(/(016 بساريخ 
ث انية االف ومئة وواحد  سبق. توزع 
مائة  بقي ة  سهً ا   )8111( وأربعون 
الورثة  على  املسوفى  من  لكٍل  درهم 
ج ال  مي وني  السالي:  النحو  على 
 871 زبيدة  مي وني  حصة-   171(
حصة-   871 نزهة  مي وني  حصة- 
مي وني  871 حصة-  رشيدة  مي وني 
خديجة  مي وني  حصة-   871 عزيزة 
 866 مح د  مي وني  حصة-   871
ص71  الهدى  نور  مي وني  حصة- 
حصة.  5ص1  فاط ة  مي وني  حصة- 
قابلية  لعدم  نظًرا  أنه  الواضح  من 
ال   ، السقسيم  أثناء  للسجزئة  األسهم 
داعي ملراعاة الحصة املنسوبة أكثر أو 

أقل إلى أحد الورثة.
قرار رقم -ص الس9رع بالحصص بين 
الشركاء: الذي ينص على مايلي: يشير 
الشركاء  موافقة  الى  العام  الج ع 
وخ س ائة  آالف  بسسة  الس9رع  على 
وثالثة )ص650( سهم من ورثة مي وني 
ي ينة وورثة مي وني شكيب ومي وني 
زبيدة ومي وني نزهة ومي وني رشيدة 
خديجة  ومي وني  عزيزة  ومي وني 
في  الشركاء  ج ال.يساهم  ومي وني 
الشركة حاليا باملبالغ النقدية السالية: 
مي وني ج ال: 1.516.900,00 درهم- 
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درهم-  500,00.ص1ص  زبيدة:  مي وني 
مي وني نزهة: -500,00.ص1ص مي وني 
مي وني  -500,00.ص1ص  رشيدة: 
مي وني  درهم-  500,00.ص1ص  عزيزة: 
مي وني  -500,00.ص1ص  خديجة: 
مي وني   (57.500,00- مح د: 
عطاال  درهم-   1(8.900,00 فاط ة: 
مي وني  درهم-   (8.700,00 فاط ة: 
مي وني  درهم-  00,00).صص  العربي: 
مي وني  درهم-  00,00).صص  ع ر: 
اس اعيل: 00,00).صص درهم- مي وني 
زليخة: 16.600,00 درهم- مي وني ام 
مي وني  درهم-   16.600,00 كلثوم: 
مي وني  درهم-   16.600,00 كري ة: 
مي وني  درهم-   16.600,00 نجاة: 
مي وني   درهم-   16.600,00 مريم: 
صاباطا  درهم-   16.600,00 سعدية: 
زينب: 7.900,00 درهم- بن عزي عبد 
عزي  بن  درهم-   8.700,00 القادر: 
عزي  بن  درهم-   8.700,00 يوسف: 
بن  درهم-   8.700,00 اللطيف:  عبد 
بن  درهم-   8.700,00 خالد:  عزي 
بن  درهم-   8.700,00 أح د:  عزي 
عزي رضا: 8.700,00 درهم- بن عزي 
مي وني  درهم-   1.100,00 سهام: 
مي وني  درهم-   67.800,00 أمينة: 

نور الهدى: 18.800,00ص درهم.
قرار رقم -1 اسسقالة وتعيين مدراء 
للشركة: الذي ينص على مايلي: يقبل 
املشاركين  املديرين  الشركاء اسسقالة 
رقم  ب.و  رشيدة  مي وني  السيدة 
والسيدة مي وني خديجة   F(81566
الحاملة ب.و رقم 8ص58صصF والسيدة 
 F110506 رقم  ب.و  زبيدة  مي وني 
من  وإعفائهم  اسسقاالتهم  تاريخ  من 
خ سة  تعيين  وتقرر  اإلدارة  الع ل. 
مدراء مشاركين جدد: مي وني ج ال 
ب.و رقم F9509 -مي وني عزيزة ب.و 
اس اعيل  -مي وني   F((510( رقم 
مح د  -مي وني   F18917ص رقم  ب.و 
 F05ص77ص رقم  ب.و  الحسين  بن 
 .Fمي وني فاط ة ب.و رقم ص9)80ص-
، تم تسليم  لألغراض املذكورة أعاله 
ج يع العناوين واملستندات ، وإعطاء 
أو سحب السصريفات ، وت رير ج يع 
محل  واخسيار   ، وتوقيعها  األع ال 

ضروري  هو  ما  كل  وفعل   ، اإلقامة 
وكاسسثناء   ، ذلك  ومع  عام.  بشكل 
لل ديرين  ي كن  ال   ، أعاله  ورد  م ا 
إذن  على  الحصول  دون  املشاركين 
ي ثلون  الذين  الشركاء  من  مسبق 
في  الدخول  املال  رأس  أرباع  ثالثة 
العقود  على  السوقيع  أو  االلتزامات 
أو  تأجير  أو  بيع  أو  اقسناء   - السالية: 
الشركة  تكوين ض ان على م سلكات 
أو  بيع  أو  اقسناء   - امللكية.  أو حقوق 
املساه ة في كيان قانوني آخر في أي 
م سلكات تابعة للشركة. - استث ارات 
السنوية عن  تزيد قي تها  نوع  أي  من 
قروض  أو  قروض   - درهم.  مليوني 
دسسور   - درهم.  املليون  تسجاوز 
الض انات باسم الشركة على أصول 
بشكل  الشركة  تلتزم  الشركة. سوف 
صحيح ك ا هو مذكور في املادة أعاله 
لل ديرين  املشتركة  بالسوقيعات 
مشترك  بشكل  الخ سة  املشاركين 

وليس بشكل منفصل أبًدا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ي نح االجس اع العام السلطة الكاملة 
هذه  من  مسسخرج  أو  نسخة  لحامل 
املحاضر التخاذ اإلجراءات القانونية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (1 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1ص5).
Iص98

موثق طارق الدرقاوي

SYZMO GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
موثق طارق الدرقاوي

ساحة موزار، إقامة طينجيس، 
بلوك ص، الطابق األول، شقة رقم 78 

، 90005، طنجة املغرب
SYZMO GROUP SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة، 
زنقة فيكيك طابق الثاني اقامة 

ش س االصيل رقم 19 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1(0105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   (7
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 

.SYZMO GROUP SARL
بيع شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارات واالرا�سي وتطوير العقارات.
طنجة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الثاني  طابق  فيكيك  زنقة 
 90000  -  19 رقم  االصيل  ش س 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 95   : العبدوني  مصطفى  السيد 
حصة بقي ة 9.500 درهم للحصة .

السيد زكرياء العبدوني :  5 حصة 
بقي ة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العبدوني  مصطفى  السيد 
دو  شو�سي  7/0001ص6  عنوانه)ا( 
بروكسيل    1070 انذرلخت   مون 

بلجيكا.
السيد زكرياء العبدوني عنوانه)ا( 
مون  دو  شو�سي  7/0001ص6 
انذرلخت  1070 بروكسيل  بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسيري الشركة:

العبدوني  مصطفى  السيد 
دو  شو�سي  7/0001ص6  عنوانه)ا( 
بروكسيل   1070 انذرلخت   مون 

بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم )1609).
981I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

BF4 INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ص شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))1, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
BF1 INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 
زنقة تارودانت وساحة ) سبس 9ر 
الطابق 1 شقة ص1 م ج - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51(87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BF1  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INVEST
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PROMOTEUR IMMOBILIER,

.NEGOCIANT, TRAVAUX BTP
ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سبس 9ر   ( وساحة  تارودانت  زنقة 
 50000  - ج  م  ص1  شقة   1 الطابق 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالسالي:
السيد علي بونور :  5.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد ع ر بونور :  5.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 5.000   : بونور  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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السيد مح د رضا بونور :  5.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي بونور عنوانه)ا( إقامة 

املسجد شقة 7 شارع عالل الفا�سي م 

ج 50000  مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  بونور  ع ر  السيد 

11passage boise-  910)ص  saint-

denis فرنسا.

عنوانه)ا(  بونور  عث ان  السيد 

إقامة   5 رقم  الفا�سي  عالل  شارع 

ج   م   7 شقة  ص  الطابق  املسجد 

50000  مكناس املغرب.

السيد مح د رضا بونور عنوانه)ا( 

ع ارة 5 إقامة املسجد شقة 7 شارع 

مكناس   50000 ج  م  الفا�سي  عالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بونور  بوبكر  السيد 

ع ارة 5 إقامة املسجد شقة 7 شارع 

مكناس   50000 ج  م  الفا�سي  عالل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   17 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 1170.

985I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

AGRO-BOVIN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19

 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC

AGRO-BOVIN INVEST  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مزرعة 

الحاج التهامي السايح ، دوار 

الحريديين ،  الج اعة الحضرية 

عرباوة، مقاطعة القنيطرة ، كيلومتر 

1 )1110 سوق األربعاء الغرب   

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57ص7)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

AGRO- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. BOVIN INVEST

غرض الشركة بإيجاز : 

ج يع  وتسويق  وتصدير  اسسيراد 

أنواع األبقار واملاعز واإلبل والدواجن 

والثدييات.

مزرعة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

دوار   ، السايح  التهامي  الحاج 

الحضرية  الج اعة    ، الحريديين 

عرباوة، مقاطعة القنيطرة ، كيلومتر 

الغرب    األربعاء  سوق   1110(  1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السايح  أمل  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السايح  أمل  السيدة 
رقم  ص  حياة  إقامة  رضا  رشيد  شارع 

ص10 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السايح  أمل  السيدة 
رقم  ص  حياة  إقامة  رضا  رشيد  شارع 

ص10 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبسدائية 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   11 بساريخ 

.511

986I

FIDUTRACO CONSULTING

LEAD INRUSH MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

  LEAD INRUSH MARKETING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع - 

0ص1) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(1585

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

حل  تقرر   (0(1 يونيو   (1 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 LEAD INRUSH الوحيد  الشريك 

رأس الها  مبلغ     MARKETING

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجس اعي ) زنقة الصنوبر الشقة )1 

الدارالبيضاء  0ص1)   - الرابع  الطابق 

مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشادها.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
9ص كاليفورني  8 رقم  اوالد حدو زنقة 

- - الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

جويشات  طه    السيد)ة( 

 8 زنقة  حدو  اوالد  شارع  وعنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   - كاليفورني  9ص  رقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

يوليوز 1)0) تحت رقم ص78768.
987I

ارنك

FRUITS CONGEL DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 11 

 LARACHE ،9(000 ،العرائش
املغرب

 FRUITS CONGEL DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
طارق ابن زيادة اقامة س يبسا 

الطابق الخامس رقم 09 - 000)9 
العرائش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص6)).
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (0(1 شتن9ر   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«  »000.000.ص 
»1.000.000 درهم« إلى »1.000.000 
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بالعرائش   االبسدائية 
رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   17

651ص101)60111).
988I

FIDURIZK

JAD MAZ TRANS EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
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 JAD MAZ TRANS EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
تيزي اوسلي الطابق السفلي رقم 
50 بنسلي ان - 000ص1 بنسلي ان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 JAD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAZ TRANS EXPRESS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  للغيرعلى  البضائع 

والدولي.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  السفلي  الطابق  اوسلي  تيزي 
بنسلي ان  000ص1   - بنسلي ان   50

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : السيد مح د جاد معزوز 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف معزوز :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
معزوز  جاد  مح د  السيد 
تجزئة  اوسلي  تيزي  زنقة  عنوانه)ا( 
000ص1  بنسلي ان   0( الرقم  م9روك 

بنسلي ان املغرب.
معزوز  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة تيزي اوسلي الرقم 50 
بنسلي ان 000ص1 بنسلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

معزوز  جاد  مح د  السيد 
تجزئة  اوسلي  تيزي  زنقة  عنوانه)ا( 
000ص1  بنسلي ان   0( الرقم  م9روك 

بنسلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  سلي ان   ب9ن  االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )50.
989I

موثق طارق الدرقاوي

FORTIVA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
موثق طارق الدرقاوي

ساحة موزار، إقامة طينجيس، 
بلوك ص، الطابق األول، شقة رقم 78 

، 90005، طنجة املغرب
FORTIVA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة، 
زنقة فيكيك طابق الثاني اقامة 

ش س االصيل رقم 19 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص010)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.FORTIVA SARL
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
العقارات واالرا�سي وتطوير العقارات.
طنجة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الثاني  طابق  فيكيك  زنقة 
 90000  -  19 رقم  االصيل  ش س 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 95   : العبدوني  مسلم  السيد 

حصة بقي ة 9.500 درهم للحصة .

السيدة كوثر الزهراوي :  5 حصة 

بقي ة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العبدوني عنوانه)ا(  السيد مسلم 

0008/صص  لومير  جزيف  شارع 

بروكسيل    1080 بلجيكا  موالنبيك 

بلجيكا.

الزهراوي عنوانه)ا(  السيدة كوثر 

0008/صص  لومير  جزيف  شارع 

بروكسيل    1080 بلجيكا  موالنبيك 

بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

العبدوني عنوانه)ا(  السيد مسلم 

0008/صص  لومير  جزيف  شارع 

بروكسيل   1080 بلجيكا  موالنبيك 

بلجيكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16091).

990I

موثق طارق الدرقاوي

 ZUKUNFT IMMOBILIEN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق طارق الدرقاوي

ساحة موزار، إقامة طينجيس، 

بلوك ص، الطابق األول، شقة رقم 78 

، 90005، طنجة املغرب

 ZUKUNFT IMMOBILIEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة حي 

طنجة البالية 1 مج وعة ديوديت 

اقامة بلوك E محل بالطابق االر�سي 

رقم 119 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
ص11985

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   1(
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 

.ZUKUNFT IMMOBILIEN SARL
بيع شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات وتطوير العقارات.
عنوان املقر االجس اعي : طنجة حي 
ديوديت  مج وعة   1 البالية  طنجة 
بالطابق االر�سي  E محل  بلوك  اقامة 

رقم 119 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اح د الناصر :  50 حصة 

بقي ة 5.000 درهم للحصة .
 50   : اج يلي  العزيز  عبد  السيد 
حصة بقي ة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الناصر  اح د  السيد 
 50189  18 دريتش  ديم  انف  املانيا 
السدروف   501(6   501(6 الدروف 

املانيا.
اج يلي  العزيز  عبد  السيد 
الرياض  تجزئة  برانص  عنوانه)ا( 
 11 رقم  املعطي  بنت  حادة  شارع 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
اج يلي  العزيز  عبد  السيد 
الرياض  تجزئة  برانص  عنوانه)ا( 
 11 رقم  املعطي  بنت  حادة  شارع 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 15767).

991I
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THE RIGHT POINT

BELIEVES CONSULTING
إعالن مسعدد القرارات

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 19 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BELIEVES CONSULTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق االول رقم 9ص - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.106961

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 9) دجن9ر 0)0)

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ي سلكها  التي  حصة   500 تفويت 
بنعي�سى  للسيد  كودان  اح د  السيد 

املعطاوي
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة   القانوني  الشكل  تغيير 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ب ا  ساهم  املعطاوي  بنعي�سى  السيد 
مج وعه 100000 درهم في الشركة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
السيد   : يلي  ك ا  مقس ة  الحصص 
حصة   1000 املعطاوي  بنعي�سى 

اجس اعية
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 119)ص.
99(I.

THE RIGHT POINT

CONSIG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 19 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONSIG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 6) شارع 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

ص - 00ص0) الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

869ص19.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 غشت  ص1  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مسسحضرات  ج يع  وبيع  شراء 

السج يل  ومسسحضرات  السج يل 

املنسجات  وبيع  وشراء   ، الصلة  ذات 

 ، الح ية  وأطباق   ، الغذائية 

وشراء   ، الغذائية  واالستشارات 

بالج ال  املسعلقة  الخدمات  وبيع 

 ، بالجسم  والعناية   ، واالسترخاء   ،

التي  املواد  وبيع  ، وشراء  والسخسيس 

تقترب من الج ال

ج يع  وتصدير  سسيراد 

السج يل  مسسحضرات 

وكذلك  السج يل  ومسسحضرات 

وامللحقات  واملعدات  اآلالت  ج يع 

املسعلقة بأع ال السج يل والج ال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم )15)ص.

Iص99

 موثق

باتي سوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق

شارع الجيش امللكي اقامة فلورنسا 

الطابق االول رقم 1 تطوان ، 

010ص9، تطوان املغرب

باتي سوك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي انجل 
زنقة   مح د س يحة زنقة بيير باران 

- الطابق الثاني رقم 11) - 0570) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115569

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (0(1 غشت  ص0  في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنسودة  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   (00

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

السالم  عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

مكوار  خديجة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   11(

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

السالم  عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

)ة( فؤاد زين فاللي   تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1(5

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

السالم  عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

زين  مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

فاللي  5)1 حصة اجس اعية من أصل 

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

السالم عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

سلطاني  عالل  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   (50

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

السالم عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

بنسودة  غالي  )ة(  السيد  تفويت 

)6 حصة اجس اعية من أصل 1.000 

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد السالم 

عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

تفويت السيد )ة( سعاد بن عالل 

من  اجس اعية  حصة  ص6  حساني 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

غشت  ص0  بساريخ  عقار  السالم  عبد 

.(0(1

السقاط  هدى  )ة(  السيد  تفويت 

ص6 حصة اجس اعية من أصل 1.000 

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد السالم 

عقار بساريخ ص0 غشت 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

غشت 1)0) تحت رقم 8199).

991I

ارنك

GARB FRUTAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ارنك

شارع يوسف ابن تاشفين رقم 11 

 LARACHE ،9(000 ،العرائش

املغرب

GARB FRUTAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شارع 

يوسف ابن تاشفين - 000)9 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.6019

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   (0(1 شتن9ر  ص1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

اباد  ميكيل  )ة(  السيد  تفويت 

اجس اعية من أصل  750 حصة  روز 

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

بساريخ  اولكادو  اباد  ميكيل   خو�سي 

ص1 شتن9ر 1)0).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ  بالعرائش   االبسدائية 

رقم  تحت   (0(1 شتن9ر   17

617ص101)60111).

995I



19469 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

COMICONE

 AHERMACH AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

 AHERMACH AGRICULTURE

AGROALIMENTAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت اح اد 

ج اعة ايت بوبيدمان 51000 

بودربلة  - 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5(609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 ف9راير   10

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 

 AHERMACH AGRICULTURE

.AGROALIMENTAIRE

غرض الشركة بإيجاز : االسسغالل 

واالسسيراد  السصدير  الفالحي، 

واالشغال املخسلفة .

ايت   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اح اد ج اعة ايت بوبيدمان 51000 

بودربلة  - 51000 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : اهرمش  لحسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : هري ش  رضوان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اهرمش  لحسن  السيد 

ايت  ج اعة  اح اد  ايت  دوار 

بوبيدمان  51000 الحاجب  املغرب.

السيد رضوان هري ش عنوانه)ا( 

ايت  ج اعة  اح اد  ايت  دوار 

بوبيدمان  51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اهرمش  لحسن  السيد 

ايت  ج اعة  اح اد  ايت  دوار 

بوبيدمان  51000 الحاجب  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بساريخ  ب كناس   السجارية 

1)0) تحت رقم 61)1.

996I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AFALLAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

AFALLAH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الثيران زنقة أبو بكر ابن مروان 
رقم 06 ساحة الثيران زنقة أبو بكر 

ابن مروان رقم 06 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

1ص1)1.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (0(1 شتن9ر   09 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

AFALLAH  مبلغ رأس الها 00.000) 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ساحة الثيران زنقة أبو بكر ابن مروان 
بكر  أبو  زنقة  الثيران  06 ساحة  رقم 

طنجة   90000  06 رقم  مروان  ابن 

على  السوفر  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط بسبب نقص املوارد املالية.

ساحة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

ابن مروان رقم  أبو بكر  الثيران زنقة 

06 - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( مرزوق  افالح وعنوانه)ا( 

طنجة   90000  (( رقم  المارني  زنقة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16077).

997I

SOFT ALTERNATIVE SARL

B.B.SONS.GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

B.B.SONS.GROUP  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 زنقة 

ازرو - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.68779

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

حل  تقرر   (0(1 يونيو   (5 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

B.B.SONS.GROUP   مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 90000  - ازرو  زنقة   16 اإلجس اعي 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم السوفر 

على النشاط بسبب ضعف السيولة 

املادية.

و حدد مقر السصفية ب 16 زنقة 

ازرو - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

الزروالي  رشيد   السيد)ة( 

 90000 ازرو  زنقة   16 وعنوانه)ا( 

طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 11179).

998I

siry consulting

AMEUBLEMNT  HANIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

siry consulting

 av allal el fassi unite 5 n5(9

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

AMEUBLEMNT  HANIA   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )70 

تجزىة محاميد 5  مراكش - 10160 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.515(5

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   (0(1 )0 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

BENZALIM  ABDELLATIF  ك سير 

وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

05 غشت  بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 06)9.

999I
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WAROD CONTA SARL

SUBAWAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAROD CONTA SARL

1ص شارع امل لكة العربية السعودية 

قطعة رقم 58 الطابق الثاني رقم 06 

طنجة ، TANGER ،90000 املغرب

SUBAWAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

امل لكة العربية السعودية تجزئة 

انبار، قطعة 58 ,الطابق )0 رقم 06  

- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

ص8560.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (0(1 يوليوز   07 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

SUBAWAR  مبلغ رأس الها 100.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

تجزئة  السعودية  العربية  امل لكة 
رقم   0( ,الطابق   58 قطعة  انبار، 

نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -   06

ل : عدم تحقيق الهدف الذي انشات 

من اجله.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة  السعودية  العربية  امل لكة 
انبار، قطعة 58 ,الطابق )0 رقم 06  

- 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

بوتك انتي  خديجة   السيد)ة( 

ى   11 شارع  املجد  حي  وعنوانه)ا( 

صص1 الطابق ) 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 7108.

1000I

OUR EXPERT

CENTRE A-CHARAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
CENTRE A-CHARAF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BEREAU وعنوان مقرها اإلجس اعي

 N ( HAY CHARAF ص IMM AL
 MANAR ص MARRAKECH -

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

118177
0ص  في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 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 

.CENTRE A-CHARAF
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 AMINCISSEMENT ET BIEN

.ÊTRE
 BEREAU : عنوان املقر االجس اعي
 N ( HAY CHARAF ص IMM AL
 MANAR ص MARRAKECH -

10000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : السومي  عايدة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد مح د عزري :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السومي  عايدة  السيدة 
رقم 5)1 املسيرة 1 د مراكش 10000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  عزري  مح د  السيد 
حي الحرش رقم 6ص مراكش  10000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السومي  عايدة  السيدة 
رقم 5)1 املسيرة 1 د مراكش 10000 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن9ر   15 بساريخ  ب راكش   السجارية 

1)0) تحت رقم 7518)1.

1001I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

A S A DROGUERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 81

 (BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°1( 81 LOT LAAYOUNE
 (BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
A S A DROGUERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 750ص 
قطاع بني سعيد بوع ار قيادة 
كزناية  طنجة  90000 طنجة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

ص11776
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 A S A  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.DROGUERIE

غرض الشركة بإيجاز : عقاقير .
750ص   : االجس اعي  املقر  عنوان 
قطاع بني سعيد بوع ار قيادة كزناية  

طنجة  90000 طنجة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
0.000ص  الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : بكور   الشافي  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 100   : بكور   الهادي  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد سلي ان بكور :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الشافي بكور  عنوانه)ا( 
 90000  116 رقم   1 الخير  تجزئة 

طنجة  املغرب .
بكور   الهادي  عبد  السيد 
 116 رقم   1 الخير  تجزئة  عنوانه)ا( 

90000 طنجة  املغرب .
عنوانه)ا(  بكور   سلي ان  السيد 
 90000  116 رقم  الخير1  تجزئة 

طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:
بكور    الهادي  عبد  السيد 
 116 رقم   1 الخير  تجزئة  عنوانه)ا( 

90000 طنجة  املغرب 
عنوانه)ا(  بكور   سلي ان  السيد 
 90000  116 رقم   1 الخير  تجزئة 

طنجة  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  ص)  بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 5868.
100(I

أفاك أوديت

ABIYAS CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أفاك أوديت
) ساحة الكويت رقم )1 ـ ، 90000، 

طنجة املغرب
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ABIYAS CAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي الع ارة بلوك ج رقم ص18حي 

املجد - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(01(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 غشت   01

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 

.ABIYAS CAR SARL AU

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

االر�سي الع ارة بلوك ج رقم ص18حي 

املجد - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الح ياني  القادر  عبد  السيد  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الح ياني  القادر  عبد  السيد  

عنوانه)ا( االدريسية ) حي الفسح زنقة 

طنجة   90000  1 رقم  اسلي  معركة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سباعي  مح د  السيد 
 90000 106 )1 رقم  حي املجد زنقة 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   17 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 1)161).

Iص100

FIDULATIMO

MKM LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG ( N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

MKM LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ولد سيدي عبد النبي الشالالت 

املح دية - ))88) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5ص88)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MKM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LOGISTIQUE

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للسلع لحساب الغير

والدولية  الوطنية  امل9ردات  نقل 

لحساب الغير

نقل االمسعة غير املصحوبة.

عنوان املقر االجس اعي : دوار ولد 

سيدي عبد النبي الشالالت املح دية 

- ))88) املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : قسيوي  مح د  السيد    

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : قسيوي  امليلودي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قسيوي  مح د  السيد 
مليل  تيط   1(1 رقم   ( االمل  حي 

البيضاء  الدار   (9610 البيضاء 

املغرب.

السيد امليلودي قسيوي عنوانه)ا( 
البيضاء    9 رقم  7ص  زنقة  الهناء  حي 

10)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد    مح د قسيوي عنوانه)ا( 
مليل  تيط   1(1 رقم   ( االمل  حي 

البيضاء  الدار   (9610 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن9ر 1)0) تحت رقم 1)19.

1001I

DATA COMPTA

 NORTHERN FINANCIAL

DIAGNOSTIC , NFD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 51 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

 NORTHERN FINANCIAL

DIAGNOSTIC , NFD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9)، زنقة 

ع ر ابن العاص، الطابق الرابع رقم 

)ص - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(0077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(1 شتن9ر   01

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 

 NORTHERN FINANCIAL

.DIAGNOSTIC , NFD

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشخيص املالي

- النشاط االاداري.

عنوان املقر االجس اعي : 9)، زنقة 

ع ر ابن العاص، الطابق الرابع رقم 

)ص - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة مريم الزاهر :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم الزاهر عنوانه)ا( حي 

عزيزبو، زنقة حسن الغسال، الطابق 

الرابع رقم 67 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم الزاهر عنوانه)ا( حي 

عزبزبو، زنقة حسن الغسال، الطابق 

الرابع رقم 67 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن9ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

1)0) تحت رقم 16051).

1005I
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املحكمة  التجارية الرباط
شعبة صعوبات املقاولة
ملف تصفية قضائية
رقم : 001)/7ص/18
ملف امر توزيع

عدد : 1)0)/01ص08/8)
بيان بإيداع

أمر توزيع ما تبقى من منسوج تصفية 
وتحصيل أصول مقاولة
عالل بن عبد السالم

)املادة 668 من مدونة السجارة(
املعنيين  األطراف  علم  في  ليكن 
تبقى  ما  توزيع  أمر  إيداع  تم  قد  أنه 
أصول  وتحصيل  تصفية  منسوج  من 
السالم  عبد  بن  عالل  مقاولة 
الخاضعة للسصفية القضائية بكسابة 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
املقاولة  صعوبات  شعبة   - بالرباط 
ملقسضيات  وتطبيقا  عليه،  بناء   -
ي كن  السجارة  مدونة  من   668 املادة 
السوزيع،  بهذا  املعنيين  لألطراف 
أجل  داخل  باالسسئناف  فيه  الطعن 
البيان  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرس ية.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

114 

املحك ة  السجارية الرباط
مصلحة كسابة الضبط

قسم معالجة صعوبات املقاولة
السصفية القضائية لشركة 

 إليكتروطنس
ملف عدد : ص01)/1/19)1

بيان بإيداع قائ ة ديون األجراء
)املادة 8)7 من مدونة السجارة(

املعنيين  األطراف  علم  في  ليكن 
لشركة  القضائية  السصفية  بديون 

إليكتروطنس.
 7(8 املادة  أنه تطبيقا ملقسضيات 
من مدونة السجارة قد تم إيداع قائ ة 
شعبة  الضبط  بكسابة  األجراء  ديون 
صعوبات املقاولة باملحك ة السجارية 

بالرباط.

كل  على  يجب  عليه  بناء  وأنه 
أجير لم تسم اإلشارة إلى كل أو بعض 
يرفع  أن  القائ ة  هذه  في  دينه  من 
داخل  املخسصة  املحك ة  إلى  دعواه 
القائ ة  نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل 
طائلة  تحت  الرس ية  بالجريدة 

سقوط حقه في املنازعة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

115 

املحك ة  السجارية بالرباط
ملف رقم : 1/56)0)

حساب رقم : 1001

الطرف األول : 
الطالب  ايت  مح د  السيد 
امحند رقم بطاقة السعريف الوطنية 

110صAB1 مغربي الجنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  غفير  مح د  السيد 
السعريف الوطنية BE100770 مغربي 

الجنسية.
لبيع  محل   : السجاري  األصل 
تحت  واملشروبات  الخفيفة  األكالت 
اسم محلبة صاحبي العنوان بالرباط 
) رقم  16 شارع فرنسا، رقم  اكدال، 

السجل السجاري )6988.
ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
يوما  عشرا  خ سة  غاية  إلى  بالرباط 

من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

مصلحة السجل السجاري

1 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
ملف رقم : ))01ص1

حساب رقم : 076ص1

عقد تقدمة
الحامل  املحتسب  زكرياء  السيد 

.BKللبطاقة الوطنية رقم 8ص95صص
للشخص  م ثل  وبصفسه 
السجاري  بالسجل  ومسجل  الطبيعي 

بالدارالبيضاء تحت رقم 115510.

في  لشركة  وحيد  مسير  وبصفسه 
طور السكوين .

خصائصها كالسالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة
 STE ZAKARIA
 ELMOUHTASSIB AUTO ECOLE

SARL AU
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 : االجس اعي  مقرها  وحيد  بشريك 
ليساسفة 1 رقم 06ص الطابق السفلي 

البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املساه ة  تم 
أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداء من يوم  تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 
االنشاء  من  ابسداء  االنسفاع  أيضا 
النهائي لهذه الشركة االصل السجاري 
ليساسفة  ب  بالدارالبيضاء  الكائن 
السفلي  الطابق  06ص  رقم   1
السجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 

بالدارالبيضاء تحت رقم 115510.
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

ب كسب السجل السجاري.
اإلعالن األول

رئيس كسابة الضبط

9 مكرر

املحكمة  التجارية بالدارالبيضاء
ملف  عدد : 10ص0ص1

حساب : 8ص157

بيع أصل تجاري
قرابة  إبراهيم  السيد  فوت 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
فاط ة  السيدة  لفائدة   MA(18ص(
السعريف  لبطاقة  الحاملة  الحيطي 

.BKالوطنية 599)ص

املعد  السجاري  األصل  مج وع 

لبيع املواد الغذائية العامة واملسواجد 

السالم  تجزئة  بالدارالبيضاء 

مج وعة 1 ع ارة 5) رقم 1 واملسجل 

بالسجل السجاري عدد 811)10.

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

خ سة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

األولى  للنشرة  املوالي   يوما  عشر 

والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

 10 مكرر

املحك ة  السجارية بالدار البيضاء
ملف  رقم : )1ص0ص1

حساب : 15718

عقد تقدمة
الحامل  الشافعي  فيصل  السيد 

 BE699910 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 

السجاري  بالسجل  ومسجل 

8)075ص  عدد  تحت  بالدارالبيضاء 

وبصفسه مسير وحيد للشركة في طور 

السكوين خصائصها كالسالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 

 LES MARQUES MODERNES

شركة   D’OPTIQUE SARL AU

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

 (6 ب  اإلجس اعي  مقرها  واحد 

 1 الطابق  ص  إقامة  السلطان  مرس 

الدارالبيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساه ة  تم 

أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابسداء  بها  املساهم 

في السجل السجاري.

 II.  -  إعالنات قضائية
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من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 

أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابسداء  االنسفاع 

الكائن  السجاري  األصل  الشركة 

بالدارالبيضاء ب 6) مرس السلطان 

الدارالبيضاء   1 الطابق  ص  إقامة 

تحت   السجاري  بالسجل  واملسجل 

عدد 8)075ص .

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط   ب كسب 

السجل  مكسب  بالدارالبيضاء 

السجاري. 

اإلعالن األول
رئيس كسابة الضبط

 11 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء
ملف  رقم : 11ص0ص1

حساب : 15719

عقد تقدمة
السيد لحلو نبيل الحامل للبطاقة 

بصفسه   C7798)ص رقم  الوطنية 

ومسجل  الطبيعي  للشخص  م ثل 

بالدارالبيضاء  السجاري  بالسجل 

مسير  وبصفسه  178ص5)  عدد  تحت 

السكوين  طور  في  لشركة  وحيد 

خصائصها كالسالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 

 VISIOMAX MAROC SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

اإلجس اعي  مقرها  واحد  بشريك 

 58 رقم   C بلوك  ميسيمي  بحي 

الدارالبيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساه ة  تم 

أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابسداء  بها  املساهم 

في السجل السجاري.

من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابسداء  االنسفاع 
الكائن  السجاري  األصل  الشركة 
بلوك  ميسيمي  بحي  بالدارالبيضاء 
عدد  تحت  الدارالبيضاء   58 رقم   C

178ص5). 
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط   ب كسب 
السجل  مكسب  بالدارالبيضاء 

السجاري. 
اإلعالن األول

رئيس كسابة الضبط

 12 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء
ملف  رقم : 18ص0ص1

حساب : 15751

تنازل عن أصل تجاري
بوكيوض  حسن  السيد  تنازل 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
السيد  لفائدة   BE1ص785ص رقم 
لبطاقة  الحامل  بوكيوض  لحسن 
 BE795895 رقم  الوطنية  السعريف 
املسواجد  السجاري  األصل  مج وع 
 6 الرقم   55 زنقة  بالدارالبيضاء 
الطابق األول درب القريعة واملسجل 

بالسجل السجاري عدد 16)صص).
السعرضات  فإن  وبذلك 
باملحك ة  الضبط  ب كسب  تسجل 
السجاري  السجل  مكسب  السجارية 
خ سة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 
األولى  للنشرة  املوالي   يوما  عشر 

والثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

 13 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد : 50ص0ص1

حساب : 15755

تنازل عن نصف أصل تجاري
بوكيوض  حسن  السيد   : تنازل 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE1ص785ص

بوكيض  لحسن  السيد   : لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BE795895

السجاري  األصل  نصف  عن  تنال 

الج لة  بنصف  األحدية  لبيع  املعد 

 55 زنقة  البيضاء  بالدار  واملسواجد 

واملسجل  القريعة  درب   1 الرقم 

بالسجل السجاري عدد 16)صص):

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.

اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

14 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد : )5ص0ص1

حساب : 15756

تنازل عن نصف أصل تجاري
بوكيوض  حسن  السيد   : تنازل 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE1ص785ص

بوكيوض  ح يد  السيد   : لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BE66560ص

السجاري  األصل  نصف  عن  تنال 

الج لة  بنصف  األحدية  لبيع  املعد 

 89 زنقة  البيضاء  بالدار  واملسواجد 

معروف  سيدي  مكرر،   186 الرقم 

السجاري  بالسجل  واملسجل  األول 

عدد 16)صص):

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.

اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

 15 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد : 51ص0ص1

حساب : 15757

بيع أصل تجاري
غابة  مح د  السيد   : تنازل 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.B68(055

امينة  السيدة    : لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  حضري 

.BK(0ص91ص

املعد  السجاري  األصل  مج وع 

 85 البيضاء  بالدار  املسواجد  ملطعم 
املعاريف  األندل�سي  سلت  أبو  زنقة 

عدد  السجاري  بالسجل  املسجل 

6)01)ص.

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.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

16 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد : 56ص0ص1

حساب : )1581

بيع أصل تجاري
ازنكض  الحسين  السيد   : فوت 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE515185

املسؤولية  ذات  الشركة   : لفائدة 

 - برنوغ ا  املس اة  املحدودة 

مقرها  الكائن   PERNORAMA
زنقة   1( البيضاء  بالدار  االجس اعي 

االكسياس املعاريف امل ثلة من طرف 

 STEPHANIE BENLOLO السيدة 

الوطنية  السعريف  لطباقة  الحاملة 
.BE686115 رقم

املعد  السجاري  األصل  مج وع 

لبيع املواد الغذائية العامة واملسواجد 

املقاومة  شارع   (11 البيضاء  بالدار 

عدد  السجاري  بالسجل  املسجل 

.(61691
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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.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

 17 مكرر

املحكمة  التجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 1)ص0ص1

حساب رقم : 15666

تفويت حق الكراء
فوتت شركة WINNER TEX التي 
بنزاكورالحامل  خالد  السيد  ي ثلها 
رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 

. B((6007
الحامل  بنكيران  شكيب  السيد 
رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 

. B8886ص
لفائدة :

الحامل  شكرى  بوج عة  السيد 
رقم   الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.  PB11717ص
واملسواجد  الكراء  حق  مج وع 
كالي  بادو  زنقة   15 بالدارالبيضاء 
بوشعيب  املشروحي  زنقة  حاليا 
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 

عدد 157005.
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
باملحك ة  الضبط   ب كسب 
السجاري  السجل  مكسب  السجارية 
يوما   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة األولى  والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كسابة الضبط

10 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 6)ص0ص1

حساب رقم : 15680

عقدة تقدمة
الحامل  الكبيطي  ع ر  السيد 
 C1(0(1ص رقم  الوطنية  للبطاقة 
بصفسه م ثل للشخص الطبيعي وغير 
وبصفسه  السجاري  بالسجل  مسجل 
السكوين  في طور  مسير وحيد لشركة 

خصائصها كالسالي :

تم تصريح على ما يلي .
طبيعية  بسقدمة  القيام  تم 
 OKA OMAR KOBBITEلشركة
شركة   ARCHITECTES SARL AU
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
زنقة   51 ب  اإلجس اعي  مقرها  واحد  
 9 الرقم   ( الطابق  ابن عفان  عث ان 
الدارالبيضاء تم مساه ة في الشركة 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول 
للشخص  السجاري  األصل  وخصوم 
مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 
ابسداء من يوم  بها  للعناصر املساهم 

تسجيلها في السجل السجاري.
من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسفاع 
الكائن  السجاري  لهذه الشركة األصل 
بالدارالبيضاء ب  51 زنقة عث ان ابن 
عفان الطابق ) الرقم 9 الدارالبيضاء 

وغير مسجل بالسجل السجاري.
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط   ب كسب 

ب كسب السجل السجاري.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

11 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 8)ص0ص1

حساب رقم : )1568

عقدة تقدمة
الحامل  املصطفى  ملوكي  السيد 
 B91(75 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 
السجاري  بالسجل  ومسجل 

)18ص1)  عدد  تحت  بالدارالبيضاء 
وبصفسه مسير وحيد لشركة في طور 

السكوين خصائصها كالسالي :

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   
األصل  وخصوم  أصول  عناصر 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  السجاري 
بها  املساهم  للعناصر  مالكة  الشركة 
السجل  في  تسجيلها  يوم  من  ابسداء 

السجاري.
من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسفاع 
الكائن  السجاري  لهذه الشركة األصل 
بالدارالبيضاء املركب الريا�سي مح د 
 COURS DU SPORT بنجلون  زنقة 
بالسجل  واملسجل  الدارالبيضاء 

السجاري تحت عدد )18ص1).
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط   ب كسب 

مكسب السجل السجاري.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

12 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 0صص0ص1
حساب رقم : 15681

عقدة تقدمة
الحامل  املصطفى  امللوكي  السيد 
 B91(75 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 
السجاري  بالسجل  ومسجل 
)18ص1)  عدد  تحت  بالدارالبيضاء 
وبصفسه مسير 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
ب  اإلجس اعي  مقرها  واحد   بشريك 
تم  الدارالبيضاء  يناير    11 91 شارع 
أعاله  املذكورة  الشركة  في  مساه ة 
بج يع عناصر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  السجاري 
بها  املساهم  للعناصر  مالكة  الشركة 
السجل  في  تسجيلها  يوم  من  ابسداء 

السجاري.

من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسفاع 
الكائن  السجاري  لهذه الشركة األصل 
يناير    11 شارع   91 بالدارالبيضاء 
بالسجل  واملسجل  الدارالبيضاء 

السجاري تحت عدد )18ص1).
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط   ب كسب 

ب كسب السجل السجاري.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

13 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : )صص0ص1

حساب رقم : 15687

تفويت أصل تجاري
انفاوي  البشير  ورثة  السادة  فوت 

وهم :
الحاملة  املسوكل  مينة  السيدة 
.B5819(1 لبطاقة السعريف الوطنية
الحامل  انفاوي  سعيد  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BKص097ص
الحاملة  انفاوي  نادية  السيدة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK111706
الحاملة  انفاوي  نجاة  السيدة 

.BK1للبطاقة الوطنية رقم 7901ص
الحامل  انفاوي  زكرياء  السيد 

.BK15166( للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  انفاوي  مح د  السيد 

.BK17للبطاقة الوطنية رقم 7ص9ص
وورثة عبد الحق انفاوي وهم :

الحاملة  امام  وفاء  السيدة 
.BJللبطاقة الوطنية رقم 65178ص

السيدة مالك انفاوي.
السيد اكرم انفاوي.

 لفائدة :
الحامل  دالحي  مح د  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BH(6815
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املعد  السجاري  األصل  مج وع 

ب  بالدارالبيضاء  واملسواجد  ملقهى 

هللا  عبد  موالي  حي  تازة  شارع   117

تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 

/116556/116570/))ص160 عدد 

  116568/116561/11656(/1165

.60/116558

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 الثانية

عن رئيس كسابة الضبط

14 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 1صص0ص1

حساب رقم : ص1569

تفويت أصل تجاري
الحامل  اح د  السيد ح زة  فوت 

.B11لبطاقة السعريف الوطنية 70ص

 PHARMACIE شركة   : لفائدة 

وامل ثل   BAB SALMIA SARL AU

الصائغ  فرح  السيدة  طرف  من 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A70(0(1

املعد   السجاري  األصل  مج وع 

لبنان  صيدلية  املس اة  لصيدلية 

 501 ب  بالدارالبيضاء  واملسواجد 

شارع 6 نون9ر قرية الج اعة واملسجل 

عدد  تحت  السجاري  بالسجل 

.118018

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 الثانية

عن رئيس كسابة الضبط

15 مكرر

املحك ة  السجارية بالدارالبيضاء 
ملف عدد : 6صص0ص1

حساب رقم : 15697

عقدة تقدمة
الحاملة  طيب  مريم  السيدة 

 BE71((11 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثلة  بصفتها 

السجاري  بالسجل  ومسجل 

)5780ص  عدد  تحت  بالدارالبيضاء 

في  لشركة  وحيدة  مسيرة  وبصفتها 

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 

عناصر  بج يع  أعاله  املذكورة 

السجاري  األصل  وخصوم  أصول 

الشركة  وتصبح  الطبيعي  للشخص 

يوم  من  بها  املساهم  للعناصر  مالكة 

تسجيلها في السجل السجاري.

من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداء  تقدمسه  حال  السجاري 

أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 

النهائي  اإلنشاء  من  ابسداء  االنسفاع 

الكائن  السجاري  لهذه الشركة األصل 

املسسقبل  تجزئة  البيضاء  بالدار 

الدارالبيضاء  معروف  سيدي 

السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء تحت عدد )5780ص.

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط   ب كسب 

ب كسب السجل السجاري.

النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

16 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 8صص0ص1
حساب رقم : 15716

عقد تقدمة
 السيد الصديق عدنان،  الحامل 
 WB6011ص عدد  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم )186)1 وبصفسه 
مسير 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 9ص مي ونة ) الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساه ة  تم 
أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  االنشاء  ابسداء  االنسفاع 
الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 

البيضاء.
الدار   ( مي ونة  9ص  زنقة   17 ب 
السجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 
 1(186( رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
ب كسب  تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
ب كسب  السجارية  باملحك ة  الضبط 

السجل السجاري.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

17 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 06ص0ص1

حساب : 15107
تفويت االصل التجاري

الحامل  ادراز،   مح د  السيد   
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.B51891

الحامل  ادراز،   سعيد  السيد 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.B696155
الحامل  ادراز،   حسن  السيد 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.B697861
الحاملة  برباد،   ربيعة  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BH511196
الحاملة  ادراز،   سلوى  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK6170صص
الحاملة  ادراز،   لطيفة  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK(5777ص
الحاملة  ادراز،   خديجة  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK(57771
الحاملة  ادراز،   ليلى  السيدة 
عدد  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BK(71517
الحامل  مهيب  ابراهيم  السيد  إلى 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.BH1(1(15
هو  الذي  السجاري  األصل 
مخصص لبيع األواني املنزلية، الكائن 
مديونة  طريق   68( البيضاء  بالدار 
الذي بخصوصه السيد مح د ادراز 
السحليلي  السجاري  بالسجل  مسجل 
رقم  تحت  السجارية  باملحك ة 

.175980
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 الثانية
رئيس كسابة الضبط

18 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : ))ص0ص1

حساب : )1557
تفويت اصل التجاري

العلوي  احسان  السيدة  فوتت   
السعريف  لبطاقة  الحامل  الل رني 
شركة  لفائدة   ،BE18681ص الوطنية 

.PHARMACIE FADAA NASSIM
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مح د  السيد  طرف  من  وامل ثلة 
لبطاقة  الحامل  حسيني  صقلي 

.C(68010 السعريف الوطنية
املعد  السجاري  األصل  مج وع 
صيدلية  واملس اة  لصيدلية  
البيضاء  بالدار  واملسواجد  الل ريني 
ليساسفة  النسيم  حي  1ص  بإقامة 
واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم 

.(9(118
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 الثانية
رئيس كسابة الضبط

19 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 08ص0ص1

حساب : 15118
تفويت اصل التجاري

السعيدي  املصطفى  السيد 
 ،B18الحامل لبطاقة الوطنية )01ص
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 71586ص.
في   وبصفسه مسير  وحيد لشركة 

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 ص1 مسجد 
البورجة  عين  النورق  زنقة  السوبة 

الدار  البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساه ة  تم 
أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل  امللكية  كامل  السقدمة  من 
من  ابسدءا  تقدمسه  الحال  السجاري 

أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  االنشاء  ابسداء  االنسفاع 

الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 

زنقة  السوبة  مسجد  ص1  ب  البيضاء 

البيضاء  الدار  البورجة  عين  النورق 

بالدار  السجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء تحت رقم 71586ص.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

مكسب السجل السجاري.
النشرة الثانية

رئيس كسابة الضبط

20 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 10ص0ص1

حساب رقم : 5ص156
تفويت عنصر من عناصر األصول

من طرف

السم  الحاملة  املجهولة  الشركة 

لل شروبات  األليون  املوزعون 

واألكالت باملغرب.

املغربي  للقانون  خاضعة  شركة 
السجاري  بالسجل  املقيدة  للشركات، 

77ص110  رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

الكائن مقرها االجس اعي بزاوية شارع 

ابن سينا وزنقة مي وزا، حي املعاريف 

امسداد بالدار البيضاء املغرب.

السم  الحاملة  املجهولة  والشركة 

نيسسلي نيس9ريسو.
للقانون  خاضعة  مجهولة  شركة 

املقيدة  للشركات  السويسري 

لوزان  ب دينة  السجاري  بالسجل 

والتي   che1060116(7 رقم  تحت 

دو  بشارع  االجس اعي  مقرها  يوجد 

�سي 6-1 الرمز ال9ريدي 1006 ب دينة 

لوزان بسويسرا.

عنصر االصول املفوت.

املعلومات  ج يع  في  الكامن  هو 

ج عها  تم  والتي  بالزبناء  املسعلقة 

البيع  نشاط  إطار  في  وحفضها 

تراب  ع9ر  لل نسوجات  والسوزيع 

املنطقة املعنية.

وي كن السصريح بالسعرضات لدى 

باملحك ة  الضبط  كسابة  مصلحة 

قسم  البيضاء،  بالدار  السجارية 

أقصاه  أجل  داخل  السجاري  السجل 

يوم  من  يبسدئ  يوما  عشر  خ سة 

اإلعالن الثاني عن السفويت.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

21 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : )1ص0ص1

حساب رقم : 6ص156
تفويت أصل تجاري

من طرف

السم  الحاملة  املجهولة  الشركة 

لل شروبات  األليون  املوزعون 

واألكالت باملغرب.

املغربي  للقانون  خاضعة  شركة 
السجاري  بالسجل  املقيدة  للشركات، 

77ص110  رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

الكائن مقرها االجس اعي بزاوية شارع 

ابن سينا وزنقة مي وزا، حي املعاريف 

امسداد بالدار البيضاء املغرب.

السم  الحاملة  املجهولة  والشركة 

نيسسلي املغرب.

املغربي  للقانون  خاضعة  شركة 
السجاري  بالسجل  املقيدة  للشركات 

 (79 رقم  تحت  الجديدة  ب دينة 

باملنطقة  االجس اعي  مقرها  الكائن 

الصناعية ملدينة الجديدة باملغرب.

االصل السجاري املفوت.

النشاط  باسسغالل  االمر  يسعلق 

تراب  ع9ر  املنسوجات  وتوزيع  ببيع 
معنوي  عنصر  وكل  والزبناء  املنطقة 
السجاري  االصل  عناصر  من  اخر 

من  والتي  الزبناء،  مع  ارتباط  ذات 

وعقود  املكتسبة  الس عة  ض نها 

املعنيين  بالع ال  الخاصة  الشغل 

وكذا  واالجهزة  واالالت  بالسفويت 

بخصوص  املنجزة  االستث ارات 

واالالت  واملنسوجات  توزيع  محالت 

في  وب ا  الزبناء  ب حالت  املوجودة 

بذمة  زالت  ال  التي  الديون  ذلك 
االلكتروني  االعالم  واليات  الزبناء 
االصل  باسسغالل  الصلة  ذات 
السجاري  ببالسجل  املقيد  السجاري، 
77ص110. بالدار  البيضاء تحت رقم 
لدى  بالسعرضات  السصريح  ي كن 
باملحك ة  الضبط  كسابة  مصلحة 
قسم  البيضاء  بالدار  السجارية 
اقصاه  أجل  داخل  السجاري  السجل 
يوم  من  يبسدئ  يوما  عشر  خ سة 

االعالن الثاني عن السفويت.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

22 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 18ص0ص1

حساب رقم  : 15511

عقد تقدمة
 السيد عبد القادر غنيم،  الحامل 
 B777715 عدد  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 780)7) وبصفسه 
مسير 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 ص الحي الصناعي سيدي 

مومن الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساه ة  تم 
أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  االنشاء  ابسداء  االنسفاع 
الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 

البيضاء.
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الحي  ص  تجزئة  الح د  تجزئة 

الصناعي سيدي مومن الدار البيضاء 

بالدار  السجاري  بالسجل  واملسجل 

وبذلك   (7(780 رقم  تحت  البيضاء 

الضبط  ب كسب  تسجل  فالسعرضات 

السجل  ب كسب  السجارية  باملحك ة 

السجاري.
النشرة الثانية

رئيس كسابة الضبط

23 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0)ص0ص1

حساب رقم  : )1551

عقد تقدمة
الحامل  غنيم،   علي  السيد   

 B(11099 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفسه 

بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 511ص0) وبصفسه 

مسير 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 

الدار  ص الحي الصناعي سيدي مومن 

البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساه ة  تم 

أعاله بج يع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسسفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  االنشاء  ابسداء  االنسفاع 
الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 

البيضاء.

الحي  ص  تجزئة  الح د  تجزئة 
الصناعي سيدي مومن  الدار البيضاء 
بالدار  السجاري  بالسجل  واملسجل 
وبذلك  511ص0)  رقم  تحت  البيضاء 
الضبط  ب كسب  تسجل  فالسعرضات 
السجل  ب كسب  السجارية  باملحك ة 

السجاري.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

24 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع

ملف عدد : 1)0)/90

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   أنه 

السيد  باع   ،(0(0 أغسطس   (6

لبطاقة  الحامل  ببلو  مصطفى 

 K(1(161 عدد  الوطنية  السعريف 

الحسن  شارع   8( بطنجة  والساكن 

السجاري  بالسجل  واملسجل  األول 

مج وع  808ص9،  رقم  تحت  بطنجة 

 (0 بطنجة  الكائن  السجاري  االصل 

لفائدة   ،A ع ارة  صنهاجة  شارع 

لبطاقة  الحاملة  زمروا  ناهد  السيدة 

  GA(5885عدد الوطنية  السعريف 

الحاملة  املكنوزي  إقبال  والسيدة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

االصل  قي ة  وحددت   ،K66858ص

السجاري موضوع البيع في مبلغ إج الي 

قدره 00.000ص )ثالث ائة الف( درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

املحك ة  بهذه  الضبط  بكسابة  تقدم 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   81 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كسابة الضبط

خديجة أقشور

 27 مكرر

 املحك ة  السجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 1)0)/89

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
في مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   أنه 
أح د  السيد  باع   ،(0( يوليو   (8
السعريف  لبطاقة  الحامل  بوكر 
والساكن   K(00515 عدد  الوطنية 
 (1 6ص رقم  بطنجة حي بنكيران زنقة 
بطنجة  السجاري  بالسجل  واملسجل 
االصل  مج وع   ،95518 رقم  تحت 
بنكيران  حي  بطنجة  الكائن  السجاري 
1، لفائد السيد عبد اله  9 رقم  زنقة 
السعريف  لبطاقة  الحاملة  العطاري 
والسيد   ،H(((ص0ص عدد  الوطنية 
لبطاقة  الحاملة  السعيدي  عث ان 
 ،HH59091 الوطنية عدد  السعريف 
السجاري  االصل  قي ة  وحددت 
قدره  إج الي  مبلغ  في  البيع  موضوع 

00.000ص )ثالث ائة الف( درهم.
السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 
املحك ة  بهذه  الضبط  بكسابة  تقدم 
15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 
وما   81 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كسابة الضبط

خديجة أقشور

 28 مكرر

 املحك ة  السجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 1)0)/88

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
في مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   أنه 
مح د  السيد  باع   ،(0(1 يوليو   (6
السعريف  لبطاقة  الحامل  بنيس 
الوطنية عدد CD((5510 والساكن 
زنقة   6 هريرة  ابو  شارع  بفاس 
واملسجل   ،1 الزهور  هندوراس 
رقم  تحت  بطنجة  السجاري  بالسجل 
السجاري  االصل  مج وع   ،1585(0

فاس  شارع  زاوية  بطنجة  الكائن 
الطابق  صفاء  ع ارة  الذهب  وواد 
املعطي  فؤاد  السيد  لفائد  األر�سي، 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
قي ة  وحددت   ،K58860 عدد 
االصل السجاري موضوع البيع في مبلغ 
)ثالث ائة  00.000ص  قدره  إج الي 

الف( درهم.
السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 
املحك ة  بهذه  الضبط  بكسابة  تقدم 
15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 
وما   81 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كسابة الضبط

خديجة أقشور

 29 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
مكسب السجل السجاري

ملف رقم : 1/11)0)

حساب خصو�سي : 511)

بيع أصل تجاري
املحرر  البيع  عقد  ب قس�سى 
مينة  الهاتني  االسساذة  ب كسب 
في  املحرر  أكادير  بهيئة   محامية 
االمضاء  واملصحح   ،(0(1 يونيو   (1

بساريخ 5) يونيو 1)0).
عبد  حوفير  السيد  ب وجبه  باع 
السعريف  لبطاقة  الحامل  الرحيم 
االصل   BH19)ص( رقم  الوطنية 
»سيارة  باسم  املعروف  السجاري 
باملحل  واملسسغل  فيصل«  السعليم 
أكادير  الوفاق   C بع ارة  الكائن 
واملسجل بالسجل السجاري باملحك ة 
 ،61(81 رقم  تحت  باكادير  السجارية 
الحامل  رشيد  بودلح  السيد  لفائدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
قدره  اج الي  بث ن   ،J101716

0.000)1 درهم.
وبذلك فان رئيسة مصلحة كسابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 
باملحك ة السجارية باكادير داخل أجل 
15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

لل ادة 81 من مدونة السجارة.
تحت ج يع السحفظات

النشرة األولى
رئيسة مصلحة كسابة الضبط

 8 مكرر
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املحك ة  السجارية بأكادير

مكسب السجل السجاري

ملف عدد : 1)0)/11

حساب خصو�سي : 167) م

تفويت أصل تجاري
بساريخ املحرر  العقد   ب قس�سى 

األسساذ  ب كسب   (016 يوليو   (1

حسن زعيط املحامي بهيئة اكادير،

فوت ب وجبه السيد ابراهيم اتواو 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

110960أج أصالة عن نفسه ونيابة 

عن باقي ورثة الحسين اتواو وهم :

لبطاقة  الحاملة  رح ة  الناج ة 

السعريف الوطنية رقم JA 8(119 ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  مليكة 

السعريف الوطنية رقم 77صJA(9 ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  السعدية 

السعريف الوطنية رقم 690)11أج ؛

لبطاقة  الحامل  اتواو  يوسف 

السعريف الوطنية رقم 18ص170أج ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  لطيفة 

السعريف الوطنية رقم 86819صأج ؛

لبطاقة  الحاملة  اتواو  حفيظة 

السعريف الوطنية رقم 110960أج ؛

باكو  الهادي  عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم 1صJE(98، كافة األصل السجاري 

الحي  تل�سي   7 بلوك   16 برقم  الكائن 

قدره  إج الي  بث ن  أكادير،  الصناعي 

0.000) درهم.

كسابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط   ب كسب  تسجل  السعرضات 

داخل  بأكادير  السجارية  املحك ة 

أجل خ سة عشر يوما )15( املوالية 

من   81 لل ادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدونة السجارة.
النشرة الثانية

تحت ج يع السحفظات

رئيس مصلحة كسابة الضبط

 30 مكرر

املحك ة  السجارية بأكادير

مكسب السجل السجاري

ملف عدد : 1)0)/)1

حساب خصو�سي : ص18) م

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

وتقرير  السقديم  عقد  ب قس�سى 

بساريخ املحررين  الحصص   مراقب 

السيدة  قدمت   ،(0(0 نوف 9ر   (  

لبطاقة  الحاملة  سيباستياو  ماريا 

والسيد   J000116Q رقم  اإلقامة 

لبطاقة  الحامل  ازحاف  السالم  عبد 

 S811756 رقم  الوطنية  السعريف 

باكادير  السجاري  بالسجل  واملسجل 

السجاري  األصل  )8ص1)،  عدد  تحت 

موالي  املراك�سي شارع  بع ارة  الكائن 

الشركة  في  كحصة  اكادير،  عبد هللا 

املدعوة :

،»TOUR D’OR SARL«

كسابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 

املحك ة السجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية    )15( يوما  عشرة  الخ سة 

 81 ص8،  لل واد  طبقا  الثانية  للنشرة 

و 101 من مدونة السجارة.

النشرة الثانية
تحت ج يع السحفظات

رئيس مصلحة كسابة الضبط

 31 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس

ملف البيع عدد 7)/1)0)

حساب عدد : 505ص

أس اء  ذة  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ   بفاس  موثقة  حسني  خوالتي 

 (0(1 أغسطس   ( و   (9/07/(0(1

واملسجل بساريخ 1/01/08)0).

البائع : 

 C80(915   : الجاللي  حاميد 

إقامة   7 الشقة   5 ع ارة   : الساكن 

مرزاقة زواغة - فاس.

 : ماجد  امزيتي   : املشتري 

C508061 الساكن زنقة حيفا تجزئة  ِ

الياس ين طريق اي وزار فاس ص1.
بيع أصل تجاري : لألصل السجاري 

عدد : 61006.

 178 AV Mly rachid  : الكائن 

.Ouafae 1 - Fes

بث ن قدره : 600.000 درهم.

أجل  داخل  السعرضات  وتقبل 

النشرة  تاريخ  من  يوما  عشر  خ سة 

الثانية بالجريدة الرس ية.
النشرة الثانية

 37 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 9ص/1)

حساب رقم : 1957

تلقسه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

موثقة  الصنهاجي  زهور  األسساذة 

أغسطس   (1 بساريخ  ب كناس، 

بولحفا  هدى  السيد  باعت   ،(0(1

ص  ريحانة  إقامة  ب راكش  الساكنة 

السفلي،  الطابق   ( الشقة  أ،  ع ارة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
وليد  للسيد   ،D7019)ص رقم 

فيال  ب كناس،  الساكن  مح دة، 
والل  ايت  االس اعيلية  رياض   (50

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل   ،
األصل  ج يع   ،D8951صص رقم 

السجاري الذي هو عبارة عن صيدلية  

 PHARMACIE LES« املس اة 

ب كناس، طريق  الكائنة   ،PARENTS

مسجر  س  ع ارة   6 املنصور  أكوراي 

لدى  السجاري  بالسجل  املسجل   ،1

املحك ة السجارية ب كناس تحت رقم 

600.000 درهم  56176، بث ن قدره 

موزعة كاآلتي :

 100.000  : املعنوية  العناصر 

درهم.

العناصر املادية : 00.000) درهم.
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  توضع  أن 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

 47 مكرر

املحك ة السجارية مكناس
بيع أصل تجاري
ملف رقم 1-10)

حساب رقم : 1958
حرر  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
برغازي  الحق  عبد  األسساذ  بديوان 
بساريخ 7) ماي 1)0)، باعت السيدة 
الساكنة  ق وري،  علمي  فاط ة 
الرياض  حي  الجبل  ق ة  زنقة  بافران 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  والحاملة 
رقم دال 00956)، وشركاؤها، لفائدة 
 M.L.MEK PRO-GEST الشركة 
رأس الها  املسؤولية،  محدودة  شركة 
000.000.ص درهم، مقرها االجس اعي 
وتجزئة   1 رقم   1 النور  تجزئة  بفاس 
النور ) رقم 5 زنقة ابراهيم الروداني، 
السيد  ي ثلها  فاس،  فضاء  إقامة 
األصل  مج وع  ملخنتر،  املجيد  عبد 
املسسغل  عناصره  بج يع  السجاري 
الكائن  بالج لة،  املشروبات  لبيع 
سابقا  واملقيد  ليليا  زنقة  بافران 
املحك ة  لدى  السجاري  بالسجل 
 1511( رقم  تحت  ب كان  السجارية 
واملشطب  السحليلي  السجل  من 
أمر  ب قس�سى  الوفاة،  إثر  على  عليه 
رئيس  عن  صادر  ص1/97)0)  رقم 
بساريخ  ب كناس  السجارية  املحك ة 
إج الي قدره  بث ن   ،(0(1 يوليو  ص1 

1.100.000 درهم موزعة كاآلتي :
العناصر املعنوية  00.000ص.1 درهم.
العناصر املادية : 100.000 درهم.
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  توضع  أن 
السجارية ب كناس داخل أجل أقصاه 
تاريخ  من  يوما   )15( عشر  خ سة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة األولى

48 مكرر
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املحك ة السجارية ب كناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 11 - 1)

حساب رقم 1968

تلقسه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

موثقة  شهبون  مريم  األسساذة 

أغسطس  0ص  بساريخ  ب كناس، 

1)0)، باعت السيدة فاط ة بشكال، 

الساكنة ب كناس، حي النصر زنقة 9 
رقم 6 م.ج، الحاملة لبطاقة السعريف 

والسيدة   U108(6 رقم  الوطنية 

بفاس،  الساكنة  بوشامة  الوازنة 
الشرقاوي  حفيان  زنقة   161 رقم 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  األدارسة، 

عن  نيابة   F61(58ص رقم  الوطنية 
ميسون  اآلنسة  القاصرين  أبنائها 

األزهر  ج يل  والسيد  بومغيت 

ج يعا  مسجلين  الغير  بومغيت، 

ياسين  للسيد  السجاري،  بالسجل 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الخسير، 

ج يع   ،D795187 رقم  الوطنية 

عن  عبارة  هو  الذي  السجاري  األصل 

 PHARMACIE املس اة  صيدلية 

 L’HOPITAL PROVINCIALE EL

رقم  بالحاجب  الكائنة   ،HAJEB

سابقا  املسجل  الدهاب،  واد   71

املحك ة  لدى  السجاري  بالسجل 

السجارية ب كناس تحت رقم 11600، 

 11 بساريخ  والذي تم التشطيب عليه 

سبس 9ر 1)0) وذلك إثر وفاة املرحوم 

بساريخ توفي  والذي  بومغيت   ك ال 

1ص ديس 9ر 0)0) حسب رسم الوفاة 
بساريخ 1 مارس 1)0) رقم 5/ص1 لسنة 
املذكورون  الورثة  أن  وبسبب   (0(1

األكاديمي  املؤهل  لديهم  ليس  أعاله 

املطلوب السس رار في مزاولة النشاط 

في  مسجلين  غير  وألنهم  السجاري، 

السجل السجاري قرروا بيع الصيدلية 

 800.000 قدره  بث ن  أعاله  املذكورة 

درهم موزعة كاآلتي :

 770.000  : املعنوية  العناصر 

درهم.

العناصر املادية : 0.000ص درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة   الضبط  بكسابة  توضع  أن 

 15 أجل  داخل  ب كناس  السجارية 

يوما من تاريخ صدور النشرة الثانية.
النشرة األولى

49 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس

إعالن
بيع أصل تجاري

ملف رقم 6ص/1)0)

طرف  من  عدلي  عقد  ب قس�سى 

العدلين حسن التزاني وح يد اوماللة 

ب كناس بساريخ 01/)0/1)0).

الطياش  سعيد  السيد  باع 

عدد  و  ت  ب  الحامل  مح د  بن 

ع ارة   (7 رقم  الساكن   D618576

سراميطو اسباتا - مكناس.

الطياش  ميلود  للسيدين 

عدد  و  ت  ب  الحامل  مح د  بن 

ع ارة  6ص  رقم  الساكن   D65089ص

سراميطو اسباتا - مكناس.

مح د  بن  الطياش  مصطفى 

 D65178ص عدد  و  ت  ب  الحامل 

سراميطو  ع ارة  ص)  رقم  الساكن 

اسباتا - مكناس.

الكائن  السجاري  األصل  ج يع 

عروس  وجه   1( زنقة  016ص  برقم 

مكناس املشس ل على مصبنة اس ها 

بالسجل  واملسجل  ألمل 
ّ
ا مصبنة 

السجاري تحت عدد 51666.

اج الي  بث ن  قي سه  تحديد  وتم 

قدره 50.000 خ سون ألف درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  توضع  أن 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 

صدور  تاريخ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

 املحك ة السجارية ب كناس

39 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
هبة أصل تجاري

ملف رقم : 1/118)0)
 حساب رقم 519ص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   (0(1 يوليو  فاتح 
السيد  وهب   (0(1 يوليو   ( بساريخ 
لبطاقة  الحامل  القشابة  بوشعيب 
 E19)5ص( رقم  الوطنية  السعريف 
رقم   H حرف   6 الشطر  الساكن 
السيد لفائدة  تامنصورت   7( 
الحامل  القشابة  الحافظ  عبد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.E57796(
األصل  في  املشاعة  حقوقه  ج يع 
السجاري الكائن ب تجزئة 8 مج وعة 
لبيع  تامنصورت واملعد   1 16 مدخل 
واملسجل  بالسقسيط  الغذائية  املواد 
بالسجل السجاري تحت رقم 1006)1 
واملعنوية،  املادية  عناصره  بج يع 

ب بلغ 0.000) 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 الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

54 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/119)0)
 حساب رقم 0)5ص

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   (0(1 يونيو  ص) 
السيد  باع   (0(1 يوليو  ص1  بساريخ 
الحاج  سيدي  ايت  اليزيد  موالي 
السعريف  لبطاقة  الحامل  بلقاسم 
الساكن   E109(51 رقم  الوطنية 
مراكش،   االوداية  االوداية،  ب ركز 
لفائدة السيد رضوان الفائق الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.EE157770

الكائن  السجاري  األصل  ج يع 
د  حرف   ( باملسيرة  الكائن  باملحل 
مواد  لبيع  واملعد  مراكش   (70 رقم 
البناء والصباغة والسباكة والكهرباء 
بالسجل  واملسجل  بالسقسيط 
بج يع   105711 رقم  تحت  السجاري 
ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عناصره 

80.000 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 الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

55 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 0)1/1)0)
 حساب رقم 1)5ص

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   (0(1 مارس   17
السيد  باع   (0(1 أبريل   5 بساريخ 
عبد الرح ان حارب الحامل لبطاقة 
 E1171(( رقم  الوطنية  السعريف 
57 شارع  ) رقم  الساكن بالرويضات 

األمير موالي عبد هللا مراكش.
اوزرو  ايت  ابراهيم  السيد  لفائدة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بحدائق  الساكن   J81561ص رقم 
اللي ون ع ارة د الطابق األول رقم 6 

املحاميد مراكش.
ب  الكائن  السجاري  األصل  ج يع 
الجديد  الزيسون  رياض  سويقة   ((8
الصناعة  حلي  لبيع  واملعد  مراكش 
بالسجل  واملسجل  السقليدية، 
بج يع  711ص7  رقم  تحت  السجاري 
ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عناصره 

100.000 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 الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

56 مكرر
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املحك ة السجارية ب راكش
هبة أصل تجاري

ملف رقم : 1)1/1)0)

 حساب رقم 8)5ص

مؤرخ موثق  عقد   ب قس�سى 

مسجل   ،(0(1 يوليو  و16   15 في 

 ،(0(1 يوليو   (9 بساريخ  ب راكش 

تحت رقم 1-0061861-11071)0)، 

أمر باسسخالص : 1)1/568)0).

مومني،  اح د  السيد  وهب 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
.Eرقم 515ص

 لفائدة ابنه السيد عادل مومني، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
.E51رقم 665ص

املسسغل،  السجاري  األصل  ج يع 

واملخصص لبيع املالبس بالسقسيط، 

املسواجد واملسسغل ب راكش، املدينة، 
واملسجل   ،66/(5 رقم  فسوح،  باب 

تحت  ب راكش  السجارية  باملحك ة 

الرقم السحليلي 6)101.

قوم ب بلغ قدره 700.000 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 الثاني

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

57 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
تقديم أصل تجاري

)حصة في شركة(

ملف رقم : ))1/1)0)

 حساب رقم 8ص5ص

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ب راكش  ومسجل   (0(1 ماي   (0

بساريخ فاتح يونيو 1)0) قدم :

السيد بيطار خالد الحامل لبطاقة 

 E(16768 رقم  الوطنية  السعريف 
كاري  إقامة  سوريا  بزنقة  الساكن 
إيدن الطابق ) رقم سص) - مراكش.

درب  صيدلية  شركة  لفائدة 
محدودة  »شركة  مراكش  ضب�سي 
طور  في  وحيد«  بشريك  املسؤولية 
االجس اعي :  مقرها  الكائن  السأسيس 
املدينة  ضب�سي  درب   (/51 رقم 

مراكش.
الكائن  السجاري  األصل  ج يع 
املدينة  ضب�سي  درب   (/51 برقم 
السجاري  بالسجل  واملقيد  مراكش. 
من  81ص)7  رقم  تحت  ب راكش 
عناصره  بج يع  اإليضاحي  السجل 
املادية واملعنوية والذي يقدر ث نه ب 

100.000.) 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 الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

58 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : ص)1/1)0)
 حساب رقم 517ص

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   ،(019 ماي   8

بساريخ 1 يونيو 019)، باع كل من :
السيدة  ايكيدو،  الهام  السيدة 
غزالن  السيدة  ايكيدو،  س يرة 
عبدالص د  مح د  السيد  ايكيدو، 
اللطيف  عبد  السيد  ايكيدو، 
ايكيدو  نعي ة  السيدة  ايكيدو، 
لفائدة  ايكيدو،  مح د  والسيد 
مج وع  املح دي،  اسعيد  السيد 
ي لكونها  التي  الشياع  على  حقوقهم 
ب راكش،  الكائن  السجاري  األصل  في 
 Marrakech-Médina, 9ص املدينة 
ل  واملعد   ،B souq Aux Roseaux
بالسجل  واملسجل   ،GARGOTIER
السجاري ب راكش تحت رقم 1061)1 
واملعنوية،  املادية  عناصره  بج يع 

ب بلغ قدره 75ص.859 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 الثاني

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

59 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1)1/1)0)
 حساب رقم 518ص

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   ،(019 ماي   8

بساريخ 1 يونيو 019)، باع كل من :
السيدة  ايكيدو،  شي اء  السيدة 
سلوى  السيدة  ايكيدو،  ابتسام 
ايكيدو،  هشام  السيد  ايكيدو، 
السيد  لفائدة  ايكيدو،  زهير  السيد 
حقوقهم  مج وع  املح دي،  اسعيد 
األصل  في  ي لكونها  التي  الشياع  على 
املدينة  ب راكش،  الكائن  السجاري 
 Marrakech-Médina, 9ص B
ل  واملعد   ،souq Aux Roseaux
بالسجل  واملسجل   ،GARGOTIER
السجاري ب راكش تحت رقم 1061)1 
واملعنوية،  املادية  عناصره  بج يع 
درهم.  (10.6(5 قدره  ب بلغ 
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 الثاني
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

60 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 5)1/1)0)
 حساب رقم 551ص

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  ومسجل   (0(1 يونيو   9  
السيد باع   (0(1 يونيو   11 بساريخ 

 عبد املجيل لحرو�سي الحامل لبطاقة 
 ،EE15666 رقم  الوطنية  السعريف 
ص  الوحدة  حي  بالداخلة  الساكن 
1558، لفائدة السيد عز الدين  رقم 
السعريف  لبطاقة  الحامل  فضولي 
الساكن   ،E(169(7 رقم  الوطنية 
ص1  منطقة  مراكش  أبواب  ب راكش 

فيال 9ص.
الكائن  السجاري  األصل  ج يع 
بفندق موالي مامون رقم 6)، واملعد 
بالسجل  واملسجل  املجوهرات،  لبيع 
السجاري تحت رقم )11179، بج يع 
ب بلغ  واملعنوية،  املادية  عناصره 

00.000) 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 الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مسسخرج عقد تفويت أصل 

تجاري
ملف البيع رقم : 1)0)/76

حساب رقم : 6)1)
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،(001 ديس 9ر   6 بساريخ  اإلمضاء 
ديس 9ر   6 بساريخ  بوجدة  مسجل 
هندوزي،  مح د  السيد  باع   ،(001

الساكن بفرنسا.
الساكن  بركاني،  الحسن  للسيد 
تجزئة  السعديين  زنقة  بوجدة، 

الطلحاوي اس 7/1.
ج يع األصل السجاري لل حل رقم 
5 الكائن بوجدة، طريق عطية، الغير 
مقيد بالسجل السجاري بث ن إج الي 

قدره 160.000 درهم.
املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 
أقصاه  أجل  داخل  بوجدة  السجارية 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 
الثانية - تطبيقا لل ادة 81 من مدونة 

السجارة.
اإلعالن الثاني

نيابة عن رئيس مصلحة كسابة الضبط
بنح زة مح د

منسدب قضائي من الدرجة الثانية

79 مكرر



19481 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

املحك ة السجارية بوجدة
إشهار مسسخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في أصل تجاري
ملف البيع رقم : 1)0)/79

حساب رقم : 116)

ب قس�سى عقد رسمي حرره األسساذ 

مي ون بنعلي، املوثق بالناضور بساريخ 

9) و 1ص يوليو و ) أغسطس 1)0)، 

5 أغسطس  مسجل بالناضور بساريخ 

1)0)، باع السادة :
الساكن  قرشاوي،  رضوان 

الشافعي  اإلمام  شارع   (0 بوجدة، 

الطابق األول شقة 6.

الساكنة بوجدة،  نجية قرشاوي، 
حي الربيع زنقة صفاء ص رقم 11.

للسادة :

الساكن  قرشاوي،  حفيظ 
بساوريرت، زنقة املغرب العربي.

الساكن  قرشاوي،  رشيد 
بساوريرت، زنقة املغرب العربي.

سعيد قرشاوي، الساكن بوجدة، 

القادر  حي األندلس زنقة كريمي عبد 
رقم )1.

بوجدة  الساكنة  نعي ة قرشاوي، 

حي األندلس زنقة مح د بنعودة رقم 

1ص.

املس ثلة  املشاعة  الحقوق  ج يع 

لهم  امل لوكة  جزءا،   756/117 في 

السسغالل  املعد  السجاري  األصل  في 

الكائن   ،»STATION SERVICVES«

املقيد  وجدة،  طريق  بساوريرت 

رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

قدره  إج الي  بث ن  تحليلي،   160((

1.911.111 درهم.

املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 

أقصاه  أجل  داخل  بوجدة  السجارية 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 

الثانية - تطبيقا لل ادة 81 من مدونة 

السجارة.
اإلعالن الثاني

نيابة عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

بنح زة مح د

منسدب قضائي من الدرجة الثانية

80 مكرر

املحك ة السجارية بوجدة
إشهار مسسخرج عقد أصل تجاري

ملف البيع رقم : 1)0)/81
حساب رقم : 150)

حرره  رسمي  عقد  ب قس�سى 
بوجدة  املوثق  مسحد،  خليل  األسساذ 
 (0(0 أكسوبر   16 و   11 بساريخ 
أكسوبر   16 بساريخ  بوجدة  ومسجل 
مر�سي  مح د  السيد  باع   ،(0(0
املحلة  بوجدة، ظهر  الساكن  مودح، 

حي البساتين 1 رقم )،
للسيدين :

بوجدة،  الساكن  مح د،  أوناصر 
ص11  الوداد  ع ارة  الدرفوفي  شارع 

الطابق الثاني شقة 6.
الساكن  بوجطاط،  الكريم  عبد 
بفاس، 76 زنقة طورينو الطابق األول 

حي الوفاء ) طريق صفرو. 
املعد  السجاري  األصل  ج يع 
السسغالل مقهى، الكائن بوجدة ظهر 
 ،18( رقم  بقعة  أنجاد  تجزئة  املحلة 
بث ن  السجاري  بالسجل  مقيد  الغير 

إج الي قدره 100.000 درهم.
املحك ة  أمام  السعرضات  تقبل 
أقصاه  أجل  داخل  بوجدة  السجارية 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 
الثانية - تطبيقا لل ادة 81 من مدونة 

السجارة.
اإلعالن الثاني

نائب رئيس مصلحة كسابة الضبط

بنح زة مح د

منسدب قضائي من الدرجة الثانية

81 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بآزرو 
ملف عدد : 0)0)/01

حساب رقم : 17)1
بيع أصل تجاري

بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
باع  ب وجبه  والذي   (0(1 يوليو   (7
الحديدية  للسكك  الوطني  املكسب 
 MAGHRIB املجهولة  للشركة 
 HOSPITALITY COMPANY
لشركة  السجاري  األصل  مج وع 
 MICHLIFEN GOLF& COUNTRY
السجاري بالسجل  املسجلة   CLUB

19ص1  عدد  تحت  أزرو  بابسدائية 
19700000 درهم. وذلك بث ن قدره 
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  توضع  أن 
خ سة  أجل  داخل  بأزرو  اإلبسدائية 
النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما  عشر 

الثانية
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كسابة الضبط

2 مكرر

املحك ة  اإلبسدائية بآزرو 
ملف عدد : 0))/)0
حساب رقم : 18)1
بيع أصل تجاري

بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
باع  ب وجبه  والذي   (0(1 يوليو   (7
الحديدية  للسكك  الوطني  املكسب 
 MAGHRIB املجهولة  للشركة 
HOSPITALITY COMPANY مج وع 
 ONCF لشركة  السجاري  األصل 
 HOTEL MICHLIFEN RESSORT
السجاري  بالسجل  املسجلة   &GOLF
بابسدائية أزرو تحت عدد 17ص1 وذلك 

بث ن قدره 0000)851) درهم.
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  توضع  أن 
خ سة  أجل  داخل  بأزرو  اإلبسدائية 
النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما  عشر 

الثانية
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كسابة الضبط

3 مكرر

املحك ة االبسدائية باي نسانوت

ملف سجل تجاري عدد : 5111
إعالن عن إشهار عقد تقديم اصل 

تجاري حصة في شركة
املصحح  العرفي  العقد  ب قس�سى 
واملسجل   (0(1/07/08 في  اإلمضاء 
بساريخ : 1/07/15)0) قدمت السيدة 
لبطاقة  الحاملة  ع ر  ايت  نورا   :
 EB118887  : الوطنية رقم  السعريف 
كبصرياتي  املسسغل  السجاري  األصل 
االبسدائية  باملحك ة  واملسجل 
 (015/01/(0 بساريخ  بإي نسانوت 
السجل  من   5111 عدد  تحت 

اإليضاحي كحصة في الشركة :

 STE ABC OPTIC SARL AU

)خ سة  درهم   75.000 بقي ة 

وسبعون ألف درهم(.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

من  يبسدئ  أجل  داخل  بإي نسانوت 

في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

 116 مكرر

املحكمة االبتدائية بإيمنتانوت
ملف سجل تجاري عدد : 06)1.

إعالن عن إشهار عقد تقديم اصل 
تجاري حصة في شركة

املصحح  العرفي  العقد  ب قس�سى 

واملسجل   (0(1/07/09 في  اإلمضاء 

قدمت   (0(1/07/11  : بساريخ 

الحاملة  مباركي  سلي ة  السيدة:  

 : رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

املسسغل  السجاري  األصل   E159915

ص15   151  : ب  والكائن  كصيدلية 

شارع الحسن الثاني امنسانوت واملقيد 

باي نسانوت  االبسدائية  باملحك ة 

عدد  تحت   (011/07/07 بساريخ 

لفائدة  اإليضاحي  السجل  من   1(06

 PHARMACIE MOBARKI شركة 
السجاري  األصل  ج يع   SARL AU

)سبع ائة  درهم   718.000 بقي ة 

درهم(. ألف  عشر  وث انية 

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 الثاني
رئيس مصلحة كسابة الضبط

38 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتازة
 إشهار عقد بيع نصف

أصل السجاري
ملف عدد : 1)0)/07

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 
بسازة  واملسجل  1ص/010/08)  في 
السيد  باع   (010/09/0( بساريخ 
مح د العيساوي، املغربي الجنسية، 
واملزداد بساريخ 1955 الحامل لبطاقة 
 ،Z15117 رقم  الوطنية  السعريف 
والساكن بحي السوسع مج وعة 1 رقم 
للسيد  تازة،  العليا  تازة  الكوشة   (1
بساريخ  املزداد  املغربي،  ل9زور،  أح د 
رقم  الوطنية  بطاقسه   1910/01/01
بفرنسا، نصف  والساكن   ،Z186ص(
مقهى  من  املسكون  السجاري،  األصل 
يسمى ب مقهى النجاح والكائن بشارع 
العليا،  تازة  ص5  رقم  الحسن  موالي 
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجل 
االبسدائية  باملحك ة   1(15( عدد 
بسازة، وذلك لقاء ث ن قدره 100.000 

درهم أربع مائة ألف درهم.
ج يع  العقد  هذا  وسيقبل 
لل ادة  تطبيقا  امل كنة،  السعرضات 
ب كسب  السجارة،  مدونة  من   81
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 
بسازة داخل أجل 15 يوما، يبسدئ من 
بالجريدة  الثاني  النشر  صدور  تاريخ 

الرس ية.
النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

40 مكرر

املحك ة االبسدائية بسطوان

مصلحة كسابة الضبط
مكسب السجل السجاري

اعالن عن بيع أصل تجاري
الضبط  كسابة  مصلحة  رئيس  إن 

باملحك ة االبسدائية بسطوان.
تطبيقا ملقسضيات الفصل ص8 من 

مدونة السجارة القانون رقم 19-95.
العدلي  الرسم  ب قس�سى  انه  يعلن 
مح د  العدالن  طرف  من  املحرر 
امللحقان  اشتسو  وامح د  العساتي 
قسم  االسسئناف  محك ة  بدائرة 

أكسوبر   (7 بساريخ  بسطوان  السوثيق 

الع ارتي عبو   : باع السيدان   ،(011

السعريف  للبطاقة  الحامل  اح د 

والع ارتي   ،L170(55 رقم  الوطنية 

عبو بوشسة الحامل لبطاقة السعريف 
السجاري  أصله ا  ج يع   ،L18)8ص

مكرر   15 رقم  املقاومة  شارع  الواقع 

املالبس  لبيع  واملخصص  بسطوان، 

الجاهزة، واملقيد على السوالي بالسجل 

السجاري باملحك ة االبسدائية بسطوان 

وذلك  و156ص1  151ص1  رقم  تحت 

الحامل  العيا�سي  السباعي  لفائدة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.L159017

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

من  يوما   15 غاية  الى  وذلك  بسطوان 

صدور االعالن الثاني.

النشرة األولى

 6 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كسابة الضبط
مكسب السجل السجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

الضبط  كسابة  مصلحة  رئيس  إن 

باملحك ة االبسدائية بسطوان.

تطبيقا ملقسضيات الفصل ص8 من 

مدونة السجارة القانون رقم 19.95.

رسمي  عقد  ب قس�سى  أنه  يعلن 

عث ان  األسساذ  طرف  من  محرر 

بساريخ  بسطوان،  املوثق  املعزوزي 

أديبة  السيدة  باعت   (0(1 ماي   1(

لبطاقة  الحاملة  اليعقوبي،  القبقابي 

ج يع   L158101 الوطنية  السعريف 

املنزه،  شارع  الواقع  السجاري  أصلها 

وهو  مارتيل،  ص)  رقم  أحريق  حي 

عبارة عن صيدلية، واملقيد بالسجل 

السجاري باملحك ة االبسدائية بسطوان 

لفائدة  وذلك  50)ص5  رقم  تحت 

الحاجي،  عث ان  مح د  السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D8560((

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

من  يوما   15 غاية  إلى  وذلك  بسطوان 

صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة كسابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية أبي الجعد
إعالن عن بيع أصل تجاري

ب قس�سى عقد توثيقي لألسساذ نور 

البيضاء  بالدار  موثق  سيطرو  الدين 

باع   (0(1 أغسطس   11 في  مؤرخ 

السيد عبد القادر الشرقاوي، مغربي، 

ب  ع ارة  بارك  بإقامة  الساكن 

املح دية،   ،1( شقة  الشروق  نور 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

امح د  لفائدة   ،QA100155
اناطول  زنقة   6 ب  الساكن  الترك، 

البيضاء،  الدار  بوركون،   7 طابق 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE85588ص
املسجل  السجاري  األصل  ج يع 
باملحك ة االبسدائية بأبي الجعد تحت 
الكائن  السحليلي  بالسجل   1561 رقم 
ب 1ص1 تجزئة بدر 1 أبي الجعد بث ن 

إج الي قدره 100.000 درهم.
السعرضات  فإت  لذلك  وتبعا 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  تسجل 
أجل  داخل  الجعد  بأبي  االبسدائية 
تاريخ  من  يوما   )15( عشر  خ سة 

صدور النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع األصل السجاري

ملف رقم : 1/11)0)

حساب رقم : 096ص1

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ص) ف9راير 018) باع السيدان :

الحامل  رحي و،  اإلله  عبد 

ل.ب.ت.و رقم 9ص651صX ؛

عبد هللا رحي و، الحامل ل.ب.ت.و 

.X(رقم 961صص

الحامل  العث اني،  سعيد  للسيد 

األصل   X(1107ص رقم  ل.ب.ت.و 

بهت  واد  بقرية  الكائن   السجاري 

واملسجل  الخ يسات  7ص،  رقم 

 1180( رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

بالخ يسات،  االبسدائية  باملحك ة 

واملعنوية  املادية  عناصره  بج يع 

واملقدر بث ن 60.000 درهم. 

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  توضع  أن 

أجل  داخل  بالخ يسات  االبسدائية 

تاريخ  من  يوما   )15( عشر  خ سة 

صدور النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
إعالن عن عقد تفويت أصل تجاري 

كحصة في شركة

الضبط  كسابة  رئيسة  نحن 

بالرشيدية  االبسدائية  باملحك ة 

مسجل  عقد  ب قس�سى  أنه  نعلن 

السيد  قام   (0(1 يوليو   (9 بساريخ 

ارشيد،  موالي  العلوي  االس اعيلي 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

 11 بزنقة  الساكن   U95766  رقم 

الرشيدية  املحيط  حي   ،106 رقم 

 11888 السجاري رقم  بسقديم األصل 

االبسدائية  باملحك ة  املسجل 

شركة. في  كحصة  بالرشيدية 

وعليه تعلن رئيسة مصلحة كسابة 

تقبل  السعرضات  ج يع  أن  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 الثاني
رئيسة كسابة الضبط

70 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
ملف رقم : 1/05)0)

حساب رقم : 111)

اعالن عقد تفويت أصل تجاري
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

بادارة  واملسجل   (0(1 ف9راير   (( في 

 ،(0(1 ماي   (1 بساريخ  التسجيل 

فوت  )1ص1،  الوصل  رقم  تحت 

وطنيسه  بوزملاطي،  مي ون  السيد 

السالم  عبد  للسيدين   ،S17155

 ،L(89( رقم  وطنيسه  الوزاني، 

وطنيسه  الكرواض،  والحبيب 

بج يع  السجاري  االصل   ،JC1708ص(

املخصص  واملعنوية  املادية  عناصره 

مللبنة والكائن مقرها بطريق العرائش 

واملسجل  الكبير  القصر   ((1 رقم 

الكبير  بالقصر  االبسدائية  باملحك ة 

ت ن  حدد  وقد   ،1176( رقم  تحت 

السفويت في مبلغ قدره 75.000 درهم.

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

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

إشهار تنازل عن أنصبة في أصل 
تجاري

ملف رقم  : 1)0)/ص0
حساب رقم : ص7ص)

املض ن  العدلي  الرسم  ب قس�سى 
بكناش االمالك رقم ص7 ب رقم 6)1 
صحيفة 06) وب قس�سى عقود تنازل 
عرفية تنازل كل من : مح د بن عبد 
عبد  بن  واح د   )L(666ص( العالي 
بن  ومصطفى   )L111959( العالي 
بن  وسعاد   )L10181ص( العالي  عبد 
املالك  )LB11((6( وعبد  العالي  عبد 
ويوسف   )LB(6158( العالي  عبد  بن 
)LB10856( ورضوان  العالي  عبد  بن 

وسعيد   )LB7609ص( العالي  عبد  بن 
وحسن   )LB7511ص( العالي  عبد  بن 
بن عبد العالي )LB1(1118( وحسين 
وهم   )LB1(7579( العالي  عبد  بن 
لفائدة  العالي  عبد  بن  ربيعة  ورثة 
العالي  عبد  بن  احسان  أختهم 
األصل  في  نصيبهم  عن   )LB(6687(
تعليم  ب ؤسسة  الخاص  السجاري 
السياقة ربيعة والكائن بحي األندلس 
)1 القصر الكبير  0) رقم  مج أ زنقة 
واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم 

بالقصر  االبسدائية   باملحك ة  961ص 

الكبير.

تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 

أجل  داخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

أنس املصباحي

71 مكرر

املحك ة االبسدائية بالقصر الكبير

إشهار تنازل عن أنصبة في حق 
تجاري

ملف رقم  : 1)0)/01

حساب رقم : 105)

املض ن  العدلي  الرسم  ب قس�سى 

رقم  أ   6( رقم  االمالك  بكناش 

 : من  كل  تنازل   (8( صحيفة  05ص 

ورشيدة   )L(005صص( بنداود  رح ة 

اللطيف  وعبد   )L1(1199( بنداود 

وادريس   )L(00590( بنداود 

ولطيفة   )L(01811( بنداود 

بنداود  ومينة   )L(60601( بنداود 

بنات شقيقهم  لفائدة   )LB1566(((

 : وهم  بنداود  القادر  عبد  املرحوم 

كلثوم وحنان وهاجر  وأم  أمل وكوثر 

الحق  في  نصيبهم  عن  وإخالص، 

بشارع  الواقع  للدكان  السجاري 

الكبير  القصر   51 رقم  الزرقطوني 

الصباغة  مواد  لبيع  واملخصص 

والعقاقير.

تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 

أجل  داخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

أنس املصباحي

72 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع أصل تجاري

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحك ة االبسدائية ب9رشيد، 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  ب قس�سى  أنه 

6) يوليو 1)0)، فوت السيد مح د 

السعريف  لبطاقة  الحامل  اكبور، 

الوطنية رقم 0صBH5011، والساكن 

للسيد  برشيد،   1( وفيق  حي   19

لبطاقة  الحامل  محروك،  هشام 

 ،WA1(10السعريف الوطنية رقم 9ص
حي  اوكاي دن  زنقة  8ص  والساكن 
السجاري  األصل  برشيد،  الشباب 

املنزلية،  لبيع األثاث  املسسغل ك حل 
زنقة   9 الرقم  ياس ينة  حي  والكائن 

الخوارزمي برشيد، واملسجل بالسجل 

وذلك  )ص)10،  رقم  تحت  السجاري 

درهم. 0.000)ص  قدره  إج الي  بث ن 

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه، 

املحك ة  بهاته  الضبط  بكسابة  تقدم 

أجل داخل  السجاري  السجل   قسم 

األولى  النشرة  تاريخ  من  يوما   15  

والثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كسابة الضبط

شهبوني عبد الص د

منسدب قضائي

82 مكرر

املحكمة االبتدائية انزكان
تفويت أو بيع أو هبة أصل تجاري

ملف رقم : 18

حساب رقم 1ص98

سعيد  كنوني  السيد  فوت 

بطاقسه   )GUENNOUNI SAID(

الوطنية BH507610، املقيم بإنزكان 

الدشيرة.

 CHEMIAA( يونس  ش يعة   : إلى 
الوطنية  بطاقسه   )YOUNES
إقامة  بأكادير  املقيم   ،C188(07
األصدقاء، بلوك 1 ع ارة 79 شقة ص 

حي الهدى.
املوجود  السجاري  االصل  مج وع 
 PERSONNE PHYSIQUE ب 
 ((60 AV HASSAN ( AL
 JIHADIA DCHEIRA AL JIHADIA,

.INEZGANE( Au TPI Inezgane
السجاري  بالسجل  واملسجل 

بإنزكان تحت رقم 1ص98.
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
)مكسب السجل السجاري( داخل أجل 
خ سة عشر يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية.
النشرة الثانية

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل السجاري
ملف رقم : 1/01)0)

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 
بسارودانت  االبسدائية  باملحك ة 
األصل  تفويت  عقد  ب قس�سى  أنه 
 ،(0(1 يوليو   (6 في  املؤرخ  السجاري 
باع السادة ورثة الشرادي مونة وهم 
األصل  معها  ومن  لخصا�سي  لطيفة 
السجاري الذي هو عبارة عن صيدلية 
قدره  بث ن  املسجد  صيدلية  تدعى 
بالسجل  مسجلة  درهم   650.000
االبسدائية  باملحك ة  السحليلي 
مقرها   15901 رقم  تحت  بسارودانت 
الحسن  مسجد  امام  االجس اعي 
عناصره  بج يع  تارودانت  األول 
ج يع   فإن  وعليه  واملعنوية  املادية 
السعرضات تقدم لدى كسابة الضبط 
بهذه املحك ة شعبة السجل السجاري 
للنشرة  املوالية  يوما   15 أجل  داخل 

الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كسابة الضبط
خليف بنجرايف

187 مكرر



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0))الجريدة الرسمية   19484

املحك ة االبسدائية بالقنيطرة

ملف إشهار بيع أصل تجاري

رقم : 1)0)/09

حساب خصو�سي رقم 0116)

بيع أصل تجاري

ب قس�سى عقد موثق حرر ب كسب 

ب دينة  موثقة  جنان  مريم  األسساذة 

 (0(1 أبريل   (9 بساريخ  القنيطرة 

 Madame RHALMI AICHA باعت 

األصل   Marocaine CIN : G1(757

العقاقير  لبيع  املسسغل  السجاري 

محل ه  بلوك   107 تجزئة  الكائن ب 

 رقم ص أوالد أوجيه القنيطرة واملقيد 

املحك ة  لدى  السجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

11598 مقابل مبلغ 50.000ص دره ا 

 Madame ESSTATI FATIHA لفائدة

.Marocaine CIN : A101766

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

املحك ة  لدى  بسعرضهم  يسقدموا  أن 

 15 أجل  داخل  بالقنيطرة  االبسدائية 

الثانية  النشرة  تاريخ  من  ابسداء  يوما 

طبقا للفصل 81 من مدونة السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

مريم الحو�سي

50 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

5)1/51)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

السحفيظ  مطلب  ذي  امح د  ملك 

بالج اعة  املسواجد  ص81)16/1  رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية  إلى   (0(1 سبس 9ر  0ص   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

عزيز  بلكحل  السيد  لفائدة  هكسار 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A1((586

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ص1/511)0) بساريخ ص سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ض ن  شراء  عقد  ذي  ادريس  آيت 

بعدد 10 املسواجد  بالج اعة الترابية 

الخ يسات،  دائرة  الغندور،  سيدي 

تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

0ص سبس 9ر 1)0) إلى غاية 11 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

هكسارا   0,50 مساحة  أجل سقي  من 

الخراز  ولد  العربي  السيد  لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.X80001ص
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 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

9)1/51)0) بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

مشروع  صفقة  ذي  الدولة  ملك 

بالج اعة  املسواجد   (0(0/06 رقم 

الخ يسات،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية  إلى   (0(1 سبس 9ر  ص)   تاريخ 

في  علني  بحث   (0(1 سبس 9ر   (7

املاء   بجلب  الترخيص  مشروع  شأن 

أجل  من  القنصرة  سد  حقينة  من 

لفائدة  هكسارا   150 مساحة  سقي 

STE TRAVGROUP SARL في  شركة 

شخص م ثلها القانوني.

20 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

7)1/51)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

بعدد  وتسليم ض  اشهاد  ذي  بوبشر 

بالج اعة  املسواجد  96ص  ص   157

مرموشة،  دائرة  سرغينة،  الترابية 

تاريخ  من  ابسداء  بوملان،   إقليم 

0ص سبس 9ر 1)0) إلى غاية 11 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء من 

هكسارا  ص1,870  مساحة  سقي  أجل 

لفائدة السيد صامط هشام الحامل 

.EEلبطاقة السعريف الوطنية )16)ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1)1/51)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

الذي سيجرى على العقار املسمى ثالث 
وبوينداون  وبوينداون   أرضية  قطع 

ذي عقدي شراء ض بعدد 01) وعدد 

 11( بعدد  ض  مسلم  وعقد   (0(

املسواجد بالج اعة الترابية سرغينة، 

ابسداء  إقليم بوملان،  دائرة مرموشة، 

1)0) إلى غاية  0ص سبس 9ر  من تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

رحو  برحو  السيد  لفائدة  هكسارات 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C157801

22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ   (0(1/51((

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي   1 عكي 

بالج اعة  املسواجد   05/78916

اكوراي،  دائرة  أوخلفن،  آيت  الترابية 

تاريخ  من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

غاية  إلى   (0(1 سبس 9ر   0ص 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

موحى  عكي  السيد  لفائدة  هكسار   5

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D11550(

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1/5118)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي  ص  قدور 

بالج اعة  املسواجد   19ص8ص/05 

الترابية لقصير، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ  من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

0ص سبس 9ر 1)0) إلى غاية 11 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

5 هكسار  منه من أجل سقي مساحة 

الحامل  اعبيد  جابري  السيد  لفائدة 

.Uلبطاقة السعريف الوطنية 0ص7ص

24  

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 (0(1 سبس 9ر   6 بساريخ   (0(1/5116

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ي نى ذي شهادة امللكية رقم 67/10611 

بطيط،  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

دائرة عين تاوجدات، إقليم الحاجب، 

ابسداء من تاريخ 0ص سبس 9ر 1)0) إلى 

علني  بحث   (0(1 أكسوبر   11 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من أجل سقي 

مساحة 76,) هكسارات لفائدة السيد 

روان ح يد الحامل لبطاقة السعريف 

.GNالوطنية ص)78ص

25
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 1/5117)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ياسين ذي شهادة امللكية رقم 5115)/67 

املسواجد بالج اعة الترابية جحجوح، 

الحاجب،  إقليم  اكوراي،  دائرة 

 (0(1 سبس 9ر  0ص  تاريخ  من  ابسداء 

إلى غاية 11 أكسوبر 1)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء   وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكسارا   1,19 مساحة 

لبطاقة  الحامل  يونس  منصوري 

.D9السعريف الوطنية )5ص9ص

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر  ص0  بساريخ   (0(1/5111

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

الرسم  موضوع  الدولة  ملك  املسمى 

اتفاقية  ذي   R/6505 رقم  العقاري 

شراكة بين القطاع الخاص والقطاع 

ص/1)16ص1  رقم  صفقة  العام 

ايت  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم  الخ يسات،  دائرة  مي ون، 

0ص  تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات، 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 سبس 9ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 

 100 مساحة  سقي  أجل  من  منه ا 

 MEKNES شركة  لفائدة  هكسارا 

م ثلها  شخص  في   SEMILLAS

القانوني.

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ص  بساريخ  ح.ج/1/5111)0) 

على  سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر 

ذي  الرمل  فدان  املسمى  العقار 

 16/65(96 رقم  العقاري  الرسم 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 سبس 9ر  0ص   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكسارا   0,9517

العزيوي عبد العزيز الحامل لبطاقة 

.Xالسعريف الوطنية رقم 97ص5ص

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبس 9ر  ص  بساريخ  ح.ج/1/5108)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

امللكية  شهادة  ذي  تامسنا  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   16/70111 رقم 

دائرة  الصفاصيف،  الترابية 

الخ يسات، إقليم الخ يسات، ابسداء 

1)0) إلى غاية 0ص سبس 9ر   من تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد خرطاوي خالد  لفائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.X((الوطنية رقم 510ص

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ص  بساريخ  ح.ج/)1/511)0) 

على  سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر 

ذي  عطاش  فيرما  املسمى  العقار 

 81/611( رقم  امللكية  شهادة 

الترابية  بالج اعة  املسواجد 

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 سبس 9ر  0ص   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيدة  لفائدة  هكسارا  17ص1,1 

لبطاقة  الحاملة  كري ة  الع ري 

.AD18السعريف الوطنية رقم 1)ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبس 9ر  ص  بساريخ  ح.ج/1/5110)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

موضوع  حج ين  عين  املسمى 

 R/8711 رقم  العقاري  الرسم 

وفرز  )قس ة  السنفيذ  محضر  ذي 

بالج اعة  املسواجد  األنصبة( 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

1)0) إلى غاية 0ص سبس 9ر   من تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز بئرين وجلب 

 5 املاء منه ا، من أجل سقي مساحة 

نجيب  حجي  السيد  لفائدة  هكسارات 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A5(8199 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ص  بساريخ  ح.ج/1/5115)0) 

على  سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر 

شهادة  ذي  كريش  املسمى  العقار 

املسواجد   05/1(1669 رقم  امللكية 

دائرة  مجاط،  الترابية  بالج اعة 

احواز مكناس، إقليم مكناس، ابسداء 

1)0) إلى غاية 0ص سبس 9ر   من تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الجنان  السيد  لفائدة  هكسارات   5

لبطاقة  الحامل  الص د  عبد  مح د 

.D171السعريف الوطنية رقم )9ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبس 9ر  ص  بساريخ  ح.ج/1/5109)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

موضوع  عث ان  سيدي  املسمى 

 (76 بعدد  ض  صدقة  عقد 

رقم  إدارية  شهادة  ذي   ((7 ص 

بالج اعة  املسواجد  ص01)/151 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

1)0) إلى غاية 0ص سبس 9ر   من تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

لعريبي  نهاد  لفائدة  هكسارا  590ص,9 

لبطاقة  الحامل  لعريبي  والحسن 

 PL8011ص( رقم  الوطنية  السعريف 

.X80(185 و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   (1 بساريخ  ح.ج/011/117) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (011

املسواجد  ص)  عبيد  ايت  املسمى 

املخفي،  سيدي  الترابية  بالج اعة 

قيادة عين اللوح،  إقليم افران، ابسداء 

غاية إلى   (011 أبريل   11 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   (011 أبريل   (1

املائي  الثقب  في ع ق  الزيادة  مشروع 

0)1 متر،  إلى ع ق  80 متر  من ع ق 

العربي  الصغيري  السيد  لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.Cرقم ص6796ص

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبس 9ر   6 بساريخ  ح.ج/6)1/51)0) 

القطعة  على  سيجرى  الذي   (0(1

ذي  الدوار  بوسط  املعروفة  األرضية 

 6( ص   6( بعدد  ض  شراء  عقد 

املسواجد بالج اعة الترابية مط اطة، 

من  ابسداء  تازة،  إقليم  تاهلة،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر  فاتح   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل االسسع ال املنزلي 

وسقي مساحة 65)0,1 هكسارا لفائدة 

لبطاقة  الحامل  مراد  بنيس  السيد 

.AB18(9السعريف الوطنية رقم 6ص

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبس 9ر   6 بساريخ  ح.ج/0)1/51)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

املسمى ملك ياسر ذي الرسم العقاري 

بالج اعة  املسواجد  9567ص/16  رقم 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ فاتح أكسوبر 1)0) إلى غاية

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0,18 هكسارا لفائدة السيد ح رو�سي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  فهد 

.AB5الوطنية رقم 0ص91ص

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبس 9ر   6 بساريخ  ح.ج/1/5119)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

الرسم  ذي  شريفات  فدان  املسمى 

املسواجد   81/(6(1 رقم  العقاري 

بالج اعة الترابية عين الجوهرة، دائرة 

تيفلت، إقليم الخ يسات، ابسداء من 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر  فاتح   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السباعي  السيد  لفائدة  هكسارات   5

السعريف  لبطاقة  الحامل  قدور 

.AX1881الوطنية رقم ص

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

سبس 9ر   6 بساريخ   (0(1/51(1

العقار  على  سيجري  الذي   (0(1

العقاري  الرسم  ذي  املا  ظهر  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   81/9108 رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر  فاتح   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0,09 هكسارا لفائدة السيد زبير عصام 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A67191ص

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

8)1/51)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

الذي سيجري على العقار املسمى ملك 

تح يرت ذي املطلب رقم 8185ص/16 

مج ع  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم  الخ يسات،  دائرة  الطلبة، 

فاتح  تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات، 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

 0,8117 مساحة  سقي  أجل  من 

البشير  لفائدة السيد لحسني  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.X(10ص

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ص)1/51)0) بساريخ 6 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شراء  عقد  ذي  املرس  فدان  ملك 

ض ن بعدد 0ص صحيفة 6ص املسواجد 

الطلبة،  مج ع  الترابية  بالج اعة 

دائرة الخ يسات، إقليم الخ يسات، 

 (0(1 أكسوبر  فاتح  تاريخ  من  ابسداء 

إلى غاية 11 أكسوبر 1)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

لفائدة السيدة  80,) هكسارا  مساحة 

لبطاقة  الحاملة  حسنية  شكباب 

.X(798(( السعريف الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

سبس 9ر  فاتح  بساريخ  )7ص1/5)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(1

العقاري  الرسم  ذي  ايطو  املسمى 

الرسم  ذي  وركادة   57/18060 رقم 

املسواجد  107ص05/6  رقم  العقاري 

دائرة  اللوح،  عين  الترابية  بالج اعة 

تاريخ  من  ابسداء  افران،  إقليم  أزرو، 

6 أكسوبر  1)0) إلى غاية  7) سبس 9ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 15)8,) 

هكسارا لفائدة السيدة حك اوي يطو 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DA757

41
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

سبس 9ر  فاتح  بساريخ  71ص1/5)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(1

مقاس ة  عقد  ذي  اعرقوب  املسمى 

املسواجد  ص  رقم  الحفظ  مذكرة 

دائرة  ت حضيت،  الترابية  بالج اعة 

تاريخ  من  ابسداء  افران،  إقليم  أزرو، 

6 أكسوبر  1)0) إلى غاية  7) سبس 9ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 5ص51,) 

اعلي  سعيدي  السيد  لفائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D(1117ص

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

1/5107)0) بساريخ ) سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي   1-1 رشيدية 

بالج اعة  املسواجد   7/(51(56

احواز  دائرة  الطيب،  أوالد  الترابية 

تاريخ  من  ابسداء  فاس،  إقليم  فاس، 

7 أكسوبر  1)0) إلى غاية  7) سبس 9ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكسارات   5 مساحة  سقي  أجل  من 

الجياللي  حدون  السيد  لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C6(77

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

سبس 9ر  فاتح  بساريخ  71ص1/5)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(1

شهادة  ذي  بوكسيس  املسمى 

وركادة  1)0)/1ص  رقم  االسسغالل 

تزكيت،  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

ابسداء  افران،  إقليم  افران،  باشوية 

1)0) إلى غاية  7) سبس 9ر  من تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   (0(1 أكسوبر   6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

دايا  السيد  لفائدة  هكسارا  ص5,ص 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.DB(579 الوطنية

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

سبس 9ر  فاتح  بساريخ  75ص1/5)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(1

ذي   70-77 واحي  بن  ايت  املسمى 

 K/17991 رقم  العقاري  الرسم 

بن  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

افران،  إقليم  أزرو،  دائرة  ص يم، 

 (0(1 سبس 9ر   (7 تاريخ  من  ابسداء 

علني  بحث   (0(1 أكسوبر   6 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكسارا   ( مساحة 

الحامل  لحسن  سيدي  ابراهيمي 

.L15(156 لبطاقة السعريف الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

1/5106)0) بساريخ ) سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي   ( امباركة  بالد 

بالج اعة  املسواجد   16/81(5 رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفليت، 

تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

7 أكسوبر  1)0) إلى غاية  7) سبس 9ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,(1 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

ادريس  غ از  السيد  لفائدة  هكساران 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB6817(

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1/5158)0) بساريخ 9 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان الرويضات رسم شراء ض بعدد 

بالج اعة  املسواجد  )9ص  ص  81ص 

تيفلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  الترابية 

تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 0.50 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

الكريم   عبد  السيد  لفائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A511(60

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 (0(1 يونيو   9 بساريخ   (0(1/5160

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

شراء  عقود  ذي  بنهيدور  فدان 

عدد  و  )ص1  ص   1(6 بعدد  ض نت 

 157 501 ص  و عدد  1ص1  108 ص 

أبريل  ص1  بساريخ  حرر  تنال  عقد  و 

الترابية  بالج اعة  املسواجد     (0(1

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاريخ من  ابسداء  الخ يسات،   إقليم 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء   وجلب  بئرين  بإنجاز  الترخيص 

 5.50 مساحة  سقي  أجل  من  منه ا 

يوسف  بلحاج  السيد  لفائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.A1ص801ص

52 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر  فاتح  بساريخ  6ص1/51)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

الرسم  موضوع  الكروم  املسمى 

العقاري عدد 05/60017 ذي شهادة 

املسواجد  1)0)/ص6،  عدد  ادارية 

دائرة  عرمة،  عين  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

 من تاريخ فاتح أكسوبر 1)0) إلى غاية 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

سرتي  السيد  لفائدة  هكسار   1.9750

السعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.D981(70 الوطنية

53 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ   (0(1/5111

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

العقاري  الرسم  ذي  مريم  املسمى 

املسواجد   05/11(698 عدد 

الدخيسة،  الترابية  بالج اعة 

إقليم  مكناس،  احواز  دائرة 

تاريخ  من  ابسداء   مكناس، 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكسار   1,96 مساحة  سقي  أجل  من 

الحي  عبد  بنشقرون  السيد  لفائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D51(99

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

8ص1/51)0) بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي   II خربوش 

بالج اعة  املسواجد   05/19577

الترابية مجاط، دائرة احواز مكناس، 

تاريخ من  ابسداء  مكناس،   إقليم 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االسسع ال  أجل  من  منه، 

 0.08 مساحتها  املنزل  حديقة  وسقي 

عبد  النوايتي  السيد  لفائدة  هكسار 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الواحد 

.Dالوطنية 1861)ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ   (0(1/5156

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ص6  عدد  شراء  رسم  ذي  سفان  بئر 

الترابية  بالج اعة  املسواجد   65 ص 

الحاجب،  دائرة  نع ان،  آيت 

تاريخ  من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

اقوضاض  لفائد  هكسارات   1.5(

السعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 

.D6الوطنية 617)ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1/5166)0) بساريخ 9 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي   1 شفيق 

بالج اعة  املسواجد    05/75856

الترابية آيت نع ان، دائرة الحاجب، 

تاريخ  من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

عبد  بناني  السيد  لفائدة  هكسارات 

السعريف  لبطاقة  الحامل  العلي 

.D(61الوطنية صص

57  

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 (0(1 سبس 9ر   9 بساريخ   (0(1/5161

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  موضوع  ايطا  اكوراي 

 55/(0(1 ادارية  ذي   K/056ص عدد 

آيت  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم  الحاجب،  دائرة  بورزوين، 

أكسوبر   1 تاريخ  من  ابسداء  الحاجب، 

 (0(1 أكسوبر   11 غاية  إلى   (0(1

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

لفائدة  هكسارات   5 مساحة  سقي 

معه  ومن  مح د  القنادل  بو  السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.H7611ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 1/5155)0) بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي  اح ري 

بالج اعة  املسواجد   67/((910

اكوراي،  دائرة  جيري،  راس  الترابية 

تاريخ من  ابسداء  الحاجب،   إقليم 

 11 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1

شأن  في  علني  بحث   (0(1 أكسوبر 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

الهام  ركراك  السيدة  لفائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB96581
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1/5115)0) بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   7 بنزيدية 

بالج اعة  املسواجد  ص)16)/67 

دائرة  بورزوين،  ايت  الترابية 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ  من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

حسان  شيكر  السيد  لفائدة  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN615)ص

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1/5117)0) بساريخ 8 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  )5-ص5  عال  ايت 

بالج اعة  املسواجد   K/((1(7 عدد 

دائرة  بورزوين،  ايت  الترابية 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ  من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

السيد  لفائدة  هكسارات  ص566.) 

لبطاقة  الحامل  جليلة  الزحيمي 

.D60611السعريف الوطنية ص

61
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   7 بساريخ  0ص1/51)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

شراء  ذي  الجنان  حفرة  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   79 بعدد  ض ن 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر  فاتح   تاريخ 

علني  بحث   (0(1 أكسوبر   11

الترخيص  مشروع  شأن  في 

املاء  وجلب  بئر  وحفر  ثقب  بإنجاز 

مساحة سقي  أجل  من   منه، 

الخلوقي  السيد  لفائدة  هكسارا   1.70

السعريف  لبطاقة  الحامل  اح د 

.XA6الوطنية 981ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

)ص1/51)0) بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان الرمل ذي شراء ض ن بعدد )18 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر  فاتح   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

السيد  لفائدة  هكسارا  851ص.0 

لبطاقة  الحامل  عزيز  بوجريح 

.XA10179 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

صص1/51)0) بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  الراس  ح زة 

16/19061 املسواجد بالج اعة  عدد 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ فاتح أكسوبر 1)0) إلى غاية

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

بومدين  السيد  لفائدة  هكسارا   0.10

السعريف  لبطاقة  الحامل  سعيد 

.Xالوطنية 5119ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   7 بساريخ  1ص1/51)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

شراء  ذي  البحاير  فدان  املسمى 

الرمل  وفدان   ((0 بعدد  ض ن 

8ص)  بعدد  ض ن  ملكية  ذي 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر  فاتح   تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

هرموش  السيد  لفائدة  هكسارا  ص0.9 

السعريف  لبطاقة  الحامل  خديجة 

.X158الوطنية 88ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

5ص1/51)0) بساريخ 7 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  ملقيس  فدان 

بالج اعة  املسواجد  050ص/81  عدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ فاتح أكسوبر 1)0) إلى غاية

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

السعيدي  السيد  لفائدة  هكسارات   5

السعريف  لبطاقة  الحامل  هشام 

.XA97(الوطنية 1ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   7 بساريخ   (0(1/51(9

1)0) الذي سيجرى بالعقار املسمى 

مشروع  صفقة  ذي  الدولة  ملك 

بالج اعة  املسواجد   (0(0/06 عدد 

الخ يسات،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 سبس 9ر   (7  تاريخ 

علني  بحث   (0(1 سبس 9ر  0ص 

الترخيص  مشروع  شأن  في 

سد  حقينة  من  املاء  بجلب 

مساحة سقي  أجل  من   القنصرة، 

 STE شركة  لفائدة  هكسارا   150

شخص  في   TRAVGROUP SARL

م ثلها القانوني.

67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ   (0(1/5119

1)0) الذي سيجرى بالعقار املسمى 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   1 رشيدية 

بالج اعة  املسواجد   ،07/7(157

أحواز  دائرة  الطيب،  أوالد  الترابية 

من  ابسداء  فاس،  إقليم  فاس، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1  تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

بوج عة  السيد  لفائدة  هكسارات   5

السعريف  لبطاقة  الحامل  العشابي 

.C1167الوطنية 1ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ  ص1/515)0) 

1)0) الذي سيجرى بالعقار املسمى 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  عزيزة 

بالج اعة  املسواجد   ،(1/6519(

واد  دائرة  الغربية،  غياتة  الترابية 

من  ابسداء  تازة،  إقليم  أمليل، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1  تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

السيد  لفائدة  هكسار  ص)0.07 

لبطاقة  الحامل  مح د  بوقنوشة 

.Z157515 السعريف الوطنية

69



19491 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ   (0(1/5116

1)0) الذي سيجرى بالعقار املسمى 

عقد شراء  ذي  اسعيد  نسيدي  افود 

املسواجد  ص1)،  ص   ((9 بعدد  ض 

دائرة  الح ام،  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  خنيفرة،  إقليم  أكل وس، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

ج ال  ازكي  السيد  لفائدة  هكسار  ص 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.V1(77(1
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ   (0(1/5118

القطعة  على  سيجرى  الذي   (0(1

عقد  ذي  ح رية  املس اة  االرضية 

ص19،  ص  )صص  بعدد  ض  شراء 

اورتزاغ،  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

دائرة غفساي، إقليم تاونات، ابسداء 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

7ص0.61 هكسار لفائدة السيد منعيم 

اح  وش والسيد نبيل حجي الحامل 

  C70لبطاقة السعريف الوطنية 961ص

.WA1(9و 96ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ   (0(1/5151

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

 1 الغرس  وعين  ح رية  املسمى 

 F/1810 عدد  العقاري  الرسم  ذي 

ايت  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

اي وزار  دائرة  لجروف،  السبع 

من  ابسداء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1  تاريخ 

في  علني  بحث   (0(1 أكسوبر   11

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من أجل االسسع ال 

مساحة  وسقي  املاشية  وارواء  املنزلي 

االدري�سي  السيد  لفائدة  هكسار  ص 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.C(96519 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   8 بساريخ   (0(1/5151

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

الرسم  ذي  زينات  بن  املسمى 

املسواجد   K/109صص عدد  العقاري 

دائرة  تكريرة،  الترابية  بالج اعة 

من  ابسداء  افران،  إقليم  أزرو، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1  تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه ا،   املاء 

50 هكسار لفائدة السيد شعري ع ر 

السعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D168911 الوطنية

73

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

1/5165)0) بساريخ 9 سبس 9ر 1)0) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي    ( مزار  

بالج اعة  املسواجد  11)ص11/1 

دائرة  لجروف،  السبع  ايت  الترابية 

ابسداء  صفرو،  إقليم  كندر،  اي وزار 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

بط ة  السيد  لفائدة  )1.151 هكسارا 

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  جالل 

.CD101695 السعريف الوطنية

74

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   9 بساريخ   (0(1/5167

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

العقاري  الرسم  ذي  الرحبة  املسمى 

املسواجد   11/57668 عدد 

دائرة  تازوطة،  الترابية  بالج اعة 

من  ابسداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1  تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

الباز  السيد  لفائدة  هكسارات  50.ص 

شي اء والباز حسناء الحامل لبطاقة 

 D8ص)7صص الوطنية   السعريف 

.DB(0765 و

75 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5159)0)   رقم 

على  الذي سيجرى   (0(1 سبس 9ر   9

الرسم  ذي  تيزيوين  املسمى  العقار 

املسواجد   K/(901 رقم  العقاري 

بالج اعة الترابية آيت بورزوين، دائرة 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

اح اد  اوراغ  السيد  لفائدة  هكسارات 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D1(8568 رقم

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/)1/511)0)   رقم 

على  الذي سيجرى   (0(1 سبس 9ر   8

شهادة  ذي  الرمل  املسمى  العقار 

املسواجد  1)0)/ص)  عدد  إدارية 

بالج اعة الترابية واد الجديدة، دائرة 

احواز مكناس، إقليم مكناس، ابسداء 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

81ص).0 هكسار لفائدة السيد بندراعو 

السعريف  لبطاقة  الحامل  املصطفى 

.Dالوطنية رقم 50678ص

77
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5111)0)   رقم 

على  الذي سيجرى   (0(1 سبس 9ر   8

العقار املسمى احساكو 1 ذي الرسم 

املسواجد   59/(688 عدد  العقاري 

دائرة  إقدار،  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكسارات لفائدة السيد تزغيت خالد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D61099( الوطنية رقم

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5168)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   9

ذي   ( رح ة  املسمى  العقار  على 

806ص05/16  عدد  العقاري  الرسم 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

احواز  دائرة  الكيفان،  مول  سلي ان 

ابسداء  مكناس،  إقليم  مكناس، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

)1.118 هكسارا لفائدة السيد كرويت 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.D609588 الوطنية رقم

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5150)0)   رقم 

على  الذي سيجرى   (0(1 سبس 9ر   9

ض ن  تافغا  سهب  املسمى  العقار 

ص00)/ص7/0)  بساريخ   (69 بعدد 

ايت  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

اي وزار  دائرة  لجروف،  السبع 

من  ابسداء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1  تاريخ 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكسارات   (.5911

لبطاقة  الحامل  لحسن  بويغروسن 

.SH51801 السعريف الوطنية رقم

80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/ص1/511)0)   رقم 

على  الذي سيجرى   (0(1 سبس 9ر   8

العقار املسمى فدان املرجع اجنا ذي 

وفدان   (9( بعدد  ض ن  شراء  عقد 

شراء  عقد  ذي  وتازوغارت  احر�سي 

89ص املسواجد بالج اعة  ض ن بعدد 

اح د،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 

ابسداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

بوتقة  السيد  لفائدة  1.1051 هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB(1(6رقم 1ص

81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5110)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   8

ذي  ايسلي  باب  املسمى  العقار  على 

ذي  والدويورة   (1 عدد  الشراء  عقد 

 ((6 06) وعدد  الشراء عدد  عقدي 

اغزران،  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

ابسداء  صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

11 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

ملو�سى  السيد  لفائدة  هكسارا   1.15

لبطاقة  الحامل  الرح ان  عبد 

.CB56079 السعريف الوطنية رقم

82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/9ص1/51)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   8

العقار املسمى تيشنت ذي عقد  على 

1)ص  بعدد  ض ن  رضائية  مخارجة 

املسواجد   (011 يناير   (1 بساريخ 

ت حضيت،  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  افران،  إقليم  أزرو،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

15 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

رعود  السيد  لفائدة  هكسارا  )79ص.) 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.D(11(05 الوطنية رقم

83

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/7ص1/51)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   8

ذي  كحلة  عين  املسمى  العقار  على 

 611 بعدد  ض ن  الشراء  رسوم 
والعيساوي  7ص  وعدد   80 وعدد 

97ص  بعدد  ض ن  الشراء  رسم  ذي 

تزكيت،  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

ابسداء  افران،  إقليم  افران،  باشوية 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   1 تاريخ   من 

15 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

ايت  السيد  لفائدة  هكسارا  1886.ص 

لبطاقة  الحامل  لحسن  املجدوب 

.D(1681 السعريف الوطنية رقم

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5199)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

بنجياللي  ملك  املسمى  العقار  على 

  81/1658 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

امللكية  شهادة  ذي   1 بنجياللي  وملك 

بالج اعة  املسواجد   81/1657 عدد 

دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

اح د  السيد  لفائدة  هكسارا   1.75

لبطاقة  الحامل  بنجياللي  ر�سى 

.A577108 السعريف الوطنية رقم

85
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5505)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

موفران  فدان  املسمى  العقار  على 

 (60 بعدد  ض ن  شراء  عقد  ذي 

الترابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  مي ون،  ايت 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

9980.) هكسارا لفائدة السيد املنزهي 

بس ة وعث ان املنزهي الحامل لبطاقة 

 D9(7796 رقم  الوطنية  السعريف 

.D9(7797 ورقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5501)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

تغريست  واد  املسمى  العقار  على 

ض ن  صدقة  عقد  ذي  وبياض 

بالج اعة  املسواجد   91 بعدد 

تيفلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  الترابية 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الق ش  السيد  لفائدة  هكسارا   0.80

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.XA1(681 الوطنية

87

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5507)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   19

اوطاهر  الحرش   املسمى  العقار  على 

املسواجد  0ص  بعدد  ض ن  شراء  ذي 

عالل  سيدي  الترابية  بالج اعة 

الخ يسات،  دائرة  املصدر، 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

أبالل  السيد  لفائدة  هكسارا   0.5170

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.Aالوطنية ص5076ص

88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5506)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

ذي  الحرش  املسمى  العقار  على 

 16/57(69 عدد  امللكية  شهادة 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  الغندور، 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هلهالي  السيد  لفائدة  هكسارا  0ص.0 

السعريف  لبطاقة  الحامل  امليلودية 

.X1(0(10 الوطنية

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/)1/550)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

الدار  فدان  املسمى  العقار  على 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  اهناوة 

بفدان  فالحية  وأرض    16/585(1

بعدد  ض ن  مبادلة  ذي  هناوة 

الترابية  بالج اعة  املسواجد   110

الخ يسات،  دائرة  مي ون،  ايت 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكسارات   (.95(6

لبطاقة  الحامل  بنعي�سى  بولقرون 

.X19797 السعريف الوطنية

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/ص1/550)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

عركوب  املسمى  العقار  على 

عدد  السحفيظ  مطلب  ذي  ح يدة 

بالج اعة  املسواجد    81/1667

دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية  

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الرصافي  السيد  لفائدة  هكسارا   0.80

السعريف  لبطاقة  الحامل  س ير 

.W171879 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ ح.ج/1/5195)0)   رقم 
سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10
فالحية  أرض  املسمى  العقار  على 
عن  تنازل  عقد  ذي  الشجع  ببالد 
بساريخ  عليه  مصادق  فالحية  أرض 
بالج اعة  املسواجد  1)/ص1/0)0) 
احواز  دائرة  الطيب،  أوالد  الترابية  
من  ابسداء  فاس،  إقليم  فاس، 
غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 
18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 
فراط  )ة(  السيد  لفائدة  هكسارا   1
السعريف  لبطاقة  )ة(  الحامل  اح د 

.C89الوطنية 09ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ ح.ج/1/5189)0)   رقم 
سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10
العليق  الكراكر  املسمى  العقار  على 
وراس  الكوم  وخندق  الفوقية 
ذي  نعلوش  وافرس  الفوقية  الفدان 
مصادق  فالحية  أرضية  كراء  عقد 
املسواجد   (0(1/08/0( بساريخ  عليه 
دائرة  بني فغلوم،  الترابية   بالج اعة 
ابسداء  شفشاون،  إقليم  تازة،  باب 
غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 
في  علني  بحث   (0(1 أكسوبر   (8
بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
وجلب املاء منه، من أجل االسسع ال 
مساحة  وسقي  املاشية  وارواء  املنزلي 
السيد  لفائدة  هكسارات  91ص1.6 
فؤاد  الشريف  بنحساين  )ة( 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC8981)ص
93
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5178)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

الخوالط  فدان  املسمى   العقار  على 

 (011/06/17 بساريخ  ذي عقد شراء 

الترابية   بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  يدين،  ايت 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الرح ة  ج عية  لفائدة  هكسارا   0.06

م ثلها  شخص  في  مسجد  لبناء 

القانوني.

94

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5186)0)   رقم 

10 سبس 9ر 1)0) الذي سيجرى على 

العقار املسمى عوينت ح و ذي مبادلة 

ص0) املسواجد بالج اعة  ض ن بعدد 

الخ يسات،  دائر  الكنزرة،  الترابية  

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات  86.ص 

)ة(  الحامل  بنعي�سى  الشعشوعي 

.X117971 لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5171)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

ذي  جعبوب  املسمى  العقار  على 

)19ص81/1  عدد  امللكية  شهادتي 

وعدد 196ص81/1 ومطلب السحفيظ 

بالج اعة  املسواجد   81/1781 عدد 

تيفلت،  دائر  الجوهرة،  عين  الترابية 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات  ص 

لبطاقة  )ة(  الحامل  راشيد  اإلدري�سي 

.XA(8196 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5175)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

على العقار املسمى اكل وس موضوع 

 57/6819 عدد  السحفيظ  مطلب 

 1(8 بعدد  سجل  كراء  عقد  ذي 

املسواجد   (0(1/05/1( بساريخ 

دائرة  تزكيت،  الترابية  بالج اعة 

من  ابسداء  إفران،  إقليم  إفران، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7  تاريخ 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات   (.7751

لبطاقة  )ة(  الحامل  زهرة  بويدمار 

.Dالسعريف الوطنية 711)6ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5169)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

على العقار املسمى خدجو ذي الرسم 

املسواجد   57/168 عدد  العقاري 

املخفي،  سيدي  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  إفران،  إقليم  أزرو،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات  910ص.) 

لبطاقة  )ة(  الحامل  ر�سى  امللياني 

.D51السعريف الوطنية 1)1ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5170)0)   رقم 

10 سبس 9ر 1)0) الذي سيجرى على 

عقد  ذي  تشارفيت  املسمى  العقار 

املسواجد  صص  بعدد  ض ن  الشراء 

ت حضيت،  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  إفران،  إقليم  أزرو،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات   1.6899

لبطاقة  )ة(  الحامل  مح د  النظيفي 

.DA5السعريف الوطنية 115ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5170)0)   رقم 

10 سبس 9ر 1)0) الذي سيجرى على 

عقد  ذي  تشارفيت  املسمى  العقار 

املسواجد  صص  بعدد  ض ن  الشراء 

ت حضيت،  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  إفران،  إقليم  أزرو،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات   1.6899

لبطاقة  )ة(  الحامل  مح د  النظيفي 

.DA5السعريف الوطنية 115ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5171)0)   رقم 

10 سبس 9ر 1)0) الذي سيجرى على 

العقار املسمى تالت نايت خويا ذي عقد 

املسواجد    ،711 بعدد  ض ن  الشراء 

املخفي،  سيدي  الترابية  بالج اعة 

ابسداء  إفران،  إقليم  أزرو،  دائرة 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات   1.77(1

لبطاقة  )ة(  الحامل  هللا  عبد  ياسين 

.C81076 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ ح.ج/1/5500)0)   رقم 

سيجرى  الذي   (0(1 سبس 9ر   10

الضاية  املسمى  العقار  على 

السحفيظ  مطلب  ذي  الح راء 

بالج اعة  املسواجد    ،15691/16

دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ   من 

18 أكسوبر 1)0) بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

)ة(  السيد  لفائدة  هكسارات   1.57

لبطاقة  )ة(  الحامل  ميلود  لفرم 

.A80080( السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5196

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

الرسم  ذي  ايشو  ولد  سهب  املسمى 

بعين  الكائن   155(/81 العقاري رقم 

املسواجد  بوخلخال  سيدي  جوهرة 

الجوهرة،  عين  الترابية  بالج اعة 

الخ يسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ  من  ابسداء 

علني  بحث   (0(1 أكسوبر   18 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكسارا   0,6170 مساحة 

معه  ومن  مح د  حلواني  السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA 8801
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5190

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

الشراء  ذي عقد  البوري  الواد  فدان 

بالج اعة  املسواجد   89 برقم  ض ن 

دائرة  املصدر،  عالل  سيدي  الترابية 

الخ يسات،  إقليم  الخ يسات، 

إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ  من  ابسداء 

علني  بحث   (0(1 أكسوبر   18 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

املاء منه، من أجل سقي  ثقب ودلب 

السيد  لفائدة  هكسارا   0,10 مساحة 

السعريف  لبطاقة  الحامل  نادية  زهير 

.AA1011(  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ  ص1/519)0) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

عقد  ذي  بودومة  ح رية  املسمى 

املسواجد   198 رقم  ض ن  الشراء 

بويحيى  ايت  الترابية  بالج اعة 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الحجامة، 

الخ يسات، ابسداء من تاريخ 7 أكسوبر 

 (0(1 أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1

بحث علني  في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أ جل 

سقي مساحة 815),0 هكسارا لفائدة 

الدين  وعز  الخضري  بشرى  السيدة 

السعريف  لبطاقة  الحامل  امسسون 

.A 115167 و A19707الوطنية  ص

104

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5501
العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1
املسمى مزارع بالد الشجع ذي عقدي 
أشجار  وبيع  أرضية  قطع  عن  تنازل 
يوليو   19 بساريخ  محررة  الزيسون 
 (005 أغسطس   6 وتاريخ   (001
وشهادة السصرف املسعلقة باسسغالل 
 11/(008 رقم  ج اعية  أرض 
أوالد  الترابية  بالج اعة  املسواجد 
إقليم  فاس،  أحواز،  دائرة  الطيب، 
أكسوبر   7 تاريخ  من  ابسداء  فاس، 
 ،(0(1 أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
وإرواء  املنزلي  االسسع ال  أجل 
 0,(860 مساحة    والسقي  املاشية 
خالد  الفايق  السيد  لفائدة  هكسارا، 
الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C755ص)ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5198
العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1
شهادة  ذي   10( الشروق  املسمى 
املسواجد  870ص))/07  رقم  امللكية 
بالج اعة الترابية عين بيضاء، دائرة 
أحواز فاس، إقليم فاس، ابسداء من 
 18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ 
شأن  في  علني  بحث   (0(1 أكسوبر 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
حديقة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
لفائدة  هكسارا   0,0( مساحتها  املنزل 
الرح ان  عبد  اليوسفي  السيد 
السعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C165681  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5191

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

اح د  أوالد  فدان  املسمى  املسمى 

 16/58175 رقم  امللكية  شهادة  ذي 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم  الخ يسات،  دائرة  الغندور، 

 7 تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات، 

أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكسارات  ص  مساحة  سقي  أجل  من 

الحامل  هللا  عبد  درو  السيد  لفائدة 

.G 81000  لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5191

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

امللكية  شهادة  ذي  الش ارخ  فدان 

بالج اعة  املسواجد   16/711(9 رقم 

الخ يسات،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

املاء  وجلب  بئرين  بإنجاز  الترخيص 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه ا، 

الحا�سي  السيد  لفائدة  هكسارات 

السعريف  لبطاق  الحامل  اعلي 

.X57577  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5181
العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1
ذي شهادة   6 رح ة  الشروق  املسمى 
املسواجد  810ص05/16  رقم  امللكية 
سلي ان  سيدي  الترابية  بالج اعة 
الكيفان، دائرة أحواز مكناس،  مول 
 7 تاريخ  من  ابسداء  مكناس،  إقليم 
أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 
هكسارا   1,(9 مساحة  أجل سقي  من 
السالم   عبد  كرويت  السيد  لفائدة 
الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D166010
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مدير   أصدره  قرار  ب وجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
)1/516)0) بساريخ 10 سبس 9ر 1)0)

 الذي سيجرى على العقار املسمى ملك 

ازعوم ذي شراء ض برقم 1)ص ص ص7ص 

سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   7

مشروع  شأن  في   علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز وجلب املاء منه، من 

أجل سقي مساحة 0),0 هكسارا لفائدة 

ازعوم  وحنان  سلمي  مح د  السيد 

 X الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.X(111781 و 1179ص
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5161

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

برقم  ض  ملكية  ذي  اله يل  املسمى 

بالج اعة  املسواجد   (00 ص   189

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   (0(1 أكسوبر   7 تاريخ  من 

في  علني  بحث   (0(1 أكسوبر   18  
وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
9))1,5 هكسارا لفائدة السيد مشعر 
لبطاقة  الحامل  الحفيظ  الجاللي 

.A 10السعريف الوطنية  09ص
111

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5157
العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1
القصريات  فدان  املسمى  املسمى 
01ص81/5   السحفيظ رقم  ذي مطلب 
سيدي  الترابية  بالج اعة  املسواجد 
إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 
 7 تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات، 
أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر 
مشروع  في  علني  بحث   (0(1
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 
هكسارا   0,9( مساحة  أجل سقي  من 
الحفيظ  عبد  خرماز  السيد  لفائدة 
الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA7(769
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبس 9ر   10 بساريخ   (0(1/5187

العقار  على  سيجرى  الذي   (0(1

املسمى ظهر السدرة ذي شهاد امللكية 

بالج اعة  املسواجد  78ص81/15  رقم 

تيفت  دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية 

تاريخ  من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

أكسوبر   18 غاية  إلى   (0(1 أكسوبر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكسارا   0,65 مساحة  أجل سقي  من 

الحامل  زهير  بعكي  السيد  لفائدة 

 AB الوطنية  السعريف  لبطاقة 

0186ص6.

113



19497 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

1



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19498  



19499 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19500  



19501 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19502  



19503 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19504  

2



19505 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19506  



19507 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

3



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19508  

4



19509 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

بإقليم

بإقليم



عدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) الجريدة الرسمية19510  



19511 الجريدة الرسميةعدد ص568 - 1) صفر ص111 )9) سبس 9ر 1)0)) 

5


