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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تكحمل اإلدارة وية مسؤولية فيما يكعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
SOGEFCO

 SOCIETE DE GESTION - ETUDES-

FISCALITE- COMPTABILITE

STE TAHRAZERHOUNE

SARL

 SIEGE SOCIAL : 2RUE ABBAS

BENNANI BOURAMANA FES

 12 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بن س  مسجل   ،2727 وغسطس 

 ،2727 وغسطس   2 بكاريخ  املدنية 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة، ذات املميزات الكالية :

 STE  : التسمية 

.TAHRAZERHOUNE SARL

الهدف : تاجر وقود وو وقود سائل 

شبه بالجملة.

املقر : 2 زنقة عباس بناني بورمانة 

فاس.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

مبلغ 177.777 درهم.

زهري محمد ... 57.777 درهم.

زهري عزيز .... 57.777 درهم.

للسيد  التسيير  وسند   : التسيير 

زهري محمد.

ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

ب اس  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

2727، تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

السجل الكجاري رقم   ،2727/2274

.63871

1 P

 STE IKADDAR TRAVAUX &

NEGOCE

SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM EL AYADI

AV HASSAN II TAROUDANT

 RC N° : 839 TRIBUNAL DE 1ER

INSTANCE DE TAROUDANT

العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

فاتح  بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

 IKADDAR لشركة   ،2727 سبكمبر 

شركة   TRAVAUX ET NEGOCE

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

قرر الشركاء ما يلي : توسيع نشاط 

الشركة باضافة :

الطاقة  انظمة  وتركيب  وعمال 

الشمسية.

اسكيراد املعدات الزراعية.

عقاري  منعش   : نشاط  حذف 

واالشغال املخكل ة.

من   2 ال صل  تعديل  تم  بذلك 

القانون االسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  االيداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بكارودانت بكاريخ 15 سبكمبر 2727، 

تحت رقم 1248.

2 P

STE JANNAPALM

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
تم بمدينة سال بكاريخ 17 سبكمبر 

تم تأسيس فرع شركة ذات   ،  2727

باملواص ات  محدودة  مسؤولية 

الكالية :

.STE JANNAPALM : االسم

النعيم،  سكاني  مجمع   : املقر 

عمارة 65 رقم 1 تابريكت سال.

الدراسات  مككب   : الهدف 

واالبحاث.

غير  ملدة  وكلكا  والتسيير  االدارة 

محدودة للسيد براد اسماعيل.

تم وضع القانون املؤسس للشركة 

في املحكمة االبكدائية بسال بكاريخ 17 

 349(9 رقم  تحت   ،2727 سبكمبر 

وتم تسجيل هذه االخيرة بن س اليوم 

وتحت رقم 31861.

3 P

STE EKIPEXPO STRUCTURE

شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : مركب ايراك 

شارع محمد السادس عمارة D1 رقم 

8 الجيروند الدارالبيضاء

السجل الكجاري رقم : 783)39

الغير  العام  الجمع  بمقك�سى 

يوليو  فاتح  بكاريخ  املنعقد  العادي 

2727 تقرر ما يلي :

السيد  حصص  ت ويت  معاينة 

سعيد زروال.

سعيد  السيد  اسكقالة  معاينة 

زروال من مهامه كمسير.

زروال  مريم  السيدة  تعيين 

كمسيرة جديدة للشركة.

تعديل القانون االسا�سي.

بككابة  القانوني  االيداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبكمبر   8 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2727، تحت رقم 45139).

4 P

شركة مقاولة داداوي اخوان

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقك�سى  عقد عرفي بين الشركاء 

 2713 )1 يونيو  بمقر الشركة بكاريخ 

تم اقرار الحل املسبق لشركة مقاولة 

مقرها  ش.ذ.م.م.،  اخوان،  داداوي 

تنجداد  مركز   37 الرقم   23 الزنقة 

كلميمة.

بعد  املسبق  الحل  قرر  تم  وقد 

مالحظة ون الشركة توجد في وضعية 

مالية صعبة منذ حوالي سنكين.

ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   1( بالراشيدية يوم 

تحت رقم 2727/255.

5 P
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 STE IEM INTER

EQUIPEMENT MAROC
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد   ،2719 نونبر   25 بكاريخ  الر اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 STE IEM INTER  : التسمية 

 EQUIPEMENT MAROC SARL

.AU

الهدف  االجكماعي : تركيب وتوزيع 

االجهزة الكهر ائية.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 الى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.

ومال بالل .... 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة الحسنية 2 مجموعة 

ب رقم 242 العالية املحمدية.

املسير : السيدة امال بالل.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.267(3

6 P

 STE IKAJIAN
SARL AU

  24 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس 2727 بالر اط تقرر ما يلي :

من  الشركة  راسمال  من  الرفع 

17.777 درهم الى 177.777 درهم.

باضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

االنشطة الكالية :

و ناء  وتطوير  وتصميم  دراسة 

وتن يذ :

البرمجية  والحلول  االجهزة 

لككنولوجيا املعلومات.

 (BIG DATA( الضخمة  البيانات 

واالنظمة االلية )االت/رو وتات).
الري  وانظمة  الرقمية  الزراعة 

الذكية.

مباني   في   (IOT( االشياء  انترنت 

والبيوت  واملزارع  واملنازل  املوا�سي 

الزراعية الذكية.

وجهزة انكاج الطاقة الخضراء.

الكجارية  باملحكمة  االيداع  تم 

بكاريخ   176(85 رقم  تحت  بالر اط 

15 سبكمبر 2727.

7 P

STE AMSIR TRANS
SARL AU

مقرها االجكماعي : الر اط اكدال 
زنقة جبل تازكا العمارة )3 الشقة 

رقم 13

تعديل شركة
بموجب محضر اجكماع الجمعية 

 AMSIR العامة غير العادية للشركة 

 19 بكاريخ   ،  TRANS SARL AU

وغسطس 2727، تقرر ما يلي :

 AMSIR تبديل اسم الشركة من 

.AMSIR الى  TRANS
الكجاري  بالسجل  االيداع  تم 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

174751 بكاريخ 15 سبكمبر 2727.

8 P

 STE MEETEK
 SARL

مقرها االجكماعي : تجزئة معمورة 

عمارة 183 دكان 2 حصين سال 

الجديدة سال
رقم الكقييد بالسجل الكجاري : 

1819(
رفع راسمال الشركة

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 8 يوليو 2727 بسال تم رفع 
روسمال الشركة من 577.777 درهم 

قدره  بمبلغ  درهم   1.777.777 الى 

577.777 درهم مقسمة كالكالي :

 677.777 ياسين  العطار  السيد 

حصة من   6777 الى  درهم مقسمة 

فئة 177 درهم.

 477.777 ملياء  البهجة  السيدة 

حصة من   4777 الى  درهم مقسمة 

فئة 177 درهم.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سبكمبر   17 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2727، تحت رقم 34982.

9 P

STE DESINIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها : 17.777 درهم

مقرها االجكماعي : )1 شارع االبطال 

شقة رقم ) اكدال الر اط

السجل الكجاري رقم : 31)25

بمقك�سى  الجمع العام االسكثنائي 

 ،2719 سبكمبر   27 بكاريخ  املؤرخ 

 STE DESINIA قرر مسؤول الشركة 

SARL ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

مراردة  محمد  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

لكص ية  االجكماعي  املقر  تحديد 

الشركة بمقرها االجكماعي الكائن ب 

)1 شارع االبطال شقة رقم ) اكدال 

الر اط.

باملحكمة  القانوني   االيداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 175222 

بكاريخ فاتح يوليو 2727.

10 P

STE COSOB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تعديل
بمقك�سى عقد عرفي املؤرخ في 22 

يوليو 2727 تقرر ما يلي :

املكبقية من راسمال   3/4 تحرير 

الشركة بمبلغ 5.777) درهم.

ادخال شريك جديد السيد رشيد 

االحويج.

الرفع من راسمال الشركة بادماج 

من  لحمله  درهم   477.777 مبلغ 

درهم   577.777 درهم الى   177.777

4777 حصة جديدة بقيمة  باصدار 

177 درهم للحصة.

مقسم  الشركة  راسمال  ووصبح 

كالكالي :

 4977  .... السيد مبارك االحويج 

حصة.

 177   .... االحويج  رشيد  السيد 

حصة.

االحويج  رشيد  السيد  تعيين  تم 

كمسير شريك ملدة غير محدودة.

العنوان  الى  الشركة  مقر  تحويل 
 474 رقم  مكرر   58 رقم   : الجديد 

الجرف انزكان.

تغيير شكل الشركة من شركة ذات 

مسؤولية محدوة ات شريك وحيد الى 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

تحيين قانون الشركة.

بككابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بانزكان 

2727، تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

.1537

11 P

STE DOMOTIK DESIGN
SARL AU

راسمالها : 17.777 درهم

اسكقالة مسير للشركة
االسكثنائي  املحضر  بمقك�سى 

 ،2727 وغسطس   2( في  املؤرخ 

 STE DOMOTIK DESIGN لشركة 

 : ب  االجكماعي  مقرها   ،SARL AU

عمارة ماتيس، 1)5 بلوك A الطابق 2 

شارع محمد الخامس السوي�سي مركز 

االعمال الر اط.

اسكقالة السيد جروم انجلني من 

مهامه كمسير للشركة.

مسكطيع  حكيمة  السيدة  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة.
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القانون  من   15 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة تبعا لذلك.

بمككب  القانوني  االيداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

2727، تحت رقم  18 سبكمبر  بكاريخ 

.176896

12 P

STE AB BETON
SARL

الزيادة في راسمال الشركة
االسكثنائي  املحضر  بمقك�سى 

قررت   ،2727 يوليو   24 في  املؤرخ 

 AB الشركة ذات املسؤولية املحدودة

.BETON SARL

موالي  تعاونية  االجكماعي  مقرها 

بوشعيب ايت بلقاسم تي لت.

الزيادة في راسمال الشركة بمبلغ 

من  لنقله  وذلك  درهم   1.977.777

 2.777.777 الى  درهم   177.777

درهم باصدار 19.777 حصة جديدة 

درهم لكل واحدة تحرر   177 بقيمة 

كلها وقت االكككاب عن طريق ادماج 

الحسابات الجارية للشركاء لصالح :

 9577 السيد بوشعيب بلمبخوت 

حصة.

 9577 النظي ي  عائشة  السيدة 

حصة.

الشركة  راسمال  تقسيم  ليصبح 

كالكالي :

بلمبخوت  بوشعيب  السيد 

1.777.777 درهم..

النظي ي  عائشة  السيدة 

1.777.777 درهم.

املجموع ...... 2.777.777 درهم.

القانون  من   ( البند  تعديل 

االسا�سي للشركة تبعا لذلك.

بمككب  القانوني  االيداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   1( بكاريخ  بالخميسات 

2727، تحت رقم 1151..

13 P

 STE MOROCCAN SAND

SARL

االسكثنائي  عام  جمع  بمقك�سى 

سبكمبر   14 بكاريخ  الر اط  في  حرر 

 STE الشركة  شركاء  قرر   ،2727

ش.م.م.   MOROCCAN SAND 

ما يلي :

راسمال  زيادة  الشركاء  قرر 

الشركة ب 977.777.) درهم لكغييره 

  8.777.777 درهم الى   177.777 من 

درهم عن طريق انشاء 9.777) سهم 

جديد من فئة 177 درهم للواحد.

زيادة روسمال عن طريق املساهمة 

النقدية.

بككابة   القانوني  االيداع  تم 

بالر اط   الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 16 بكاريخ   176894 رقم  تحت 

سبكمبر 2727.

14 P

شركة صوفينور 

للمحاسبة واالعالميات 

ش.ذ.م.م.

مقرها االجكماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن رقم 5 و8 القنيطرة

الهاتف : )75.3..1).8).)3

النقال : 76.62.34.91.98

ال اكس : 36.25.38.)75.3

 STE AF HOME

شركة ذات مسؤولية محدودة

توسيع الغرض االجكماعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  

 ،2727 وغسطس    6 بالقنيطرة يوم 

تم تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

توسيع الغرض االجكماعي باضافة 

ووشغال  البضائع  نقل  ونشطة 

مخكل ة )البناء).

ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت رقم 9118) بكاريخ 9 

سبكمبر 2727.

15 P

شركة صوفينور 

للمحاسبة واالعالميات 

ش.ذ.م.م.

مقرها االجكماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن رقم 5 و8 القنيطرة

الهاتف : )75.3..1).8).)3

النقال : 76.62.34.91.98

ال اكس : 36.25.38.)75.3

 STE SMART

CONSTRUCTION

ET DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  

سبكمبر    2 يوم  بالقنيطرة 

شركة  تأسيس  تم   ،2727

 SMART CONSTRUCTION

 ،ET DEVELOPPEMENT

ش.ذ.م.م.ش.و.

املقر االجكماعي : 59 اقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.

وشغال   : االجكماعي  الهدف 

مخكل ة والبناء.

العمليات  كل  عامة  و ص ة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  الكجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي.

البرك  السيد   : الى  التسيير وسند 

عبد هللا.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

 177.777 مبلغ  روسمال حدد في  

درهم مقسمة الى 1777 حصة بقيمة 

اكككابها  سدد  للواحدة،  درهم   177

وتوزيعها كالكالي :

 1777  ... عبد هللا  البرك  السيد 

حصة.

ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة 
وقيد بالسجل الكجاري  بالقنيطرة تحت 

رقم 56725 بكاريخ 16 سبكمبر 2727.
من وجل املسكخرج واالشارة

صوفينيور

16 P

شركة صوفينور 
للمحاسبة واالعالميات 

ش.ذ.م.م.
مقرها االجكماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن رقم 5 و8 القنيطرة
الهاتف : )75.3..1).8).)3
النقال : 76.62.34.91.98

ال اكس : 36.25.38.)75.3

STE AMBO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

حل الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  
بالقنيطرة يوم فاتح سبكمبر  2727، تم 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
انحالل مسبق للشركة.

تسمية املص ي وهو السيد برج عبد 
الرحمان.

الكص ية:  فيه  تمت  الذي  املقر 
تجزئة   1 رقم  مككب   ، بالقنيطرة 

الحدادة رقم 1984 طريق املهدية.
ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة 
تحت رقم   ،2727 سبكمبر   15 بكاريخ 

.(91(5
للضبط والنشر

17 P

شركة صوفينور 
للمحاسبة واالعالميات 

ش.ذ.م.م.
مقرها االجكماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن رقم 5 و8 القنيطرة
الهاتف : )75.3..1).8).)3
النقال : 76.62.34.91.98

ال اكس : 36.25.38.)75.3

 ASA BATIMENT 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  
بالقنيطرة يوم 17 سبكمبر  2727، تم 
 STE ASA BATIMENT تأسيس شركة

، ش.ذ.م.م.
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موالي  اقامة   59  : الشركة  املقر 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.
االنعاش   : االجكماعي  الهدف 

العقاري.
العمليات  كل  عامة  و ص ة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  الكجارية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي.
التسيير وسند الى : السيد ال كيكي 
احمد والسيد ال كيكي عبد السالم.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 
يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

 177.777 روسمال حدد في  مبلغ: 
درهم مقسمة الى 1777 حصة بقيمة 
اكككابها  سدد  للواحدة،  درهم   177

وتوزيعها كالكالي :
 347  ... احمد   ال كيكي  السيد 

حصة.
 ... السالم   ال كيكي عبد  السيد 

337 حصة.
 337  ... صابر   ال كيكي  السيد 

حصة.
ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
الكجاري   بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بكاريخ   56113 بالقنيطرة تحت رقم 

)1 سبكمبر 2727.
من وجل املسكخرج واالشارة

صوفينيور

18 P

ائكمانية فداد

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها : 5 املركز الكجاري ابن سينا اكدال 

الر اط

الهاتف : 2).59.)).)75.3

 STE ECOSYSTEM FACTORY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

املوقع  الشركة  نظام  بمقك�سى 
 ،2719 سبكمبر   13 بكاريخ  بالر اط 
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة باملواص ات الكالية :

شركة   : االجكماعية  التسمية 

.ECOSYSTEM FACTORY SARL

تسويق   : االجكماعي  الغرض 

وخدمات  وخدمات  منكجات 

الرقمي،  الكحول  البرمجيات، 

االستشارات، الكطبيق، الويب ...

االلي  الحاسب  برمجيات  تطوير 

غير  او  املباشرة  االنشطة  وجميع 

املباشرة في الخدمة واالستشارات في 

مجال الككنولوجيا.

االسكحواذ على حقوق امللكية وو 

حصص في وي شركات وو مؤسسات 

مماثلة وو مخكل ة.

جميع  اجراء  عام،  وبشكل 

او  الكجارية  او  املالية  املعامالت 

وو  الضرورية  العقارية  وو  املنقولة 

غرض  لكحقيق  ببساطة  امل يدة 

الشركة ومن املرجح ون تعزز نموها 

وتطويرها.

املقر االجكماعي   : املقر االجكماعي 

رقم 113 تجزئة ياسين الطابق االول 

الشطر الثاني مكناس.

27.777 درهم مقسم   : الراسمال 

درهم   177 بقيمة  حصة   277 الى 

للواحدة موزعة على النحو الكالي :

 177  ..... امرابط  محمد  السيد 

حصة اجكماعية.

 177  ..... فاككوري  ايتي  السيد 

حصة اجكماعية.

277 حصة   .... مجموع الحصص 

اجكماعية.

: محمد الدهيماني مدير  التسيير 

غير قانوني.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

باملركز  القانوني  االيداع  تم 

 4 الجهوي لالستثمار بمكناس بكاريخ 

وغسطس 2727، تحت رقم 57325.

19 P

P. A & DIGITAL
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
روس املال : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : ملكقى طريق 
القاهرة وزنقة غاندي إقامة املنزه 

رقم 27 الر اط
العادي  غير  العام  الجمع  باسم 
 ،2727 وغسطس   18 املنعقد بكاريخ 

تم تقرير ما يلي :
ت ويت الحصص الكامة ما بين :

السيد جوليان بورويرون وشركة 
 377 وجل  من   OXO HOLDING

حصة.
السيد جوليان بورويرون وشركة 
 377 من وجل   HOLDING PRIMO

حصة.
السيد جوليان بورويرون وشركة 
 377 وجل  من   VIRIS HOLDING

حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة ذات مسؤوية محدودة بشريك 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة.
تعيين السيد كريم بلعزيز كمسير 
السيد  جانب  إلى  للشركة  جديد 
غير  ملدة  وذلك  بوزويرون  جوليان 

محدودة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر اط  الكجارية  املحكمة  ضبط 
تحت رقم   ،2727 )1 سبكمبر  بكاريخ 

.17686(
للخالصة والبيان

20 P

 AOUAD MOHAMMED
 PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع املسيرة الخضراء إقامة ادريس 
2 عمارة رقم 15 مككب رقم 2 سال 

بطانة
االسكثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

بكاريخ 24 يوليو 2727، تقرر ما يلي 

مجموع  من  حصة   319 ت ويت 

الناصري  فطومة  السيدة  حصص 

ل ائدة السيدة لبنة عواد.

مجموع  من  حصة   32 ت ويت 

حصص السيد محمد عواد ل ائدة 

السيدة لبنة عواد.

حصة من مجموع   1277 ت ويت 

حصص السيد محمد عواد ل ائدة 

السيد ادريس عواد.

مجموع  من  حصة   55( ت ويت 

حصص السيد محمد عواد ل ائدة 

السيد علي املالكي.

مجموع  من  حصة   134 ت ويت 

حصص السيد محمد عواد ل ائدة 

السيدة فاطمة الزهراء املالكي.

مجموع  من  حصة   (2 ت ويت 

العربي عواد  حصص السيد محمد 

الزهراء  فاطمة  السيدة  ل ائدة 

املالكي.

مجموع  من  حصة   (2 ت ويت 

ل ائدة  عواد  احمد  السيد  حصص 

السيدة فاطمة الزهرة املالكي.

مجموع  من  حصة   311 ت ويت 

حصص السيدة امينة عواد ل ائدة 

السيدة لبنة عواد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبكمبر   17 يوم  بسال  االبكدائية 

2727، تحت رقم 34986.
التسيير

21 P

TAIBA EL FILAHIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

االسكثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

تقرر   ،2727 وغسطس   18 بكاريخ 

ما يلي :

ت ويت 14877 حصة وهي مجموع 

محمد  بن  ابراهيم  السيد  حصص 

الشركة  ل ائدة  البطشان  حمد  بن 

 GREEN ALTERNATIVE GLOBAL

.CONCEPT
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وهي  حصة   11177 ت ويت 

جحجاح  السيد  حصص  مجموع 

 GREEN الشركة  ل ائدة  وسامة 

 ALTERNATIVE GLOBAL

.CONCEPT

من  حصة   11799 ت ويت 

زهيروشرف  السيد  حصص  مجموع 

 GREEN الشركة  ل ائدة  املزدي 

 ALTERNATIVE GLOBAL

.CONCEPT

ت ويت حصة واحدة من مجموع 

املزدي  وشرف  زهير  السيد  حصص 

ل ائدة  السيد كريم موحدي.

تعيين السيد كريم موحدي مسيرا 

وحيدا للشركة بعد اسكقالة السيد 

زهير وشرف املزدي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 25 يوم  بالقنيطرة  االبكدائية 

وغسطس 2727، تحت رقم 13)8).
التسيير

22 P

 ENGINEERING AND

 ENVIRONMENTAL

 MANAGEMENT

CONSULTING EEMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

21 ساحة وبو بكر الصديق الشقة 

رقم 78 وكدال، الر اط

االسكثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

تقرر   ،2727 وغسطس   17 بكاريخ 

ما يلي :

حل الشركة.

وبو  ساحة   21  : الكص ية  مقر 

وكدال   78 بكر الصديق الشقة رقم 

الر اط.

تعيين السيدة سارة ككانو مص ي 

للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبكمبر   2 يوم  بالر اط  الكجارية 

2727، تحت رقم 176339.

23 P

شركة أنيفير برودري
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد
روسمالها : 177.777 درهم

139، زنقة ابن هيثم، الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم، فاس

رفع رأسامل الرشكة
بمقك�سى عقد عرفي بكاريخ 3 يناير 
2727، قرر املساهم الوحيد للشركة 
املدعوة «اني ير برودري» شركة ذات 
وحيد،  بمساهم  محدودة  مسؤولية 
مقرها  درهم،   177.777 روسمالها 
ابن  زنقة   139 ب اس،  االجكماعي 
هيثم، الحي الصناعي سيدي ابراهيم 

ما يلي :
يبلغ  الذي  الشركة  روسمال  رفع 
قدره  بمبلغ  درهم،   177.777 حاليا 
 677.777 577.777 درهم ليصل إلى 
من  حصة   5777 إلى  مجزوة  درهم، 
الواحدة،  للحصة  درهم   177 فئة 
وذلك عن طريق خلق حصص جديدة 
الوحيد  للمساهم  باملجان  مسلمة 
مع  مقاصة  وذلك  جميعها  ومحررة 
على  واملسكحقة  السائلة  الديون 

الشركة.
من النظام  و)   6 تغيير لل صول 

األسا�سي للشركة.
ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ب اس،  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
2727، تحت رقم  17 سبكمبر  بكاريخ 

.2118
للنسخ والنشر

24 P

فاضل هولدينك
شركة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها : 1.777.777 درهم

زاوية 25 شارع موالي رشيد و1 مكرر 
زنقة ووالد بوزيد، الدار البيضاء.
رفع وتخ يض روسمال الشركة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
الجمعية  قررت   ،2727 2 يوليو 
عقدتها  التي  العادية  الغير  العامة 
«فاضل هولدينك»  الشركة املدعوة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   1.777.777 روسمالها 

 25 زاوية  االجكماعي بالدار البيضاء، 
زنقة  مكرر  و1  رشيد  موالي  شارع 

ووالد بوزيد، ما يلي :
يبلغ  الذي  الشركة  روسمال  رفع 
مجزوة  درهم   1.777.777 حاليا 
 177 فئة  من  حصة   1777 إلى 
بمبلغ  الواحدة،  للحصة  درهم 
إلى  ليصل  درهم    5.527.777 قدره 
بإصدار  وذلك  درهم   6.527.777
درهم   177 بقيمة  حصة   55277
باملجان  مسلمة  لواحدة،  للحصة 
للمساهمين وذلك مقاصة مع ديون 

الشركة.
قدره  بمبلغ  املال  روس  تخ يض 
درهم وذلك بامكصاص   5.527.777
من  لينكقل  املتراكمة،  الخسائر 
 1.777.777 إلى  درهم   6.527.777

درهم.
من القانون  و)   6 تغيير لل صول 

األسا�سي للشركة.
ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2727 سبكمبر   14 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 45972).
للنسخ والنشر

25 P

 STE DE PARTICIPATION
 ET DE PROMOTION

 INDUSTRIE HOTELIERE -
S2PIH
SARL

روسمالها : 77.777) درهم
مقرها االجكماعي : 26، زنقة محمد 

القوري،
شقة رقم 5، الدار البيضاء

هبة حصص اجكماعية
تغيير الشكل القانوني للشركة
تحويل املقر االجكماعي للشركة

 2( بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يوليو 2727، قررت الجمعية العامة 
الشركة  عقدتها  التي  العادية  الغير 
 STE DE PARTICIPATION : املدعوة
 ET DE PROMOTION INDUSTRIE
 HOTELIERE par abréviation
S2PIH SARL، شركة ذات مسؤولية 

77.777) درهم،  محدودة، روسمالها 

 26 مقرها االجكماعي بالدار البيضاء 

 5 رقم  شقة  القوري،  محمد   زنقو 

ما يلي :

حصص  وهب  على  املصادقة 

 1(57 السيدة تلين وسالتي وعددها 

حصة، والسيدة إنج وسالتي وعددها 

وسالتي  توالي  والسيدة   1(57

وعددها 57)1 ل ائدة اختهن السيدة 

نازلي وسالتي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بمساهم وحيد.

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

محمد  زنقة   26 البيضاء  الدار  من 

شارع   57 إلى   5 رقم  شقة  القوري 

 ،21 اوشكاغ  إقامة  تاوجطات  عين 

بوركون،  حي   ،29 رقم   ،4 الطابق 

الدار البيضاء.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة في شكلها الجديد.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   18 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 3)464).
للنسخ والنشر

26 P

IDHALI & SONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : 2.5 طريق بيوكرى 

ويت ملول وكادير

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بكاريخ 3 وغسطس 2727 تم وضع 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات املميزات الكالية :

.IDHALI & SONS : التسمية
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املساهمة بص ة   : هدف الشركة 

جميع  في  مباشرة  غير  وو  مباشرة 

الشركات التي تكون قد تم تأسيسها 

وو التي سوف يكم تأسيسها عن طريق 

طريق  عن  وو  روسمالها  في  اكككاب 

اكتساب سندات بص ة مساهم وو 

مشارك.

بيع  وو  شراء  باالكككاب،  القيام 

األسهم عن طريق البورصة وو غيرها 

منها  سواء  املؤسسات  جميع  في 

العمومية وو الحكومية.

تدبير املساهمات املالية، شراء بيع 

واستبدال املنقوالت وكذا املساهمة 

الخاصة  الشركات  جميع  في  املالية 

و ص ة  الشركة  فيها  تساهم  التي 

املالية  الكجارية  العمليات  كل  عامة 

وو  املنقولة  وو  العقارية  الصناعية 

غيرها التي قد ترتبط بص ة مباشرة 

ألي  وو  الغرض  بهذا  مباشرة  غير  وو 

غرض مماثل وو مقرون وو من شأنه 

ون ييسر تنمية الشركة.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسمة إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة املككتبة كليا 

بكاملها  االسمية  قيمتها  واملدفوعة 

واملوزعة على الشكل الكالي :

السيد الحاج ادحلي بيشا ابراهيم 

998 حصة.

السيد ودحلي ناجم حصة واحدة.

شركة ادناكو حصة واحدة.

من  ابكداءا  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : عين السيد ادحلي ناجم 

كمسير للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بانزكان بكاريخ 18 وغسطس 

2727، تحت رقم 1)12 وتم تسجيلها 

بالسجل الكجاري بانزكان تحت رقم 

.2788(

27 P

MOTOROLA MAROC
شركة مساهمة

الروسمال : 377.777 درهم

املقر االجكماعي : زنقة جنة، إقامة 

إسك، شقة رقم )، قطاع 9،

حي الرياض الر اط

السجل الكجاري رقم )4942

بكاريخ  املنعقد  العام  الجمع  قرر 

29 وككو ر 2719 ما يلي :

السيد  بكعيين  عامة  اإلحاطة 

كممثل  بيكوفسكي  جورج  دانييل 
سولوسيون  موطوروال  لشركة  دائم 

بمجلس اإلدارة للشركة وذلك طوال 

فترة واليتها كمكصرف.

 KPMG باسكقالة  علما  اإلحاطة 

من واليكه كمدقق حسابات الشركة.

 PWC MAROC املككب  تعيين 

منصف  السيد  طرف  من  املمثل 

ب  االجكماعي  مقره  الكائن  إغيور 
الدار   27337 بالل  عزيز  زنقة   35

كمدقق حسابات  املغرب،  البيضاء، 

والية  من  املكبقية  للمدة  للشركة 

العام  الجمع  غاية  إلى  وي  سل ه 

حسابات  على  للمصادقة  املنعقد 

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2719.

بقلم  القانوني  اإليداع  تم 

 16 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

 176(8( تحت رقم   ،2727 سبكمبر 

بالسجل  الكعديلي  والتسجيل 

سبكمبر   16 الكجاري بالر اط بكاريخ 

2727، تحت رقم 2)36.

28 P

THALES HOLDING MAROC
شركة مساهمة مبسطة

الروسمال 84777)13 درهم

املقر االجكماعي : تجزئة النهضة 2، 

إضافي 2، 39، محج محمد بالحسن 

الوازاني 17177 الر اط

السجل الكجاري رقم 9)6))

بموجب املشاورة الخطية بكاريخ 

)1 يونيو 2727، قرر شركاء الشركة 

ما يلي :

للشركة  االجكماعي  املقر  نقل 

تجزئة  و،  بلوك   1 قطاع  ب  الكائن 
4، زاوية شارع مهدي بن بركة وشارع 

ضياء الرحمان، سوي�سي، الر اط إلى 

 2 تجزئة النهضة   39  : العنوان اآلتي 

محج محمد بالحسن   39  ،2 إضافي 

الوازاني 17177 الر اط.

النظام  من   4 البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بقلم  القانوني  اإليداع  تم 

 16 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

 176(97 تحت رقم   ،2727 سبكمبر 

بالسجل  الكعديلي  والتسجيل 

سبكمبر   16 الكجاري بالر اط بكاريخ 

2727، تحت عدد 5)36.

29 P

LAVERIE ALANOUAR
SARL AU

 BLOC TU N° 11 BIS6HAY

RAJAFELLAH CYM RABAT

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727، قد تم تأسيس  13 وغسطس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص الكالية :

التسمية : ل ري األنوار.

بيع  مصبنة،   : الهدف االجكماعي 

وشراء جميع مواد الكنظيف.

اسكيراد وتصدير.

الكجارة.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشكل الكالي :

السيد العربي دراج 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى التي تبكدئ من تاريخ التسجيل.

اي  ت  بلوك   : االجكماعي  املقر 

في هللا ح ي م  حي الرجاء   11 الرقم 

الر اط.

املسير : السيد العربي دراج.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145(29

30 P

VIA AGRICULTURA
SARL AU

الروسمال االجكماعي : 177.777 

درهم

 RESIDENCE EL املقر االجكماعي

 JABRI 39 APPARTEMENT 2AV

LA GARE VN MEKNES

بقرار من الشركاء في الجمع العام 

بكاريخ )2 يوليو 2727، تقرر ما يلي :

للشركة  املسبقة  الكص ية 

املذكورة وعاله.

في  الكص ية  مكان  تحديد 

 RESIDENCE EL JABRI 39

 APPARTEMENT 2AV LA GARE

.VN MEKNES

قادي  املصط ى  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

D488446 مص ي للشركة املذكورة 

وعاله.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بمكناس 

رقم  تحت   ،2727 سبكمبر   ( بكاريخ 

.529

31 P

 CONSULTING AND

ADVISING FOR AFRICA
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

24 وغسطس 2727 بالر اط.

االستشارات   : االجكماعي  الهدف 

اإلدارية.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة لشريك   177

الوحيد :

دحان  بن  اللطيف  عبد  السيد 

1777 حصة.
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من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس النهائي.

املقر : 18 شارع عمر ابن الخطاب 
الشقة رقم 72 وكدال، الر اط.

التسيير : عبد اللطيف بن دحان.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145865
32 P

SIT NEAT
SARL

تص ية الشركة
العام  الجمع  ملقكضيات  تبعا 
فبراير   25 غير العادي املؤرخ بكاريخ 
2727، قرر شركاء شركة سيت نيت، 
املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

ما يلي :
نيت  سيت  شركة  وتص ية  حل 

بكاريخ 24 فبراير 2727.
تعيين السيد روان احمد كمشرف 

على الكص ية.
للشركة  االجكماعي  املقر  تعيين 

مكان للكص ية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبكمبر   1( الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 176846.
33 P

 FIRST PROGRAMME
SERVICE
SARL AU
تأسيس

طبقا ملقكضيات القانون األسا�سي 
 ،2727 يونيو   1( بكاريخ  املؤرخ 
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية 
لها  الواحد  للمساهم  املحدودة 

الخصائص الكالية :
 FIRST PROGRAMME : التسمية

.SERVICE SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
للمساهم  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
مقاول   : االجكماعي  الغرض 

النظافة.

خدمات الكجارية.

مقاول في األعمال املكنوعة والبناء.

العنوان : عمارة 37 شقة 78 زنقة 

موالي احمد لوكيلي حسان، الر اط.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة.

 1777 محمد  طريبق   : الشركاء 

حصة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

وضع السجل الكجاري.

طريبق  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مديرا  محمد 

محدودة.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

تحت  بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

سبكمبر   1( بكاريخ  رقم)17684 

.2727

34 P

KULTE
شركة ذات مسؤولية محدودة

الروسمال : 999.977 درهم

املقر االجكماعي : ) زنقة بنزرت 

السجل الكجاري : 96933

العام  الجمع  حسب  تقرر 

ما   2727 يناير   28 االسكثنائي بكاريخ 

يلي :

بمبلغ  الشركة  روسمال  زيادة 

 977.999 ليصير  درهم   977.977

وذلك عن طريق إدماج مبلغ مماثل 

من الحساب الجاري للشركة.

تملكها  التي  حصة   253 نقل 

السيدة ياسمين ناجي ل ائدة شركة 

تملكها  والتي   STE EDIT SARL AU

السيدة سلمى األزرق.

للشركة  القانونية  الص ة  تغيير 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

ذات  شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدودة.

و ناء عليه تم تعديل البنود 1، 2، 

6،7 من النظام األسا�سي.

في  القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

 15 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

بالسجل الزمني تحت   2727 سبكمبر 
و السجل الكحليلي تحت   3663 رقم 

رقم 6))176.

35 P

STE SOYATRAC
SARL AU

السجل الكجاري رقم 29873

بمقك�سى املحضر الرسمي املؤرخ 

بمدينة   2727 وغسطس   8 يومه  في 

 STE الر اط لقد قرر الشركاء لشركة

SOYATRAC SARL AU الكالي :
زيادة في روس مال الشركة بقيمة 

املال  روس  ليصبح  درهم   317.777

الجديد هو 517.777 درهم.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بسال في 14 سبكمبر 2727، 

تحت رقم 35771.

36 P

HI PRO
SARL

AU CAPITAL DE 50.000 DHS

 SIEGE SOCIALE : 2 GROUPE

 39 BOUITAT YACOUB EL

MANSOUR RABAT

IF 3306767

RC 95101

TP 27297789

ICE 001698081000027

ت ويت الحصص
إن الجمعية العامة الغير العادية 

روسمالها  م  م  ش   HI PRO لشركة 

57.777 درهم، الكائن مقرها بالر اط 
حي اليعقوب   121 رقم   5 ج   1 ومل 
املنصور، واملسجلة بالسجل الكجاري 

بالر اط تحت رقم 95171، املنعقدة 

يوليو   2( بكاريخ  االجكماعي  بمقرها 

2727، قد :

ت ويت  على  صادقت   : ت ويت 

بثمن  حصة   5777 ت ويت  وطريقة 

17 درهم للحصة الواحدة بما يقدر 

إجماليا بثمن 57.777 درهم.

فوت و اع السيد يوسف لح يض 

 HI PRO شركة  من  حصة   5777

الحامل  عن ي ن  زكرياء  السيد  إلى 

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

.AD19357(

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحامل  عن ي ن  زكرياء  السيد 

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

.AD19357(

الشريك الوحيد للشركة.

بالكالي تغيير ال صل 6 و) و12 من 

قانون الكأسيس.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  املحكمة  ضبط 

تحت رقم   ،2727 وغسطس   2( يوم 

.176238

37 P

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

HEMODIALYSE AYACHI
SARL AU

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تأسيس  تم   ،2727 وغسطس   4 في 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

خالل  من  وذلك  الوحيد  الشريك 

سعاد  للسيدة  العينية  املساهمة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  علوان 

مؤسستها  إلصول   W17137 رقم 

كشخص طبيعي يمارس مهنة الطب 

والتي تحمل الخصائص الكالية :

 CENTRE DE  : التسمية 

 NEPHROLOGIE HEMODIALYSE

.AYACHI SARL AU

الهدف االجكماعي : تشغيل عيادة 

اي  وو  الكلي  وغسل  الكلي  ألمراض 

غير  وو  مباشر  بشكل  يرتبط  نشاط 

مباشر بالهدف االجكماعي.
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اقكناء األسهم عن طريق املساهمة 

وو االندماج وو شراء األسهم وو األسهم 

غرض  لها  شركات  وو  شركات  ألي 

مماثل.

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

غير  وو  العقارية  الصناعية  املالية 

غير  وو  مباشر  بشكل  تكعلق  عقارية 

مباشر بهدف الشركة.

روسمال الشركة : 377.777 درهم 

مقسم على 3777 حصة بقيمة 177 

درهم للحصة الواحدة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

املقر االجكماعي : 14 زنقة العيا�سي 

سال.

التسيير : الشريك الوحيد السيدة 

سعاد علوان، تسير الشركة ملدة غير 

محدودة.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم )1 سبكمبر 2727.

الكجاري  السجل  في  االندراج 

سجلت الشركة في السجل الكجاري 

بسال تحت رقم 31975.

38 P

STE. ROCHAS COM
SARL A.U

تأسيس شركة

 STE. للشركة  القانوني  اإلسم 

 ROCHAS COM SARL A.U

روسمالها 177.777.77 درهم.

الهدف اإلجكماعي للشركة : 

اإلستشارات اإلدارية واملعلوماتية.

 177.777.77  : الشركة  روسمال 

من  1777حصة  إلى  مقسمة  درهم 

فئة 177.77 درهم للحصة الواحدة.

الشريك الوحيد صالح بياز 1777 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل فاتح 

وغسطس 2727.

 5 الخامس  محمد  شارع   : املقر 
 2 رقم  املحل   6 عمارة  وهران  زنقة 

مكرر سال.

املسير : صالح بياز.
رقم القييد بالسجل الكجاري :.....

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

اإلبكدائية بسال رقم 31869.

39 P

WINEXPERT

 25RUE ABDELKARIM DIOURI

CASABLANCA-MAROC

TEL : 522.276.928

TP : 32291222

IF . 47498434

RC : 262053

CNSS : 9185738

PARC FERME
SARL AU

تحويل املقر اإلجكماعي
 14 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

فبراير 2727 قرر ما يلي :

تحويل املقر اإلجكماعي للشركة.

بالنظام  املكعلقة  الكعديالت 

األسا�سي.

منح الصالحيات.

وسئلة مخكل ة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبكمبر   11 بكاريخ  بالدارالبيضاء 
2727 رقم اإليداع القانوني 45641).

بمثابة مقكطف و يان

40 P

GOLD RIM 1
S.A.R.L. AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم   2727 يونيو   25 يوم  بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

الكالية :

 GOLD RIM 1  : التسمية   -I
.S.A.R.L. AU

II- املقر اإلجكماعي : )4 شارع عمر 
ابن العاص محل رقم1 القنيطرة.

III- املدة : 99 سنة.
IV - موضوع الشركة :

صالة رياضية.
مككب توريد.

وعمال مخكل ة.
 : الشركة  مال  روس   -V

177.777.77 درهم.
وسند إلى جيهان   : التسيير    -VIII

صاحب.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
باملحكمة اإلبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2727 يوليو   14

.55271
41 P

مونديال كونطا
ش.م.م

8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 وكدال الر اط
الهاتف : 88/)8.)68.2.)73

ال اكس : 89.)68.2.)73

الر اط

 RESOURCES
 MANAGEMENT SOLUTION

 MAROC
S.A.R.L A.U

تعديل القانون األسا�سي
الجمع  مداوالت  بمقك�سى 
يوليو   27 يوم  اإلسكثنائي،  العام 
 RESOURCES للشركة   2727
 MANAGEMENT SOLUTION
شركة ذات   MAROC S.A.R.L A.U
مسؤولية محدودة بشريك واحد، تم 

اإلت اق على ما يلي :
من  الشركة  روسمال  رفع 
 2.777.777 إلى  درهم   1.777.777

درهم.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 
سبكمبر   16 في  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176821.
42 P

مونديال كونطا
ش.م.م

8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 وكدال الر اط
الهاتف : 88/)8.)68.2.)73

ال اكس : 89.)68.2.)73

LUNOO
S.A.R.L

ق ل الكص ية
العام  الجمع  مداوالت  بمقك�سى 
2718 للشركة  يوليو   5 العادي، يوم 
ذات  شركة   LUNOO S.A.R.L
املسؤولية اعكمدت القرارات اآلتية :

للشركة  الكص ية  ق ل   1-
.LUNOO S.A.R.L

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 
سبكمبر   16 في  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176822.
43 P

OPEN AYES
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم
املقر اإلجكماعي : 33، زنقة لبنان، 

شقة رقم 2 املحيط الر اط
 4 بكاريخ  محرر  عقد  بمقك�سى 
القانون  وضع  تم   ،2727 سبكمبر 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالكالي :
الشركاء :

الخياط يونس.
الحمزاوي يوسف.

الهدف : للشركة األهداف الكالية:
الحراسة .

املدة : 99سنة
فيما  محدد   : الشركة  روسمال 
إلى  مقسم  درهم   177.777 قدره 
درهم   177 فئة  من  حصة   1777
للواحدة موزعة بين املساهمين على 

الشكل الكالي :
577 حصة بمبلغ  الخياط يونس 

57.777 درهم.
حصة   577 يوسف  الحمزاوي 

بمبلغ 57.777 درهم.
بمبلغ  حصة   1777  : املجموع 

177.777 درهم.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الخياط يونس.

القانوني  اإليداع   تم   : اإليداع 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

تحت  سبكمبر2727   16 بالر اط يوم 

رقم 176811.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145921
بمثابة مقكطف و يان

44 P

BUREAUTECH MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : زنقة ملوية، عمارة 

64، الطابق 3، شقةرقم 16، وكدال 

الر اط

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
القانون  تم وضع   ،2727 يوليو   29

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالكالي :

الشركاء :

بنياسين عثمان.

فاخوري مصط ى.

ايت باشا مريم.

الهدف : للشركة األهداف الكالية:

- الكجارة في وجهزة الكمبيوتر.

ومعدات  لوازم  وشراء  بيع   -

املككب.

ونواع  جميع  وشراء  بيع   -

املنكوجات والسلع.

املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  روسمال 

إلى  مقسم  درهم   177.777 قدره 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

للواحدة موزعة بين املساهمين على 

الشكل الكالي :

بنياسين عثمان 477 حصة بمبلغ 

47.777 درهم.

حصة   477 مصط ى  فاخوري 

بمبلغ 47.777 درهم.

277 حصة بمبلغ  ايت باشا مريم 

27.777 درهم.

بمبلغ  حصة   1777  : املجموع 

177.777 درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد بنياسين عثمان.

القانوني  اإليداع   تم   : اإليداع 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

تحت  سبكمبر2727   16 بالر اط يوم 

رقم 176817.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145919
بمثابة مقكطف و يان

45 P

AM TELECOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : 6 زنقة ضاية 

عوا، الطابق الرابع، شقة رقم 16،  

وكدال الر اط

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

6 وغسطس 2727، تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالكالي :

AM TELECOM  : التسمية 

ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف : للشركة األهداف الكالية:

التركيبات  مجال  في  مقاول 

الكهر ائية.

وشغال التهيئة ووشغال البناء.

املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  روسمال 

إلى  مقسم  درهم   177.777 قدره 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

للواحدة كلها ممنوحة للسيد مردات 

عبد ال كاح.

التسيير  : تسيير الشركة من طرف 

مسير  ال كاح  عبد  مردات  السيد 

وحيد.

القانوني  اإليداع   تم   : اإليداع 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

تحت  سبكمبر2727   16 بالر اط يوم 

رقم 176812.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145923
بمثابة مقكطف و يان

46 P

 AMERILEARN PRIVATE

ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : زنقة ملوية، عمارة 

64، الطابق 3، شقةرقم 16، وكدال 

الر اط

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
القانون  تم وضع   ،2727 يوليو   29

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالكالي :

الشركاء :

بنياسين عثمان.

فاخوري مصط ى.

ايت باشا مريم.

الهدف : للشركة األهداف الكالية:

- اإلستشارات اإلدارية.

عملية الدراسة في  تكوين اتجاه، 

الخارج.

- الكدريس عن بعد.

املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  روسمال 

إلى  مقسم  درهم   177.777 قدره 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

للواحدة موزعة بين املساهمين على 

الشكل الكالي:

بنياسين عثمان 377 حصة بمبلغ 

37.777 درهم.

حصة   377 مصط ى  فاخوري 

بمبلغ 37.777 درهم.

477 حصة بمبلغ  ايت باشا مريم 

47.777 درهم.

بمبلغ  حصة   1777  : املجموع 

177.777 درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة ايت باشا مريم.

القانوني  اإليداع   تم   : اإليداع 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

تحت  سبكمبر2727   16 بالر اط يوم 
رقم 176813.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145925
بمثابة مقكطف و يان

47 P

SEF SOUTIEN
س.ت : 85)173 سال

تص ة الشركة
يونيو   8 في  مؤرخ  عرفي  بعقد 

قرر الجمع العام اإلسكثنائي   ،2727

للشركاء ما يلي :

- حل الشركة مقدما وتص يتها.

تعيين السيدة وحالم اشماعو   2-

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

كمأمور للكص ية وإتمام   AB23325

جميع اإلجراءات.

-3 تعيين مقر الكص ية واملراسلة  
رقم 26 شارع عمر ابن الخطاب شقة 

رقم 11 الطابق 3 وكدال الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 5)1768 

بكاريخ )1 سبكمبر2727.

48 P

 STE. UN MOMENT POUR

MOI
SARL

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي، 

 UN MOMENT ات ق شركاء شركة 

POUR MOI على ما يلي :

 57 نون  إلهام  السيدة  ت ويت 

ليصبح  نون  صابر  للسيد  حصة 

الكقسيم الجديد للحصص كما يلي :

السيدة إلهام نون 57 حصة.

السيد صابر نون 57 حصة.
نون  إلهام  السيدة  اسكقالة 

مسيرا  نون  صابر  السيد  وتعيين 

جديدا للشركة.
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تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد إلى  شركة محدودة 

املسؤولية.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع   تم  وقد 

املحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

176899 بكاريخ 21 سبكمبر2727.

49 P

FIDUTEMA

ش.م.م

مككب اإلستشارة

رقم 126 شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم 

1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 644.248.)753

ال اكس : 64).644.)753

 MAZARIE BA FARES

SARL

ش.م.م

تأسيس شركة
الكائن مقرها : محل تجاري رقم 1 

حي الوردة كيش الوادية رقم 4 تمارة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة  تأسيس  تم  قد  يناير   15 في 

 MAZARIE BA FARES  SARL

املحدودة  املسؤولية  ذات  ش.م.م 

والتي تحمل الخصائص الكالية :

 MAZARIE BA FARES : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة.

 177.777.77  : الشركة  روسمال 

درهم.

الهدف اإلجكماعي : 

بيع املؤكوالت الخ ي ة.

مقشدة.

الشركاء :

وشرف ال ار�سي 577 حصة.

لطي ة البصيري 577 حصة.

التسيير : وشرف ال ار�سي و لطي ة 

البصيري مسيرين للشركة.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بكمارة  باملحكمة اإلبكدائية  القانوني 

تحت رقم 129481.

50 P

 MERCURE GLOBAL

TRADING
SARL AU

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

2727، قد تم تأسيس  )1 وغسطس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف اإلجكماعي :

الكجارة.

 177777  : الشركة  مال  روس 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

فئة 177 درهم للحصة الواحدة .

حكات نورالدين 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   52 رقم   : اإلجكماعي  املقر 

لك اح، ح.ي.م، الر اط.

املسير : حكات نورالدين.
الكجاري  بالسجل  الكقيد  رقم 

.145843

51 P 

M.P.G PROTECT
SARL AU

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

2727، قد تم تأسيس  )2 وغسطس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف اإلجكماعي :

الحراسة.

 177777  : الشركة  مال  روس 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

فئة 177 درهم للحصة الواحدة .

فدوى الخملي�سي 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

)11 مكرر،زنقة   : املقر اإلجكماعي 

فرحات حشاد، قبيبات،  الر اط.

املسيرة : فدوى الخملي�سي.
الكجاري  بالسجل  الكقيد  رقم 

.145845

52 P

NEAPEAN
SARL AU

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

2727، قد تم تأسيس  25 وغسطس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف اإلجكماعي :

بيع وشراء آالت وتجهيزات املطاعم 

وال نادق.

 177777  : الشركة  مال  روس 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

فئة 177 درهم للحصة الواحدة .

الجوهري ونس 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   52 رقم   : اإلجكماعي  املقر 

الك اح، ح.ي.م، الر اط.

املسير : الجوهري ونس.
الكجاري  بالسجل  الكقيد  رقم 

.14585(

53 P

نهجي ترونس

23 زنقة ونوال إقامة فلوري املككب 

الرابع ميموزة القنيطرة

TEL : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 سبكمبر   19 يوم  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

الكالية :

I- التسمية : نهجي ترونس.

II- املقر اإلجكماعي : 23 زنقة ونوال 

الرابع ميموزة  إقامة فلوري املككب 

القنيطرة.

III- املدة : 99 سنة.

IV - موضوع الشركة :

نقل البضاعة.

نقل األشخاص.

 : الشركة  مال  روس   -V

177.777.77 درهم.

السيد  إلى  وسند   : التسيير   -VIII

نهجي الياس.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة اإلبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 

15 سبكمبر 2727.

سجل تجاري رقم 56771.

54 P

3 ديستريبيسن بارا

مكجر رقم تسعة تجزئة املغرب 

العربي رقم اثنان ووربعون ووالد 

وجيه القنيطرة

TEL : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 سبكمبر   27 يوم  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

الكالية :
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I- التسمية : 3 ديستريبيسن بارا.

رقم  مكجر   : اإلجكماعي  املقر   -II

رقم  العربي  املغرب  تجزئة  تسعة 

اثنان ووربعون ووالد وجيه القنيطرة.

III- املدة : 99 سنة.

IV - موضوع الشركة :

تاجر مواد طبية.

تاجر منكجات صيدالنية.

 : الشركة  مال  روس   -V

177.777.77 درهم.

السيد  إلى  وسند   : التسيير   -VIII

امغاري يوسف.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة اإلبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 

)1 سبكمبر 2727.

سجل تجاري رقم 56171.

55 P

 KASAN
SARL

تسيير حر ألصل تجاري
بين  موقع  عرفي  عقد  بموجب 

روسمالها   KASAN  SARL شركة 

مقرها  الواقع  درهم،   577.777.77

 26 رقم  بالدارالبيضاء  اإلجكماعي 

شارع الرئيس هوفويت بواني، ممثلة 

موالي  القانوني  ممثلها  شخص  في 

بطاقكه  التهامي  الوزاني  ادريس 

الوطنية رقم BE758345، طرف وول 

مالك األصل الكجاري.

 LA CERVEZERIA SARL وشركة

الكجاري  بالسجل  املسجلة   .AU

باملحكمة   295833 رقم  تحت 

روسمالها  بالدارالبيضاء،  الكجارية 

177.777.77 درهم مقرها اإلجكماعي 

بالدارالبيضاء 64 شارع عالل بن عبد 

هللا ممثلة في شخص ممثلها القانوني 

 GEORGE LOUIS CANO السيد 

MOLINA، حامل لجواز س ر إسباني 

رقم PAD838147، طرف ثاني املسير 

الحر لألصل الكجاري.

تم إسناد التسيير الحر من الطرف 

األول للطرف الثاني لألصل الكجاري 

حاليا  واملسمى   BAZARD CAFE

بالدارالبيضاء  والكائن   JIMMY’S

رقم 26 شارع الرئيس هوفويت بواني 

والذي هو عبارة عن مطعم مرخص 

الكحولية،  املشرو ات  بكقديم  له 

بموجب عقد يمكد من فاتح نوفمبر 

2719 إلى غاية 31 وككو ر 2733، وي 

بسومة شهرية  وذلك  سنة   14 ملدة 

قدرها 57.777.77 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدارالبيضاء .

56 P

TERRE ET UNIVERS
SARL

نقل املقر الرئي�سي للشركة
 17 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

اوني ير  تير اي  لشركة   2727 مارس 

تقرر ما يلي :

نقل املقر الرئي�سي :

مقر  تحويل  املساهمون  قرر 

الشركة إلى القطعة األرضية بقيادة 

سوق  دائرة  لحمر  محمد  سيدي 

وربعاء الغرب.

تعديل في النظام األسا�سي :

نتيجة للقرار السابق تقرر تعديل 

املادة 4 من النظام األسا�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بمدينة سال في 21 سبكمبر 

2727 تحت الرقم 35726.

57 P

SOCIETE ASMA IRMON
تأسيس

 بعقد عرفي بكاريخ )1 يوليو 2727

 مسجل بالر اط وضع النظام األسا�سي

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الشريك الوحيد مميزاتها كالكالي :

 SOCIETE  : الكجاري  االسم 

.ASMA IRMON

درهم   177.777  : الروسمال 

1777 حصة كل واحدة  مقسمة إلى 

177 درهم منحت للشريك الوحيد.

الحاملة  عبا�سي  وسماء  السيدة 

بـ   A425146 رقم  الوطنية  للبطاقة 

1777 حصة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

املقر االجكماعي : شارع مالي عمارة 

س شقة 13 الر اط.

املوضوع االجكماعي : وشغال البناء 

واألشغال الكبيرة.

املدة : 99 سنة ابكداء من تقييدها 

في السجل الكجاري.

عبا�سي  السيدة وسماء   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

الشاد  سمير  والسيد   A425146

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

A337467 ملدة غير محدودة.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم )14596.

58 P

مككب األسكاذ عبد اللطيف القاسمي

موثق

 675 شارع محمد الخامس بل دير الطابق

الرابع رقم 8

الهاتف : 75.22.24.35.47

ال اكس : 722.22.24.35.47

DISTRIBUTO VITRA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقك�سى عقد رسمي تلقاه األسكاذ 

بالدار  موثق  قاسمي،  اللطيف  عبد 

 2727 وغسطس   ( بكاريخ  البيضاء 

فوتت السيدة إلهام حنكو�سي ل ائدة 

والسيد  حنكو�سي  ح يظة  السيدة 

حصصها  مجموع  حنكو�سي  وسام 

التي تمكلكها واملكمثلة في )677 حصة) 

 DISTRIBUTO املسماة  بالشركة 

 VITRA شركة ذات مسؤولية محدودة
ومقرها  درهم   177.777 روسمالها 
زنقة   56 البيضاء  بالدار  االجكماعي 

سجلها  السبع  عين  الونان  ابن 

تعري ها   342299 رقم  الكجاري 

الجبائي عدد )3519)18 :

قرر  العقد  ن س  و مقك�سى 

الشركاء بالشركة املذكورة ما يلي :

السيدة  ت ويت  على  املصادقة 

السيدة  ل ائدة  حنكو�سي  إلهام 

وسام  والسيد  حنكو�سي  ح يظة 

التي  حصصها  مجموع  حنكو�سي 

حصة)   677( في  واملكمثلة  تمكلكها 

بالشركة املذكورة.

للسيدة  النهائي  االنسحاب 

الهام حنكو�سي كشريكة في الشركة 

املذكورة وعاله.
تعديل املادتين 6 و ) من القانون 

األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 وغسطس   31 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 44385).
بمثابة مقكطف و يان

األسكاذ عبد اللطيف القاسمي

موثق

59 P

مككب األسكاذ عبد اللطيف القاسمي

موثق

 675 شارع محمد الخامس بل دير الطابق

الرابع رقم 8

الهاتف : 75.22.24.35.47

ال اكس : 722.22.24.35.47

 LA SOCIETE MAROCAINE

 DE PARTICIPATIONS

«SOPAR» SA
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

األسكاذ عبد اللطيف قاسمي، مؤرخ 

وغسطس   27 بكاريخ  بالدار البيضاء 

الككاني  سعد  السيد  وهب   2727

مجموع وسهمه وتقدر بـ 31363 سهم 

الذي يملكه في :

LA SOCIETE MAROCAINE شركة 

 DE PARTICIPATION «SOPAR» SA

درهم   137.588.277 ش.م روسمالها 

ومقرها االجكماعي بالدار البيضاء 42 

سجلها  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

ل ائدة السيد   31(7( الكجاري رقم 

الغالي الككاني.
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بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم )4579).
بمثابة مقكطف و يان

60 P

مككب األسكاذ عبد اللطيف القاسمي

موثق

 675 شارع محمد الخامس بل دير الطابق

الرابع رقم 8

الهاتف : 75.22.24.35.47

ال اكس : 722.22.24.35.47

 GREEN LIFE & شركة

RECYCLING

شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : بالدار البيضاء 

46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

الشقة رقم 6

تلقاه  توثقي  عقد  بمقك�سى 

األسكاذ عبد اللطيف قاسمي، موثق 

بالدار البيضاء بكاريخ 24 يوليو 2727 

و 6 وغسطس 2727 تم وضع النظام 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخصائص الكالية :

 GREEN LIFE & التسمية : شركة

RECYCLING ش.م.م.

الهدف االجكماعي للشركة بإيجاز :

تهدف الشركة إلى :

إدارة ونقل الن ايات الخطرة.

املراقبة والرقابة على عمل اإلدارة 

امل وضة لخدمات الكنظيف.

دراسة األثر البيئي.

وثائق  وإعداد  جدوى  دراسة 

إدارة  عقود  لك ويض  املناقصة 

خدمات الن ايات املنزلية.

العامة  الخدمة  إدارة  ت ويض 

للن ايات املنزلية وما في حكمها.

والكدريب  واملشورة  الدراسة 

واإلدارة البيئية.

البيضاء  الدار   : االجكماعي  املقر 
الثاني  الطابق  الزرقطوني  شارع   46

الشقة رقم 6.
يوم  من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

في  حدد   : الشركة  روسمال 
 1777 على  مقسم  درهم   177.777
177 درهم  حصة اجكماعية من فئة 
 1777 إلى   1 من  مرقمة  للواحدة 
مخصصة لكل منهم بما يتناسب مع 

مساهمات كل منهم كالكالي :
حصة   257 وطلس  مراد  السيد 

اجكماعية.
حصة   257 وطلس  عمر  السيد 

اجكماعية.
 257 السيد عبد العظيم اتريعي 

حصة اجكماعية.
257 حصة  السيد طارق الخل ي 

اجكماعية.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  عام  كمدير  اتريعي  العظيم 

املذكورة ملدة غير محدودة.
صحيح  بشكل  الشركة  سكلتزم 
االداري  ملديرها  الوحيد  بالكوقيع 

السيد عبد العظيم اتريعي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

سبكمبر 2727 تحت رقم 45798).
بمثابة مقكطف و يان

األسكاذ عبد اللطيف القاسمي
موثق

61 P

BATISMEHD شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
روسمالها : 5.117.177 درهم

ومقرها االجكماعي باملحمدية شارع 
الحسن II ص ب 13

سجلها الكجاري رقم 9)8
تعري ها الضريبي رقم 73177216

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
 2727 مارس   5 بكاريخ  االسكثنائي 
بشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
BATISMEHD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد روسمالها : 

5.117.177 درهم ومقرها االجكماعي 

باملحمدية شارع الحسن II ص ب 13 

تعري ها   8(9 رقم  الكجاري  سجلها 

الضريبي رقم 73177216 ما يلي :

رفع روسمال الشركة من 177.777 

درهم إلى 5.117.177 درهم عن طريق  

بقيمة  جديد  سهم   57.171 إنشاء 

177 درهم محررة بكاملها عن طريق 

املساهمة العينية بالعقارات موضوع 

 ،25/2765 عدد  العقارية  الرسوم 

71).12/د  و   37/2(75  ،37/2(74

اململوكة للسيد عبد االاله وكريد.

تعديل املادتين 6 و ) من القانون 

بروسمال  املكعلقة  للشركة  األسا�سي 

والحصص.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 45177).
بمثابة مقكطف و يان

62 P

KENZIN INVEST شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 777.)6.24 درهم

ومقرها االجكماعي باملحمدية شارع 

الحسن II عمارة ماديزن شقة 

رقم 6 ب 13

سجلها الكجاري رقم 15)21

تعري ها الضريبي رقم 6)11767

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي بكاريخ 5 مارس 2727 قرر 

 KENZIN INVEST بشركة  الشركاء 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

روسمالها : 777.)6.24 درهم ومقرها 

II االجكماعي باملحمدية شارع الحسن 

عمارة ماديزن شقة رقم 6 ص ب 13 

سجلها الكجاري رقم 15)21 تعري ها 

الضريبي رقم 6)11767 ما يلي :

 رفع روسمال الشركة من 1.777.777

درهم إلى 777.)6.24 درهم عن طريق  

بقيمة  جديد  سهم   52.4(7 إنشاء 

177 درهم محررة بكاملها عن طريق 

املساهمة العينية بالعقارين موضوع 

 ،33/18747 العقارية عدد  الرسوم 

عبد  للسيد  اململوكة  )42.45/س 

االاله وكريد.

تعديل املادتين 6 و ) من القانون 

بروسمال  املكعلقة  للشركة  األسا�سي 

والحصص.

تحيين القانوني األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 45799).
بمثابة مقكطف و يان

63 P

مككب األسكاذ عبد اللطيف القاسمي

موثق

 675 شارع محمد الخامس بل دير الطابق

الرابع رقم 8

الهاتف : 75.22.24.35.47

ال اكس : 722.22.24.35.47

 LA SOCIETE MAROCAINE

 DE PARTICIPATIONS

«SOPAR» SA

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

األسكاذ عبد اللطيف قاسمي مؤرخ 

وغسطس   19 بكاريخ  بالدار البيضاء 

2727 وهب السيد عز العرب الككاني 

والسيد حسن الككاني والسيد عمر 

الككاني  35518 سهم حسب النسب 

الكالية :

السيد عز العرب الككاني 17.454 

سهم.

 17.454 الككاني  حسن  السيد 

سهم.
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السيد عمر الككاني 17.455 سهم.

 LA SOCIETE شركة  في 

MAROCAINE DE PARTICIPATION 

روسمالها  ش.م   SOPAR» SA»

ومقرها  درهم   137.588.277

شارع   42 البيضاء  بالدار  االجكماعي 

عبد الكريم الخطابي سجلها الكجاري 

سعد  السيد  ل ائدة   31(7( رقم 

الككاني.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 45796).
بمثابة مقكطف و يان

64 P

إنوف مط

شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : 37 زنقة وم الر يع 

املحل رقم 2 وكدال الر اط

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بكاريخ 6 فبراير 2727 لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  مط  نوف  إ 

درهم   177.777 روسمالها  محدودة 

ومقرها االجكماعي : 37 زنقة وم الر يع 

املحل رقم 2 وكدال الر اط.

وملساري  ياسر  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

)A35667 كمسير وحيد للشركة مع 

منحه صالحية تسيير وإدارة الشركة 

ملدة غير محدودة.

القانوني لدى ككابة  وتم اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 174514 بكاريخ 27 فبراير 

.2727

65 P

ديوان األسكاذ عبد املجيد بركاش

املوثق بالر اط

11 شارع عقبة وكدال الر اط

الهاتف : 68.73.45.)75.3

ال اكس : )68.73.4.)75.3

EFAAE LISSAKEN شركة
ش.ذ.م.م

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : ب اس شارع 

وهران الزهور 1 زنقة النصر الطابق 

الثاني رقم 66

تأسيس الشركة

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   2727 يوليو   8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالكالي :

 EFAAE شركة   : التسمية 

LISSAKEN ش.ذ.م.م.
غرض الشركة : اإلنعاش العقاري 

وتسيير املشاريع العقارية.

املدة : 99 سنة.

شارع  ب اس   : االجكماعي  املقر 
زنقة النصر الطابق   1 وهران الزهور 

الثاني رقم 66.

من  الكل  ساهم   : الحصص 

الشركاء بالحصص الكالية :

السيد محمد االنصاري : 67.777 

درهم.

 : االنصاري  يوسف  السيد 

27.777 درهم.

السيد محمد االنصاري : 27.777 

درهم.

مجموع  تساوي  الحصص  جميع 

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم.
روس املال : 177.777 درهم.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.

محمد  السيد   : الشركة  إدارة 
االنصاري والسيد يوسف االنصاري 

بص تهم  االنصاري  محمد  والسيد 

شركاء ومسيرين مع كامل الصالحيات 

غير  وملدة  كمسيرين  لهم  امل وضة 

محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 3))63.
مقكطف و يان

األسكاذ عبد املجيد بركاش

موثق بالر اط

66 P

EL JANOUBIYA PRIVEE
SARL

تأسيس شركة
 9 بكاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

سبكمبر 2727 تم تأسيس شركة ذات 

املميزات الكالية :

 EL JANOUBIYA  : التسمية 

.PRIVEE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر : حي خط الرملة 1 زنقة اطار 

عمارة 19 رقم 2 العيون.

مدرسة   : االجكماعية  النشاطات 

خاصة.

قسم  درهم   177.777  : روسمال 

إلى 1777 حصة من فئة 177 درهم.

و  ت  ب  علي  محمد   : الشركاء 

SH238(7 )77) حصة).

و  ت  ب  القاسمي  احمد  سيدي 

)SH14438 )377 حصة).

التسيير : يعهد إلى السيد محمد 

علي ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية بالعيون بكاريخ 16 سبكمبر 

2727 تحت رقم 2/2727)21.

67 P

DAXA IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة
 6 بكاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

يونيو 2727 تم تأسيس شركة ذات 

املميزات الكالية :

 DAXA IMMOBILIER : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر : حي خط الرملة 1 زنقة اطار 

عمارة 19 رقم 2 العيون.

جميع   : االجكماعية  النشاطات 

وشغال املنقوالت.
قسم  درهم   277.777  : روسمال 

إلى 2777 حصة من فئة 177 درهم.

الشركاء : السيدة انكية بلحسن 

ب ت و OD(9 )1477 حصة).

و  ت  ب  خر وش  النبط  السيد 

SH148738 )677 حصة).

التسيير : يعهد إلى السيدة انكية 

بلحسن ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

23 يونيو  بكاريخ  بالعيون  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1749/2727.

68 P

 TRAVAUX GENERAUX DE

 CONSTRUCTION DU SUD

«TGCS»

تأسيس شركة
 16 بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2727 سبكمبر 

الشركة ذات املميزات الكالية :

 TRAVAUX  : التسمية 

 GENERAUX DE

 CONSTRUCTION DU SUD

.««TGCS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يكعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب وو خارجه :

جميع األشغال املكعلقة بالبناء.

شارع حبوها ولد   : املقر الرئي�سي 

العبيد تجزئة الوحدة الطابق الثالث 

الشقة 12 العيون.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

ملك  في  للواحدة  درهم   177 فئة 

عدنان جمال.
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السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عدنان جمال.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

تحت رقم   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2727/2197

.337(5
للنشر والبيان

69 P

AL ITIHAD BUILDING

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

فاتح سبكمبر 2727 تم تأسيس شركة 

باملواص ات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

 AL ITIHAD  : التسمية 

.BUILDING

شارع عبد هللا   5  : املقر الكجاري 

 5 الطابق  بلدون  عمارة  ياسين  ابن 

رقم 5 الدار البيضاء.

الهدف الكجاري : منعش عقاري.

 177.777 في  محدد   : الراسمال 

حصة كما   1777 درهم مقسمة إلى 

يلي :

 334 ابراهيم  بلكادي  السيد 

حصة.

 333 حنان  الشرقاوي  السيد 

حصة.

السيد معاوية هشام 333 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

ابراهيم  بلكادي   : التسيير 

والشرقاوي حنان.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

سجل  البيضاء،  بالدار  الكجارية 

تجاري رقم 2461)4.

70 P

SOCIETE ROUNDA
SARL

رقم السجل الكجاري 27791

تعديل بك ويت األنصبة
 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بمكناس

بكاريخ 9 سبكمبر 2727 تم ما يلي :

ت ويت األنصبة :

حبيبة  السيدة  من  كل  فوت 

87 نصيب والسيد مصط ى  فلو�سي 

الس ياني 327 نصيب والتي يمكلكانها 

درهم   1777 بقيمة  الشركة  في 

كبائعين  األصلية  القيمة  للنصيب 

الدين  نور  للسيد خطاري  من جهة 

كمشتري من جهة وخرى.

تغيير   : القانوني  الشكل  تغيير 

ذات  شركة  من  القانوني  الشكل 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

تسيير الشركة : يكم تسيير الشركة 

من طرف السيد خطاري نور الدين.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بمكناس 

2727 تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

.2(95
لالسكخالص والبيان

السيد خطاري نور الدين

71 P

STE BAKLAME TRAVAUX
SARL AU

رقم السجل الكجاري 9)573

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 يوليو   27 بكاريخ  بمكناس 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

ذات شريك وحيد.

 BAKLAME شركة   : التسمية 

TRAVAUX ش.م.م ذات شريك وحيد

وو  مخكل ة  وعمال   : الغاية 

إنشاءات.

درب   3 رقم   : الشركة  مقر 

املحجوب حمدان الزيكون مكناس.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تاسيسها النهائي.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

 1777 177.777 درهم موزعة إلى  في 

للحصة  درهم   177 بقيمة  حصة 

ل ائدة :

 1777 السيد طلحة عبد الجبار 

حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  الجبار  عبد  طلحة  السيد 

محددة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

بمكناس في 13 وغسطس 2727 تحت 

رقم 2362.
للخالصة والبيان

طلحة عبد الجبار

72 P

شركة سعدينو
ش.م.م

روسمالها : 577.777 درهم

مقرها االجكماعي : تجزئة الوفاق 

رقم 1413 شقة 8 تمارة

 17 بمقك�سى محضر مؤرخ بيوم 

للجمع العام الغير   2727 وغسطس 

ش.م.م  سعدينو  لشركة  العادي 

مقرها  درهم   577.777  : روسمالها 

االجكماعي : تجزئة الوفاق رقم 1413 

شقة 8 تمارة تم اإلقرار باإلجماع على 

ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي للشركة :

 17 بكاريخ  مؤرخ  عقد  بموجب 

الشركة  قررت   2727 وغسطس 

للعنوان  االجكماعي  مقرها  تحويل 

 1413 الوفاق رقم  تجزئة   : الجديد 

شقة 8 تمارة.

إضافة مسيرة جديدة للشركة :

سيكم تسيير الشركة من طرف :

السيد بلخضر عمر الحاصل على 

.T66268 البطاقة الوطنية رقم

سكينة  بلخضر  والسيدة 
الحاصلة على البطاقة الوطنية رقم 

.AD228266
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانوني  تعديل  تم 
للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 سبكمبر   1( بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 176856.
73P

CROUZET
تحويل إلى شركة مساهمة مبسطة

إن الجمعية العامة الغير العادية 
شركة مساهمة   CROUZET لشركة 
روسمالها 25.777.777 درهم ومقرها 
املنطقة  البيضاء  بالدار  االجكماعي 
سيدي   16 رقم  تجزئة  الصناعية 
نوفمبر   37 بكاريخ  معروف املنعقدة 

2719 قررت ما يلي :
تحويل الشركة إلى شركة مساهمة 

مبسطة.
األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

الجديد.
 CROUZET TOP شركة  تعيين 
HOLDING املمثلة من طرف السيد 

دافيد اركور في منصب الرئيس.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالدار  الكجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء بكاريخ 37 يناير 2727 تحت 

رقم 28966).
الرئيس

74P

LM BAT
ت ويت حصص

نظام وسا�سي جديد
اسكقالة مسير

 24 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
زينب  السيدة  فوتت   2727 يونيو 
املرني�سي  وحمد  السيد  إلى  العراقي 
شركة  في  تمكلكها  التي  حصة   377
شركة محدودة املسؤولية   LM BAT

روسمالها 177.777 درهم.
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 ومقرها االجكماعي بالدار البيضاء 

58 زنقة املرت�سى.

فإن  الك ويت  لهذا  وكنتيجة 

العادية  الغير  العامة  الجمعية 

يونيو   24 بكاريخ  املنعقدة  للشركاء 

: 2727

وصبحت  الشركة  بأن  عاينت 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحمد  السيد  وون  الوحيد  الشريك 

املرني�سي وصبح الشريك الوحيد.

صادقت على نظام وسا�سي جديد.

زينب  السيدة  اسكقالة  عاينت 

العراقي من مهامها كمسيرة للشركة.

هو  املرني�سي  السيد  بأن  عاينت 

املسير الوحيد للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالدار  الكجارية  املحكمة  ضبط 

 2727 وغسطس   19 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 43597).
املسير

75P

MEDIA INTELLIGENT SIA
تأسيس

2727 9 يونيو   بعقد عرفي بكاريخ 

 مسجل بالر اط وضع النظام األسا�سي

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

مميزاتها كالكالي :

 MEDIA  : الكجاري  االسم 

.INTELLIGENT SIA

درهم   577.777  : الروسمال 

5777 حصة كل واحدة  مقسمة إلى 

177 درهم منحت للشركاء.

الحامل  الباز  االاله  عبد  السيد 

بـ   AB127021 للبطاقة الوطنية رقم

2777 حصة.

الحاملة  مطرفي  لبنى  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم CD392196 بـ 

2777 حصة.

مرزوقي  الرحيم  عبد  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

W31(887 بـ 1777 حصة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

شقة   37 عمارة   : املقر االجكماعي 

8 شارع موالي وحمد الوكيلي حسان 

الر اط.

جريدة   : االجكماعي  املوضوع 

إلكترونية.

املدة : 99 سنة ابكداء من تقييدها 

في السجل الكجاري.

االاله  عبد  السيد   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  الباز 

مطرفي  لبنى  والسيدة   AB127021

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

CD392196 ملدة غير محدودة.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم )14548.

76 P

SOCIETE RHAMAIGUI
شـركـة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

تحت عقد مؤرخ في )2 وغسطس 

2727 حررت القوانين لشركة  ذات 

الخصائص الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 

RHAMAIGUI

ذات  شـركـة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

تاجر في مواد   : الهدف االجكماعي 

الغير  البضائع لحساب  ونقل  البناء 

والكجارة.

امغيطن  دوار   : االجكماعي  املقر 

الواد النويرات بلقصيري.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

كلها على الشكل الكالي :

الغميكي ادريس : 1777 حصة من 

فئة 177 درهم لكل حصة.

التسيير : للسيد الغميكي ادريس.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

تم الكقييد بالسجل الكجاري لدى 

املحكمة االبكدائية ببلقصيري تحت 
رقم 313.

76 P

DOKUMENTIVE
SARL AU

بارك بالزا مدخل F2 رقم 21 

املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
للشريك الوحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس   12 تاريخ  في  باملحمدية 

األسا�سي  القانون  إنشاء  تم   2727

لشركة محدودة املسؤولية للشريك 

الوحيد خصائصها كالكالي :

التسمية : «دوكيمونتيف».

املوضوع :

واملشورة  البحث  خدمات  جميع 

ومعالجة البيانات واملساعدة في ومن 

تكنولوجيا املعلومات.

خدمات  وجميع  الكن يذ 

والبرامج  الكمبيوتر  ألجهزة  املبيعات 

والكطبيقات واملوقع اإللكتروني.

االستشارات  خدمات  جميع 

بالشبكات  املكعلقة  واملساعدة 

واألنظمة.

االستشارات اإلدارية.

تكنولوجيا  تطوير  وعمال  جميع 

البرامج،  الويب،  مواقع   : املعلومات 

تطبيقات الهاتف املحمول، إلخ.

جميع وعمال الصيانة وإصالح وي 

نوع من وجهزة الكمبيوتر.

املشاركة املباشرة وو غير املباشرة 

للشركة في جميع املعامالت الكجارية 

التي قد تكعلق بأحد األشياء املذكورة 

وعاله وو عن طريق إنشاء وي شركة 

طريق  عن  وو  جديدة  منظمة  وو 

املساهمة وو االكككاب وو شراء األسهم 

وو الحقوق االجكماعية، االنشقاقات 

في املشاركة وو غيرها.

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

والصناعية  واملالية  الكجارية 

والزراعية  والعقارية  واملنقولة 

املكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر، 

كليا وو جزئيا، بأحد األشياء املذكورة 

وعاله وو بأي شيئ مرتبط وو مشابه 

العمليات  تنمية  يعزز  ون  يحكمل 

االجكماعية للشركة سواء لن سها وو 

لحساب اآلخرين.

املدة : 99 سنة ابكداء من تاريخ 

الكأسيس.

في  محدد   : الشركة  روسمال 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

حصة من فئة 177 درهم للحصة.

للسيد محمد حنان 1777 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

محمد حنان كمسير وحيد للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   15 يوم  باملحمدية 

تحت رقم 1766.

77 P

 YAMED FONCIERE شركة

DES ARENES

ش.ذ.م.م

شـركـة ذات مسؤولية محدودة

بروسمال اجكماعي قدره 17.777

املقر االجكماعي : 12، زنقة ليل 

تايمور زاوية محج خليج الزمرد

الدار البيضاء

تأسيس شركة

عرفي  عقد  محضر  بمقك�سى 

26 نوفمبر  وانعقد بالدار البيضاء في 

2719 تم اإلعالن عن تأسيس شركة 

ذات املواص ات الكالية :
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الشركة  سميت   : التسمية 

YAMED FONCIERE DES ARENES

تهدف   : االجكماعي  الهدف 

في  واالستثمار  العمل  على  الشركة 

وصاالت  واملطاعم  ال ندقة  مجال 

في  واملشاركة  والترفيه  االسكقبال 

تسيير ال نادق واملطاعم واسكغاللها 

املباشرة  العمليات  وعموم  وحيازتها 

قريبة  لها عالقة  التي  املباشرة  وغير 

وو بعيدة بهدف الشركة ويمكن من 

املساهمة تنميتها.

اتخذت الشركة   : املقر االجكماعي 

لها  ويحق  لها  مقرا  الكالي  العنوان 

اململكة  داخل  مكان  وي  إلى  تحويله 

زنقة ليل   12  : وو خارجها وهو كاآلتي 

تايمور زاوية محج خليج الزمرد عين 

الذئاب الدار البيضاء.

من  كل   : واملساهمون  الشركاء 

YAMED HOSPITALITY. الشركة 

رقم  تحت  بأمستردام  املسجلة   BV

.(6322351

جنسية  ذو  بقالي  كريم  والسيد 

.BE739291 مغر ية ب.و رقم

حدد   : االجكماعي  الروسمال 

مبلغ  في  االجكماعي  الروسمال 

17.777 درهم مقسم إلى 177 حصة 

للحصة  درهم   177 ب  اجكماعية 

الواحدة موزعة على الشكل الكالي :

YAMED HOSPITALITY. الشركة

BV لها من الحصص االجكماعية 99 

حصة مقدرة 9.977 درهم.

من  له  بقالي  كريم  والسيد 

الحصص االجكماعية : حصة واحدة 

ب 177 درهم.

 99 هي   : املدة القانونية للشركة 

بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  سنة 

الكجاري.

السنة االجكماعية : ت ككح في يناير 

وتنكهي في مكم ديسمبر من كل سنة.

كريم  السيد  عين   : التسيير 

بقالي كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

يوجبه  ما  خصم  بعد   : األر اح 
القانوني  االحكياط  لككوين  القانون 
يوزع األر اح على الشركاء كل حسب 

حصصهم.
بككابة  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
بكاريخ   (22758 تحت رقم  البيضاء 
الكجاري  والسجل   2719 ديسمبر   3

تحت رقم 29)449.
78 P

 PEPINIERE
AMBASSADEURS

SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم
تأسيس شركة

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
تم  بالر اط،   2727 وغسطس   31
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالص ات الكالية :
اسم :  الشركة  تحمل   : التسمية 
 PEPINIERE AMBASSADEURS

SARL
زنقة   18 رقم   : االجكماعي  املقر 
خلوية  عين  شارع  يعقوب  موالي 

السوي�سي الر اط.
/ زراعة  : اسكغالل منبت  الهدف 

املساحات الخضراء.
بمبلغ  حدد   : الشركة  روسمال 
 1777 درهم مقسمة على   177.777
 177 قيمة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، يمكلكها :
السيد سعد الكوري بقيمة : 877 

حصة.
 277  : بقيمة  ملباركي  منير  السيد 

حصة.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابكداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الكجاري.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

سعد الكوري.
سجلت الشركة بالسجل الكجاري 
للمحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم  

.1459(5
79 P

TR-GESTION شركة

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالر اط   2727 وغسطس   12 بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الكالية :

.TR-GESTION : التسمية

اإلدارية  االستشارات   : الهدف 

للشركات.

شارع   15  : الكجاري  العنوان 

األبطال شقة 4 وكدال الر اط.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

 177 إلى  مقسمة  درهم   17.777 في 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

تم تعيين السيد تغري   : التسيير 

عبد الرحمان كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الكجاري  السجل  في  الكقييد  تم 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

176494 بكاريخ 8 سبكمبر 2727.

80 P

ائكمانية سوفيكاس ش م م

SOFIGAS SARL

رقم 38 إقامة جنان عالل شارع طارق بن زياد

تمارة

مككب املحاسبة

CYBE INDUSTRY

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة - ش م م، ش و

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

حيث  بالر اط،   2727 وغسطس   14

تم وضع القانون الكأسي�سي لشركة 

ش.و  م،  م  ش  املسؤولية  محدودة 

مميزاتها كالكالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش م م، ش.و.

 CYBE شركة   : التسمية 

.INDUSTRY

الهدف االجكماعي :

غاليات،  معدنية،  إنشاءات 

إصالح ميكانيكي.

بص ة عامة كل العمليات املالية، 

الكجارية والصناعية املرتبطة بشكل  

مباشر وو غير مباشر بموضوع الشركة 

وكذا العمليات التي من شأنها تنمية 

الشركة.
شارع   46 رقم   : االجكماعي  املقر 

عقبة، شقة رقم 2، وكدال، الر اط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   177.777 مبلغ 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

وحررت  اكككبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

 1777  : املامون  يونس  السيد 

حصة.

يعكبر  املامون  يونس   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 

الكجارية بالر اط تحت رقم 176657 

بكاريخ 14 سبكمبر 2727.
عن النسخة والنص

81 P

SOCIETE BYE NITS
SARL

روسمالها : 477.777 درهم

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

 19 بكاريخ  واملنعقد  للشركة، 

وغسطس 2727 الكغييرات الكالية :

ت ويت الحصص

الشركة  الشركة  حصص  إحالة 
سهم إلى السيد   257 زبغاي البالغة 

بريز ز لوس خو�سي انطونيو.
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زبغاي  الشركة  حصص  إحالة 

سهم إلى السيدة رغاي   267 البالغة 

سلوى.

زيادة في نشاط الشركة كالكالي :

عيادة للوقاية والعالج من القمل.

اسكيراد.

مسكحضرات  منكجات  بيع 

الكجميل.

الزيادة في الروسمال من 177.777 

درهم إلى 477.777 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

16 سبكمبر  االبكدائية للر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 176828.

83 P

SOCIETE SMART FREE

SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : حي املغرب العربي

رقم 245 مسيرة 2 تمارة

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم تأسيس شركة   ،2727 ) سبكمبر 

فري»  سمارت  «شركة  اسم  تحمل 

املميزات  على  تكوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

الكالية :

املقر االجكماعي : حي املغرب العربي 

رقم 245 مسيرة 2 تمارة.

الهدف االجكماعي : 

املحمولة  الهواتف  بيع 

ومسكلزماتها.

بائع األجهزة االلكترونية.

مدة االسكمرار : 99 سنة.

 177.777  : روس املال االجكماعي 

درهم مقسم إلى 1777 حصة من فئة 

177 درهم موزع كما يلي :

 1777 جوبي  الصديق  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد صديق 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  جوبي 

محدودة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

لككوين   %5 بعد اقكطاع   : األر اح 

يوزع  القانوني،  االحكياط  صندوق 

حسب  كل  الشركاء  على  الباقي 

حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بكمارة  االبكدائية 

الكجاري رقم 41)137.

83 P

COMEDIE CUP
SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 1382 حي الوفاق

تمارة

ق ل الكص ية
 بمقك�سى عقد عرفي بكمارة، بكاريخ

شركاء  قرر   ،2727 وغسطس   18

شركة «كوميدي كاب» ش.ذ.م.م.ش.و 

ما يلي :

ق ل الكص ية لشركة  «كوميدي 

كاب» ش.ذ.م.م.ش.و وتعيين السيدة 

للشركة  كمص ية  الصغير  نجاة 

حي   1382 هو  الكص ية  وعنوان 

الوفاق تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 39(5 رقم  تحت  بكمارة  االبكدائية 

بكاريخ 18 سبكمبر 2727.

84 P

BAIT AL ATFAL شركة
SARL

شـركـة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 3.577.777 درهم

مقرها االجكماعي : شارع عبد الرحيم 

بوعبيد، الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 ،2727 يونيو   16 بكاريخ  البيضاء 

قرر الجمع العام الغير عادي لشركة 

BAIT AL ATFAL ش.م.م ما يلي :

من  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة عقارية مدنية إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

األسا�سي  النظام  على  املوافقة 

لشركة ذات مسؤولية محدودة.

تعيين مدير واحد وو وكثر لشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

والكعديل  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

تحت   ،2727 وغسطس   13 بكاريخ 

لإليداع  بالنسبة   (42961 رقم 

الكجاري  للسجل  بالنسبة  القانوني 

تحت رقم 159)1.

85 P

HDID CONSULTANTS

 4، زنقة معطي جزولي، )زنقة فريول سابقا) 

ون ا - الدار البيضاء

IRG ADVISORY

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،2727 يوليو   15 في  البيضاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

مميزاتها  تكمن  محدودة  مسؤولية 

فيما يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

IRG ADVISORY : التسمية

: االستشارة في االستثمار  الغرض 

املالي والعقاري.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

112، شارع ون ا.

املدة : 99 سنة.

 1.777.777  : الشركة  روسمال 

درهم.

  IRG PARTNERS الشركاء : شركة

 IRG يمثلها السيد ومين عمور وشركة

CAPITAL يمثلها السيد عمر علمي.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

عمور  ومين  السيد   : املدبرية 

والسيد عمر علمي.

تم القيام باإليداع القانوني لدى 

البيضاء  للدار  الكجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   9 بكاريخ 

.(45362

الضبط  بككابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   9 بكاريخ 

.4(1535

86 P

REAL PHARMA
SARL à AU

Au capital de : 90.000 Dhs

 Siège social : 148 LOT EL WIAM

KHOURIBGA

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

وغسطس   11 االسكثنائي املنعقد في 

املسماة  للشركة  بخريبكة   2727

تم  REAL PHARMA SARL à AU 

ما يلي :

بإضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

العناصر الكالية :

 IMPORTATION ET

 EXPORTATION DES PRODUITS

 COSMETIQUES D’HYGIENE

 ET COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES

 NEGOCIATION ET

 PROMOTION MEDICALE

 DES PRODUITS

.PHARMACEUTIQUES

تعديل القانون األسا�سي للشركة :
القانون  من   3 البند  ون  بما 

األسا�سي للشركة قد شمله الكغيير، 

قرر الجمع العام االسكثنائي تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 

2727 تحت رقم :  )1 سبكمبر  بكاريخ 

 : و السجل الكجاري تحت رقم   (25

.5625

87 P
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PRO SYSTEME SERVICE

SARL AU

برو سيسطيم سيرفيس

ش م م ش و

الروسمال االجكماعي : 177.777 

درهم

املقر االجكماعي : 8)3 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الر اط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   11 بكاريخ  الر اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد، وخصائصها 

على النحو الكالي :

برو   : االجكماعية  التسمية 

سيسطيم سيرفيس.

استشارات   : االجكماعي  الهدف 

إدارة األحداث.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.

مصط ى الرياحي : 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

شارع الحسن الثاني   3(8  : املقر 

شقة رقم 2 الر اط.

الرياحي حامل  مصط ى   : املسير 

.A255362 البطاقة الوطنية رقم

الكجاري :  بالسجل  الكقييد  رقم 

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بالر اط، 

تحت رقم س.ت 145879 الر اط.

88 P

DHK CONSULTING

SARL AU

تأسيس شركة

 DHK : اسم الشركة

CONSULTING

SARL AU

مهندس   : االجكماعي  الهدف 

استشاري، االستشارات اإلدارية.

التسيير : ضحى قرعوش.

شارع   5 رقم   : االجكماعي  املقر 

حي  األول  الطابق  األول  الحسن 

العبادي تمارة.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسمة كالكالي :

درهم   177 1777 حصة من فئة 

ضحى قرعوش.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.137(3(

89 P

GSI PRO

SARL

الكص ية النهائية للشركة

بمقك�سى محضر الجمع العام غير 

نوفمبر   15 بكاريخ  للشركة  العادي 

2719، قرر شركاء الشركة الكص ية 

النهائية للشركة GSI PRO SARL من 

الكاريخ وعاله.

الدين  فخر  هشام  السيد  تعيين 

بص كه مص يا للشركة.

وجعل محل الكص ية ب : الطابق 

عين  الجد  إقامة   (5 رقم  الس لي 

عكيق تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بكمارة تحت رقم 6)39.

90 P

ASMAK ABO ALI

SARL AU

تأسيس شركة
ASMAK ABO ALI : اسم الشركة

SARL AU

تاجر وسماك   : الهدف االجكماعي 

طازجة بالجملة.

التسيير : نوفل قرعوش.

شارع   5 رقم   : االجكماعي  املقر 

حي  األول  الطابق  األول  الحسن 

العبادي تمارة.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسمة كالكالي :

درهم   177 1777 حصة من فئة 

نوفل قرعوش.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.137(35

91 P

شركة سولوشن لوكا انجينيرين

 SOLUTION LUCA

ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

41، زنقة الحسيمة، إقامة بنزاكور

الطابق الثاني، الشقة 3، األطلس

فاس

س.ت رقم : 63623

الرقم الجبائي : 45957226

تأسيس شركة سولوشن لوكا 
انجينيرين

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

ومسجل  في فاس،   2727 سبكمبر   3

 ،2727 سبكمبر   3 بكاريخ  ب اس 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة، تكمثل خاصياتها فيما يلي :

تسمية الشركة : شركة سولوشن 

 SOLUTION LUCA لوكا انجينيرين 

ENGINEERING

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض  حدد   : الشركة  غرض 

األسا�سي للشركة، سواء في املغرب وو 

في الخارج، فيما يلي :

قوالب  وتحويل  اختراع  تصميم، 

الحقن.

وتوزيع  وتسويق  وتحويل  تصنيع 

املنكجات وو املواد البالستيكية.

البحث والكطوير.

وتجارة  وتوزيع  وتصدير  اسكيراد 

واملعدات  واملسكلزمات  املواد  جميع 

املكعلقة بالنشاط.

العمليات  جميع  عام،  بشكل 

الكجارية وو الصناعية وو املالية التي 

وو غير مباشر،  تكعلق بشكل مباشر 

املذكورة  األغراض  من  غرض  بأي 

وعاله.

من  الشركة  تأسست  التي  املدة 

وجلها

99 سنة،  حددت مدة الشركة في 

بالسجل  تقييدها  تاريخ  من  ابكداء 

الكجاري ب اس.

يقع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

زنقة   ،41 املقر األسا�سي للشركة ب 

الطابق  بنزاكور،  إقامة  الحسيمة، 

الثاني، الشقة 3، األطلس، فاس.

حدد   : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم   177.777 مبلغ  في  روسمال 

النقدية،  الحصص  ملجموع  املمثلة 

قيمتها  والتي   ،1777 العدد  ذات 

عن  درهم   177 في  محددة  ال ردية 

كل حصة، والتي تم اكككابها وتحريرها 

نقدا بالكامل.

االسم الشخ�سي والعائلي للشركاء

لوكا  سولوشن  شركة  شركاء 

انجينيرين هم :
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سارل  إيطالي  سولوشن  شركة 

شركة   ،SOLUTION ITALY SRL

خاضعة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

الروسمال  ذات  اإليطالي،  للقانون 

ذات املقر االجكماعي  وورو،   17.777

ووسترونس بل يدير  ب   املكواجد 

 )و ن)، فيا براكولينو س ن �سي، �سي 

ممثلة بالسيد  إيطاليا،   67737 و ب 

 SALTARELLI جيانلوكا  سالكاريلي 

يوليو   4 بكاريخ  املزداد   GIANLUCA

1969، الحامل لجواز الس ر اإليطالي 

رقم YA2896669، عنوانه فيا سان 

ووسترا   6771722  بونافينكورا، 

)و ن)، إيطاليا.

سال اطور  كارلو�سي  السيد 

املزداد   CARLUCCI SALVATORE

ذات   ،1962 فبراير   15 بكاريخ 

لجواز  الحامل  إيطالية،  الجنسية 

 ،YB1316176 رقم  اإليطالي  الس ر 

 ،1(2 سيباسكو ولي  كورسو  عنوانه 

17136 طورينو، إيطاليا.

السيد محمد نقيرة، املزداد بكاريخ 

26 يناير 7)19 ب ووالد الطيب فاس، 

لبطاقة  حامل  الجنسية،  مغربي 

 ،C262846 رقم  الوطنية  الكعريف 

إقامة   5 رقم  ال رابي  شارع  عنوانه 

وطلنكيس رقم 1 طنجة.

السيد حميد جبار، املزداد بكاريخ 

مغربي  ب اس،   19(8 فبراير   18

الكعريف  لبطاقة  حامل  الجنسية، 

عنوانه   ،C702794 رقم  الوطنية 

 469 فيال  رسور  كول  كالي ورنيا 

الدار  بوسكورة  الخضراء  املدينة 

البيضاء.

املسيرون : 

السيد محمد نقيرة، املزداد بكاريخ 

26 يناير 7)19 ب ووالد الطيب فاس، 

لبطاقة  حامل  الجنسية،  مغربي 

 ،C262846 رقم  الوطنية  الكعريف 

إقامة   5 رقم  ال رابي  شارع  عنوانه 

وطلنكيس رقم 1 طنجة.

جيانلوكا  سالكاريلي  السيد 

املزداد   SALTARELLI GIANLUCA

بكاريخ 4 يوليو 1969، الحامل لجواز 

 ،YA2896669 رقم  اإليطالي  الس ر 

بونافينكورا،  سان  فيا  عنوانه 

6771722 ووسترا )و ن)، إيطاليا.

بالسجل  الشركة  تسجيل 

الكجاري : تم تسجيل شركة سولوشن 
لوكا انجينيرن سارل بالسجل الكجاري 

بكاريخ ل اس،  الكجارية   للمحكمة 

) سبكمبر 2727 تحت رقم 63623.
للنسخ واإلشارة

92 P

الشكدالي سيرفس
CHAGDALI SERVICE

ش م م ش و

الروسمال االجكماعي : 27.777 درهم

املقر االجكماعي : شارع محمد 

الخامس رقم 146 حي الص اء 

القرية

بمقك�سى عقد توثيقي مؤرخا في 

  2727 وغسطس   1( بكاريخ  الر اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجكماعي : تحويل األموال 

CASH PLUS
درهم   27.777  : روسمال الشركة 

مقسمة إلى 277 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة.

 277  : محمد  الشكدالي  السيد 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

: شارع محمد الخامس رقم  املقر 

146 حي الص اء القرية.

املسير : السيد الشكدالي محمد.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.31919

93 P

EL ALAOUI MOHAMED

محاسب معكمد

ألوان تراد سارل

ش م م ذات مساهم وحيد

ALOIN TRADE SARL

شركة محدودة املسؤولية

ش م م ذات مساهم وحيد

السجل الكجاري : 176423 مراكش

تأسيس

بمقك�سى العقد املؤرخ في مراكش 

تم   2727 وغسطس   13 بكاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

اسم  تحمل  وحيد  مساهم  ذات 

«ولوان تراد سارل» مميزاتها :

الرقمي،  التسويق   : املوضوع 

االسكيراد  االلكترونية،  الكجارية 

والكصدير، االستشارة والككوين.

املقر االجكماعي : شارع عبد الكريم 

مبارك،  بن  حسن  طريق  الخطابي، 

األول،  الطابق   ،B الخطابية  إقامة 

رقم 3، مراكش.

املدة : 99 سنة.

روس املال : 57.777 درهم، مقسم 

درهم   177 بقيمة  حصة   577 إلى 

للحصة كلها محررة ومجكمعة في يد 

السيد محمد علي الرفاعي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

العقود  كل   : والكوقيع  التسيير 

توقع  وغيرها  البنوك  مع  واملعامالت 

من طرف السيد محمد علي الرفاعي 

ملدة غير محدودة.

تم الوضع القانوني لهذا الكأسيس 

بمراكش  الكجارية  املحكمة  لدى 

تحت رقم   2727 سبكمبر   18 بكاريخ 

.115822

94 P

OCHO DESIGN
SARL AU

تص ية
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

 OCHO بالر اط   2716 ماي   16

روسمالها   DESIGN SARL AU

177.777 درهم سجلها الكجاري رقم 

املقاومة  شارع  ب  مقرها   118483

 91 وزنقة لندن عمارة كرنصن رقم 

املحيط الر اط قرر ما يلي :

ق ل الكص ية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   21 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 الرقم 176927.

95 P

RAFINITY AUTO
SARL

في  االسكثنائي  العام  للجمع  تبعا 

محدودة  للشركة  االجكماعي  املقر 

مسؤولية قرر شركاؤها ما يلي :

ويت حاتم  السيد   اسكقالة 

الشركة  إدارة  من  الواحد  عبد 

قاسمي  وسماء  السيدة  وتسمية 

مديرة لها.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   22 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت الرقم 176951.

96 P

DAR AL AWRACH
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

8 سبكمبر 2727 بالر اط.

في  مقاول   : االجكماعي  الهدف 

بيع  وخرى،  ووشغال  البناء  وشغال 

اللوازم واملعدات.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة لشريك وحيد :

السيد عبد الكريم اكديرة : 1777 

حصة.
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من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

9) شارع ابن سينا الشقة   : املقر 

رقم 14 وكدال الر اط.

التسيير : عبد الكريم اكديرة.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.146729

97 P

مككب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، تمارة

الهاتف : 64.42.48.)75.3

ال اكس : 64.)64.4.)75.3

FORS SPORT
SARL AU

الكائن مقرها : تجزئة رقم 98 سمارة

تمارة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

8 سبكمبر 2727 قد تم تأسيس شركة 

ذات   FORS SPORT SARL AU

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

الكالية :

 FORS SPORT SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 177.777  : الشركة  روسمال 

درهم.

الهدف االجكماعي :

قاعة الرياضة.

مؤسسة الحالقة والكجميل.

الحمام.

 1777 الشرفاوي  رشيد  الشركاء 

حصة.

رشيد الشرفاوي مسير   : التسيير 

للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الكقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 
بكمارة بكاريخ 21 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 45)137.
98 P

مككب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 136، شارع القاهرة الطابق األول

شقة رقم 2 كومطراف 1 تمارة
الهاتف : 64.42.48.)75.3
ال اكس : 64.)64.4.)75.3

XCAPITALIA
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
الكائن مقرها : رقم 136، الطابق 
الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كومطراف 1 تمارة
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
تأسيس  تم  قد   2727 سبكمبر   3
شركة XCAPITALIA SARL AU ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

الكالية :
 XCAPITALIA  : التسمية 

SARLAU
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
روسمال الشركة : 27.777 درهم.

الهدف االجكماعي :
واآلالت  األدوات  بيع  في  مقاول 

الكبيرة واملعدات الصناعية.
بيع البرامج و رامج الكمبيوتر.

بيع مسكلزمات املكاتب.
الشركاء : تورية عدا 277 حصة.

مسيرة  عدا  تورية   : التسيير 
للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
الكقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 
بكمارة بكاريخ 21 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 43)137.
99 P

M A S VISION
SARL

Au capital de 100.000 Dhs
Siège social : AMAL 4 N°63

CYM - RABAT
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 2727 وغسطس   26 بكاريخ  الر اط 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية.

M A S VISION : التسمية
الهدف االجكماعي : 

تجارة املنكجات البصرية.
تجارة منكجات شبه صيدلية غير 

طبية.
تجارة عامة.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 
فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.
السيدة عباد نوال : 557 حصة.

 457  : اداسمعين  جامع  السيد 
حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
ح.ي.م   63 رقم   4 ومال   : املقر 

الر اط.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145979
100 P

BRUMNETTY
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم
مقرها االجكماعي : رقم 21، ساحة 

وبو بكر الصديق، الشقة رقم 8
وكدال، الر اط

رقم السجل الكجاري : )14672
الر اط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 ،2727 سبكمبر   17 بكاريخ  الر اط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات الكالية :

BRUMNETTY : التسمية

الهدف االجكماعي :

والكطهير  الكنظيف  نشاط 

للمهنيين واألفراد.

تطهير ال ئران.

الكطهير والكعقيم.

واألشخاص  املوظ ين  تدريب 

اآلخرون في مجال الكنظيف.

الكنظيف  منكجات  بيع  إعادة 

واملنكجات املنزلية الطبيعية.

تقديم االستشارة و يع الخدمات 

لألفراد والشركات في مجال الكنظيف.

اسكيراد وتصدير.

الشركاء :

 : إسماعيل  ركيك  بنعلي  السيد 

57) حصة.

 257  : السيد محمد بنحمد اعلي 

حصة.

روسمال  يقدر   : الشركة  روسمال 

الشركة بمبلغ قيمكه 177.777 درهم 

كل  قيمة  حصة   1777 إلى  موزعة 

واحدة 177 درهم.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

بكر  وبو  ساحة   ،21 رقم   : املقر 

وكدال،   ،8 رقم  الشقة  الصديق، 

الر اط.

الشركة تسير من طرف   : اإلدارة 

السيد محمد بنحمد اعلي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   21 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت الرقم 3835.

السكخراج وذكر

املسير

101 P
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

SALFER

SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.و
تم تأسيس  بمقك�سى عقد عرفي، 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 SALFER  : االجكماعي  اللقب 

SARL AU

الشريك واملساهم :

ب.و.ط  الوافي  مراد  السيد 

A(73(12 - 1777 سهم.

املسير الوحيد : مراد الوافي.

روس املال : 177.777 درهم.

النشاط :

بيع وجزاء قطع غيار السيارات.

تجارة واسكيراد.

نقل البضائع.

املدة : 99 سنة.

إدريس  شارع   ،3(  : العنوان 

الطابق   ،6 رقم  الشقة  األكبر، 

الثالث، حسان، الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   21 الكجارية بالر اط بكاريخ 

الكجاري  السجل  رقم  تحت   2727

.145999
للبيان

102 P

BET M.E.S

SARL AU

عنوان الشركة : )1 زنقة موالي 

احمد الوكيلي الشقة رقم 8 حسان 

الر اط

السجل الكجاري : ))1349

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

 2727 فبراير   3 في  االسكثنائي 

مؤسسة ذات   BET M.E.S بمؤسسة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد قرر 

ما يلي :

تغيير عنوان الشركة من العنوان 

الشقة  األبطال  شارع   15  : القديم 

رقم 4 وكدال إلى العنوان الجديد )1 

زنقة موالي احمد الوكيلي الشقة رقم 

8 حسان الر اط.

تغيير العقد الكأسي�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالر اط  االبكدائية 

)17647 وتحت الرقم الترتيبي 3294.

103 P

HB.HOLDING BENNANI

SARL AU

عنوان الشركة : 1 شارع محمد 

بلحسن الوزاني السوي�سي الر اط

السجل الكجاري : )12975

الجمع  محضر  بمقك�سى 

فبراير   11 في  االسكثنائي  العام 

 HB.HOLDING بمؤسسة   2727

مؤسسة ذات مسؤولية   BENNANI

محدودة قرروا ما يلي :

تغيير عنوان الشركة من العنوان 

السادس  محمد  شارع   1  : القديم 

كم 11 السوي�سي الر اط إلى العنوان 

بلحسن  محمد  شارع   26 الجديد 

الوزاني السوي�سي الر اط.

تغيير العقد الكأسي�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالر اط  االبكدائية 

)17672 وتحت الرقم الترتيبي 2913.

104 P

STE AH INGENIERIE

SARL AU

عادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

 2719 ديسمبر  فاتح  بكاريخ  املنعقد 

 STE AH INGENIERIE SARL لشركة

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 17.777 روسمالها  وحيد  بشريك 

درهم.

مقرها االجكماعي : )1 زنقة موالي 

حسان   8 احمد الوكيلي الشقة رقم 

الر اط ما يلي :

املسبقة  الكص ية  في  الشروع 

للشركة.

تعيين السيد عبد الحليم حموم 

كمص ي للشركة.

تحديد مقر الكص ية ب : )1 زنقة 

 8 موالي احمد الوكيلي الشقة رقم 

حسان الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط بكاريخ 25 وغسطس 

وتحت   176194 رقم  تحت   2727

الرقم الترتيبي 3787.

105 P

MYMAI MEDIC

SARL à A.U

روسمالها : 97.777 درهم

مقرها االجكماعي : 146، سككور 9

الشطر 1، تجزئة الزيكون، خريبكة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727، سنت  فبراير   28 بخريبكة في 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املميزات الكالية :

 MYMAI MEDIC  : التسمية 

SARL à A.U

 VENTES PRODUITS  : املوضوع 

.PARA PHARMACEUTIQUES

املقر االجكماعي : 146، سككور 9، 

الشطر 1، تجزئة الزيكون، خريبكة.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

من تاريخ  سنة ابكداء   99 حددت في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

حالة االنحالل السابق ألوانه وو حالة 

الكمديد.

 97.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم موزعة إلى 977 حصة من فئة 

177 درهم للحصة كما يلي :

املكقي اكرام : 977 حصة.

اكرام  املكقي  عينت   : التسيير 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 

رقم  تحت   2727 مارس   13 بكاريخ 

رقم  تحت  الكجاري  و السجل   142

.6299

106 P

LWRADA TRANS DIVERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

روسمالها : 97.777 درهم

مقرها االجكماعي : 11، تجزئة 

بلبصير، وادي زم

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727، سنت  فبراير   21 بخريبكة في 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

املميزات  لها  محدودة  مسؤولية 

الكالية :

 LWRADA TRANS  : التسمية 

DIVERS SARL

املوضوع : 

 ENTREPRENEUR DE

 NETTOYAGE ENTREPRENEUR

 DE TRAVAUX DE L’ENTRETIEN

 ET REPARATION DES

.IMMEUBLES

تجزئة   ،11  : االجكماعي  املقر 

بلبصير، وادي زم.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

من تاريخ  سنة ابكداء   99 حددت في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

حالة االنحالل السابق ألوانه وو حالة 

الكمديد.

 97.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم موزعة إلى 977 حصة من فئة 

177 درهم للحصة كما يلي :

مشرك فكيحة : 457 حصة.

ملزيهري نورية : 457 حصة.
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مجموع الحصص : 977 حصة.

فكيحة  مشرك  عينت   : التسيير 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بوادي  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 مارس   9 زم بكاريخ 

رقم  تحت  الكجاري  و السجل   16

.17(9

107 P

 PHARMACIE ROMOUZ

ALKHAIR

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها الرئي�سي : الطابق الس لي

71-46، تجزئة رموز الخير، خريبكة

ICE : 002553965000051

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

سنت   ،2727 يوليو   2 في  بخريبكة 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املميزات الكالية :

 PHARMACIE  : التسمية 

ROMOUZ ALKHAIR SARL AU

املوضوع : 

OFFICINE DE PHARMACIE

املقر االجكماعي : الطابق الس لي، 

71-46، تجزئة رموز الخير، خريبكة.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

من تاريخ  سنة ابكداء   99 حددت في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

حالة االنحالل السابق ألوانه وو حالة 

الكمديد.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم موزع إلى 1777 حصة من فئة 

177 درهم للحصة كما يلي :

اكشور كوثر : 1777 حصة.

مجموع الحصص : 1777 حصة.

كوثر  اكشور  عينت   : التسيير 

الحاملة للبطاقة  الشريكة الوحيدة، 

مسيرة   ،Q373628 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 

تحت رقم   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

رقم  تحت  الكجاري  و السجل   (2(

.694(1

108 P

TOUCHANI CASH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها الرئي�سي : الطابق الس لي

شارع 16 نونبر، بلوك R، رقم 21 

مكرر

حي النهضة، خريبكة

ICE : 002594627000023

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 ،2727 وغسطس   17 في  بخريبكة 

سنت القوانين األساسية لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املميزات الكالية :

 TOUCHANI CASH  : التسمية 

SARL AU

املوضوع : 

Transfert d’argent 

املقر االجكماعي : الطابق الس لي

16 نونبر، بلوك R، رقم 21 مكرر، 

حي النهضة، خريبكة.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

من تاريخ  سنة ابكداء   99 حددت في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

حالة االنحالل السابق ألوانه وو حالة 

الكمديد.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم موزع إلى 1777 حصة من فئة 

177 درهم للحصة كما يلي :

توشاني محمد : 1777 حصة.

مجموع الحصص : 1777 حصة.

محمد  توشاني  عين   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  الوحيد،  الشريك 

مسيرا   ،Q164577 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   8 بكاريخ 

رقم  تحت  الكجاري  و السجل   (72

.6513
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 SOCIETE GENERALE

D’INDUSTRIE ELECTRIQUE
SARL AU

بروسمال : 97.777 درهم

املقر االجكماعي : رقم 1، الطابق 

الس لي، الجماعة القروية لبئر 

مزوي، الكنانسة، خريبكة

الجمع  محضر  بمقك�سى 

 12 في  املنعقد  االسكثنائي  العام 

للشركة  بخريبكة   2727 وغسطس 

 SOCIETE GENERALE  : املسماة 

 D’INDUSTRIE ELECTRIQUE

SARL AU قررت الكغييرات الكالية :

بيع حصص اجكماعية :

جمال،  بنعي�سى  السيد  باع 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

حصصه  كل   IC104528 رقم 

في  يمكلكها  كان  التي  االجكماعية 

هذه الشركة من قبل والتي تقدر ب 

االجكماعية  الحصص  من   %177

للسيد بنعي�سى املصط ى،  للشركة، 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

الحصص  لكصبح   IC18378 رقم 

على  موزعة  للشركة  االجكماعية 

الشكل الكالي :

 7 حصة   977 جمال  بنعي�سى 

حصة.

 977 حصة   7 بنعي�سى املصط ى 

حصة.

حصة   977  : الحصص  مجموع 
977 حصة.

عين  اآلن،  منذ   : املسير  تعيين 
الحامل  املصط ى،  بنعي�سى  السيد 
رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 
وملدة غير محددة املسير   ،IC18378

الوحيد للشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة : 
) و15 من القانون   ،6 بما ون البنود 
األسا�سي للشركة قد شملهم الكغيير، 
قرر الجمع العام االسكثنائي تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 
تحت رقم   2727 سبكمبر   16 بكاريخ 
رقم  تحت  الكجاري  و السجل   (22

.4645
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STE CHIBOUB BOIS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم
املقر االجكماعي : 62 مكرر زنقة 
املخكار السو�سي حي النهضة، 

خريبكة
RC N° : 1451
IF : 40286626

ICE ; OOOO86952 000084
بمقك�سى محضر الجمع العام   -  I
 STE املسماة  للشركة  االسكثنائي 
املؤرخ   CHIBOUB BOIS SARL AU
على   2727 يناير   28 في  بخريبكة 
الساعة العاشرة صباحا قرر شريكها 
ر يعي  الحاج  الوحيد  ومسيرها 
 QA رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
الحصص  لجميع  واملالك   ،28511
االجكماعية لروسمال الشركة ما يلي :
لشركة  ألوانه  السابق  الحل 
ذات   CHIBOUB BOIS SARL AU
والواقع  177.777درهم  راسمال 
62 مكرر زنقة   : مقرها االجكماعي ب 
املخكار السو�سي حي النهضة، خريبكة.
تعيين  تقرر   : املص ي  تسمية 
الحاج ر يعي الشريك الوحيد واملسير 
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الوطنية  للبطاقة  الحامل  للشركة 

والقاطن ب   QA 28511 تحت رقم 
النهضة،  م  بلوك  ماليزيا  زنقة   88  :

خريبكة.

 CHIBOUB BOIS املص ي لشركة

.SARL AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبكدائية  للمحكمة  الضبط  ككابة 

بخريبكة بكاريخ 3 مارس 2727 تحت 
رقم 179.

111 P

STE ZAHRA STAFF
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ذات  واحد  شريك  محدودة 

املواص ات الكالية :

 STE ZAHRA STAFF  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

بكر  وبو  ساحة   ،21  : املقر 

 - وكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الر اط.

النشاط الكجاري :

حراسة املباني العامة وو الخاصة.

املدة : 99 سنة.
روس املال : 177.777 درهم مقسم 

درهم   177 1777 حصة من فئة  إلى 

ميموني  السيد  بحملها  كاملة  مؤداة 

املصط ى.

التسيير : السيد ميموني املصط ى 

ملدة غير محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبكدائية  للمحكمة  الكجاري 

تحت رقم 31895 بكاريخ 16 سبكمبر 

.2727
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MARBAH ACCOUNTING SARL

STE TRICKY TALES
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1

تمت   2727 يوليو   6 يوم  بالر اط 

لشركة  الكأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص الكالية :

.STE TRICKY TALES : التسمية

الهدف : مصور.

ازكزا  زنقة   6  : االجكماعي  املقر 

الطابق الثالث شقة 9 وكدال الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مبلغ 177.777 درهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة للسيد 

التريكي املهدي.

إلى  يوليو   17 من   : املالية  السنة 

غاية 31 ديسمبر.

2 -  تم اإليداع القانوني وتسجيل 

الشركة بالسجل الكجاري للمحكمة 

سبكمبر   1( الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 145951.

113 P

STE FES TENNIS LOISIRS

F.T.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

بكاريخ  عرفي  لعقد  تبعا   - ووال 

القانون  وضع  تم   2727 يوليو   17

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

املواص ات الكالية :

 STE FES TENNIS  : االسم 

.LOISIRS F.T.L

الهدف :

الكنمية السياحية.

تدبير التراث الريا�سي.

تدبير وحداث الترفيه.

مواكبة الرياضة.

: املركب الريا�سي  املقر االجكماعي 

املرجة، 37727 فاس.

درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   1777 بواسطة 

من  مككتبة  درهم   177 واحدة 

 BENKERROUM السيدة  طرف 

.MYRIAM GENEVIEVE

املدة : 99 سنة.

السيد  تعيين  تقرر   : ثانيا 

 BENKERROUM MYRIAM

GENEVIEVE مسيرة للشركة.

تم اإليداع القانوني بككابة   : ثالثا 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 وغسطس   18 بكاريخ  ب اس 

تحت رقم 1994.
املسيرة

114 P

شركة فورس فورم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روس املال : 17.777 درهم

العنوان االجكماعي : 3 شارع وبو 

فارس املريني شقة رقم 3 الر اط

رقم السجل الكجاري : )33)17

1 -  بمقك�سى محضر الجمع العام 

يناير   27 بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

شركة  فورم  فورس  لشركة   2727

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

للشركة  الوحيد  الشريك   قرر 

ما يلي :

إنشاء فرع تابع للشركة في العنوان 

 6 زنقة بنغازي شقة رقم   6  : الكالي 

حسان الر اط.

2 -  تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الكجارية بالر اط بكاريخ فاتح سبكمبر 

2727 تحت رقم 176291.
للنشر واإلعالن
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STE ISRAB
SARL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 15, AVENUE

 AL ABTAL, APT N°4 AGDAL -

RABAT

تأسيس شركة
بسال  على عقد عرفي موقع  بناء 

وضع  تم   2727 وغسطس   3 يوم 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تميزها الخاصيات اآلتية :

التسمية : شركة إسراب.

الهدف : إنجاز األشغال املخكل ة، 

املواد  وتوزيع  التسيير  في  االستشارة 

الغذائية.

شارع   15  : االجكماعي  املقر 

 - وكدال   ،4 رقم  الشقة  األبطال، 

الر اط.

درهم   177.777  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

على  وزعت  واحدة  لكل  درهم   177

الشكل الكالي :

 257  : زكرية  بوعديسة  السيد 

حصة.

السيد برهور رشيد : 577 حصة.

 257  : وسماء  الهاللي  السيدة 

حصة.

من  سنة   99  : الصالحية  مدة 

تأسيسها.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

وحيد  كمسير  زكرية  بوعديسة 

للشركة ملدة غير محدودة.

: من فاتح يناير  السنة الحسابية 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمككب  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر اط يوم 18 سبكمبر 2727 تحت 
رقم 176889.

عن الشركة

بوعديسة زكرية

مسير

116 P
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STE BATIR & RENOVER
SARL

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد يوم )2 يوليو 2727 ما يلي :

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

إلى  للشركة  االجكماعي  املقر  نقل 

 3 رقم   6 عمارة ب   11 إقامة شمس 

هرهورة تمارة.

الحصص  بيع  على  املوافقة 

االجكماعية.

وحمد  السيد  اسكقالة  قبول 

بنيسف كمسر للشركة.

بنعلي  السيد محمد كريم  تأكيد 

غير  ملدة  وحيد  وشريك  كمسير 

محدودة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبكدائية بكمارة بكاريخ 24 

.D3(8( وغسطس 2727 تحت رقم
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 STE CARREFOUR

ASSURANCE ET CONSEIL

CONSEIL
ش.ذ.م.م.

املقر االجكماعي عمارة 1 الطابق 

األول رياض والد مطاع سيككور 2 

رقم 319 تمارة

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد يوم 13 وبريل 2727 ما يلي :

تأكيد السيد موراد الكبياوي مسير 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.
الغر اوي  هشام  السيد  تعيين 

ملدة  وذلك  للشركة  مشترك  كمسير 

غير محدودة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 ( باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

.D175372 يوليو 2727 تحت رقم
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 OFFICE NATIONAL DES

CHEMINS DE FER

ONCF

مقر الشركة : محج عالل بن عبد 

هللا رقم 19 بالر اط

س.ت : الر اط رقم 21)18

ت.م.ل 777229796777771

املدير  قرارات  محضر  بمقك�سى 

العام بكاريخ 37 يونيو 2727 بالر اط، 

املسجل في 9 يوليو 2727.

 L’OFFICE NATIONAL قرر 

 DES CHEMINS DE FER ONCF

بمحج  االجكماعي  مقره  الكائن 

بالر اط،   19 عالل بن عبد هللا رقم 

 ONCE HOTEL إحداث فرع مسماة

 MICHLIFEN RESORT & GOLF

ميشلي ن،  هوطيل   - بإي ران  فرع 

سيكون مديره هو السيد محمد ر يع 

 ،MOHAMED RABIE KHLIE خليع

يوليو   16 وصيلة في   - املزداد بطنجة 

محمد  بمحج  والساكن   ،1963

املشرق  تجزئة   ،23 رقم  السادس 

السوي�سي بالر اط ملدة غير محدودة.

يكمن نشاطه في ال ندقة.

لدى  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

 11 في  بأزرو،  االبكدائية  املحكمة 

وغسطس 2727 تحت رقم 158.

تم تقييد ال رع بالسجل الكجاري 

بأزرو في ن س اليوم تحت رقم )134.

املؤسسة  هذه  تقييد  إنجاز  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الثانوية 

بواسطة   2727 وغسطس   2( بكاريخ 

إيداع قانوني رقم 176233.

عن إعالن

املمثل القانوني
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 OFFICE NATIONAL DES

CHEMINS DE FER

ONCF

مقر الشركة : محج عالل بن عبد 

هللا رقم 19 بالر اط

س.ت : الر اط رقم 21)18

ت.م.ل 777229796777771

املدير  قرارات  محضر  بمقك�سى 

العام بكاريخ 37 يونيو 2727 بالر اط، 

املسجل في 9 يوليو 2727.

 L’OFFICE NATIONAL قرر 

 DES CHEMINS DE FER ONCF

بمحج  االجكماعي  مقره  الكائن 

بالر اط،   19 عالل بن عبد هللا رقم 

 ONCF HOTEL إحداث فرع مسماة

 MICHLIFEN GOLF & COUNTRY

بأزرو،  حكومية  بغابة  فرع   CLUB

والغابات  للمياه  اإلقليمية  املديرية 

الجماعة  بإفران،  الكصحر  ومحار ة 

إفران  إقليم  لبنسميم  القروية 

طريق   ( كلم   -  18 البريد  صندوق 

وزرو إفران، سيكون مديره هو السيد 

 MOHAMED خليع  ر يع  محمد 

 - بطنجة  املزداد   ،RABIE KHLIE

وصيلة في 16 يوليو 1963، والساكن 

 ،23 رقم  السادس  محمد  بمحج 

تجزئة املشرق السوي�سي بالر اط ملدة 

غير محدودة.

يكمن نشاطه في ال ندقة.

لدى  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

 11 في  بأزرو،  االبكدائية  املحكمة 

وغسطس 2727 تحت رقم 159.

تم تقييد ال رع بالسجل الكجاري 

بأزرو في ن س اليوم تحت رقم 1349.

املؤسسة  هذه  تقييد  إنجاز  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الثانوية 

بواسطة   2727 وغسطس   2( بكاريخ 

إيداع قانوني رقم 176234.
عن إعالن

املمثل القانوني
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صوفاديكوم

مككب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوات

رشيد الرياحي

25 زنقة وبي شعيب الدكالي حي الليمون - 

الر اط

الهاتف : 6)/9)/3)-7.15.67).)753

شركة اركاد هيلت

ARCADE HEALTH

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

يقدر روسمالها ب 17.777 درهم

العنوان : تجزئة 24 قطاع 1 إقامة 

42 مكجر 1 تمارة

تأسيس شركة
 27 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وبريل 2727 بكمارة تم تأسيس شركة 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

 17.777 ب  روسمالها  يقدر  وحيد 

االجكماعي  مقرها  ويوجد  درهم 

 1 قطاع   24 تجزئة   : بالعنوان الكالي 

إقامة 42 مكجر 1 تمارة.

هيلت  اركاد  شركة   : التسمية 

.ARCADE HEALTH

وتوزيع  اسكيراد،بيع   : الهدف 

جميع  لكصنيع  الالزمة  املنكجات 

منكجات النظافة املطهرة.

املقر واالجكماعي : تجزئة 24 قطاع 

1 إقامة 42 مكجر 1 تمارة.

املدة : مدة الشركة 99 سنة ابكداء 

من يوم الكأسيس.

حدد   : االجكماعي  الروسمال 

الروسمال االجكماعي في 17.777 درهم 

اجكماعية  حصة   177 إلى  مقسم 

بمقدار 177 درهم لكل حصة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

تسيير الشركة : تم تعيين السيدة 

فرحات ليلى كمسيرة للشركة ملدة غير 

محددة.
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توزيع األر اح : من األر اح الصافية 

تؤخذ 5% لككوين االحكياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بكمارة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 23 يونيو 2727 رقم 3427.
لالستشارة والكنبيه

صوفاديكوم

120 P

STE NEREE

SARL

R.C 136.945 الر اط

تغيير مقر الشركة
الغير  العام  الجمع  بمقك�سى 

العادي املنعقد بكاريخ 6 يوليو 2727 

تقرر ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

2 رقم  4 عمارة ج  إقامة بيتي   : الكالي 

38 الطابق األول سال الجديدة سال.

تحديث القانون الداخلي للشركة.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 

3516 بكاريخ 11 سبكمبر 2727 لدى 

املحكمة الكجارية بالر اط.

121 P

 STE GROUPE AUTO

ALFATH MOUMEN

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

سيدي قاسم بكاريخ 26 فبراير 2727 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

 STE GROUPE AUTO : التسمية

.ALFATH MOUMEN SARL

املكاجرة   : االجكماعي  الهدف 

والبيع املباشر وغير املباشر  والشراء 

الجديدة  والسيارات  للسيارات 

واملسكعملة واملركبات الخ ي ة ووي 

معدات خاصة باملركبات.

تجارة وشراء و يع وتأجير ت اصيل 
املكعلقة  الغيار  وقطع  املعدات 
الوقود  ونواع  وجميع  بالسيارات 

ومنكجات الصيانة.
السيارات  وتصدير  اسكيراد 
واملسكعملة  الجديدة  واملركبات 
السيارات  غيار  قطع  وكذلك 

واملعدات.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 
فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.
عبد الح يظ مومن : 577 حصة.
عبد الحميد مومن : 577 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
 1441 الرقم  املنزه  حي   : املقر 

يعقوب املنصور الر اط.
املسير : عبد الح يظ مومن وعبد 

الحميد مومن ملدة 3 سنوات.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145271
122 P

 STE SELVADIND
SA

شركة مساهمة
روسمالها : 577.777.)2 درهم

املقر االجكماعي : ضيعة السوالم 
طري ية، دوار ووالد مسعود، جماعة 

سيدي رحال الشاطئ - برشيد
السجل الكجاري رقم )2.35

تعيين مكصرف جديد
تعيين نائب للرئيس

تعيين مدير عام منكدب
I -  قرر الجمع العام العادي بكاريخ 
29 يونيو 2727 تعيين مكصرف جديد 
وذلك  بمزاغ،  ومين  محمد  السيد 
للمكصرفين  املكبقية  املدة  حسب 
عقب  انكدابهم  مدة  سكنكهي  والتي 
انعقاد الجمعية العامة العادية الذي 
 31 سيبث في حسابات السنة املالية 
2723 ونتيجة لذلك مجلس  ديسمبر 

وربعة  من  مكونا  سيصبح  اإلدارة 

وعضاء وهم اآلتية وسماؤهم :

السيد الطاهر بمزاغ.

السيد محمد ومين بمزاغ.

 KOUTOUBIA شركة 

الطاهر  بالسيد  ممثلة   HOLDING

بمزاغ.

شركة EL BENNA FOOD ممثلة 

بالسيد وحمد الصالحي.

II - مجلس اإلدارة بكاريخ 29 يونيو 

محمد  السيد  تعيين  تم  قد   2727

ومين بمزاغ بمهام نائب للرئيس مدير 

عام منكدب.

III - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبكمبر   3 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1181.
من وجل اإليجاز والبيان

123 P

 STE STOGAZ

SA

شركة مساهمة

روسمالها : 45.777.777 درهم

املقر االجكماعي : زنقة فرحات حشاد 

- املحمدية

السجل الكجاري رقم 1)2.1

تعيين وعضاء مجلس اإلدارة
I -  قرر الجمع العام العادي بكاريخ 

11 مارس 2727 تعيين ملدة 6 سنوات 

مجلس إدارة يككون من :

إدري�سي  رشيد  محمد  السيد 

قيطوني.

السيد نبيل املذكوري.

السيد هشام منصف علوي.

شركة AKWA GROUP SA ممثلة 

بالسيد علي وكريم.

 AFRIQUIA GAZ SA شركة 

ممثلة بالسيد يوسف عراقي حسيني.

 VIVO ENERGY MAROC شركة

ممثلة بالسيد املصط ى بوشار.

 11 بكاريخ  اإلدارة  مجلس   -  II

مارس 2727 وكد السيد محمد رشيد 

إدري�سي قيطوني بمهامه كرئيس مدير 

عام للشركة.

لدى  تم اإليداع القانوني      -  III

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

تحت   2727 يونيو   6 باملحمدية يوم 
رقم 661.

من وجل اإليجاز والبيان

124 P

STE MAGHREB OXYGENE
S.A

شركة مساهمة
روسمالها : 81.257.777 درهم

مقرها االجكماعي : عمارة تافراوتي، 

كلم  5.) طريق الر اط )عين السبع) 

- الدار البيضاء

السجل الكجاري رقم )171.83

تعيين مكصرفين مسكقلين
العام العادي بكاريخ  الجمع     -  1

بمهمة  تعيين  قرر   ،2727 وبريل   (

مكصرفين مسكقلين :

السيد محمد بوطالب.

السيد محمد يوسف العلوي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

 2727 يوليو   2( يوم  بالدار البيضاء 

تحت رقم 41235).
من وجل اإليجاز والبيان

125 P

STE  ADZA BAZ
ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية
روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي :  تقسيم )233 

جنان 2 بير رامي جنوب - القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

الكأسي�سي بكاريخ 23 يوليو 2727 تم 

وضع نظام وسا�سي لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الكالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
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تاجر األجهزة   : الهدف االجكماعي 
واألجهزة  األدوات  بيع  واألدوات، 

املنزلية.
 STE  ADZA BAZ  : التسمية 

.SARL
القنيطرة،   : االجكماعي  املقر 
رامي  بير   2 جنان   233( تقسيم 

جنوب.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الكجاري.
في  محدد   : االجكماعي  الروسمال 
 1777 درهم مقسمة غلى   177.777
للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 
الواحدة جميعها محررة وموزعة على 

الشكل الكالي :
السيد  ملكية  في  حصة   577

سعيد معكي.
السيد  ملكية  في  حصة   577

محمد ودر از.
السيد  الشركة  عينت   : التسيير 
غير  ملدة  لها  كمسير  معكي  سعيد 

محدودة.
القانوني  لالحكياط   %5  : األر اح 

والباقي ينقل.
 31 فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبكدائية 
 9 بكاريخ   55923 الكجاري  السجل 

سبكمبر 2727.
126 P

STE  LGDT
ش.م.م.

لشريك الوحيد
روسمالها : 17.777 درهم

مقرها االجكماعي : تقسيم الكومية 
رقم )5 شقة 1  الطابق األول بير 

رامي الشرقية - القنيطرة
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
وغسطس   11 بكاريخ  الكأس�سي 
2727 تم وضع نظام وسا�سي لشركة 
الوحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الكالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.

الهدف االجكماعي :

تصنيع وتركيب األسوار املعدنية، 

 - وعمال الغالية وتجميعها وصيانتها 

الك جير بالرصاص واملعدنة والطالء 

والصرف الصحي واألعمال.

.STE  LGDT SARL AU : التسمية

تقسيم الكومية   : املقر االجكماعي 
رقم )5 شقة 1 الطابق األول بير رامي 

الشرقية - القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الكجاري.

محدد   : االجكماعي  الروسمال 

 177 إلى  مقسمة  درهم   17.777 في 

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة جميعها محررة وموزعة على 

الشكل الكالي :

177 حصة في ملكية السيد عبد 

العالي ناصيري.

السيد  الشركة  عينت   : التسيير 

لها ملدة  ناصيري كمسير  العالي  عبد 

غير محدودة.

القانوني  لالحكياط   %5  : األر اح 

والباقي ينقل.

 31 فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبكدائية 

 ( بكاريخ   55841 الكجاري  السجل 

سبكمبر 2727.

127 P

STE RABAVAUX
SARL AU

بمقك�سى عقد عرفي للجمع العام 

 RABAVAUX لشركة  العادي  غير 

 2727 مارس   13 بكاريخ   SARL AU

بسال تقرر ما يلي :

املصادقة على ت ويت حصص :

بيع السيد لحسن وناصر ملجموع 

حصصه 1771 للسيد محمد وناصر.

ملجموع  وناصر  عمر  السيد  بيع 

حصصه 999 للسيد محمد وناصر.

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة  باسم مشترك  من شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

اسكقالة السيد لحسن وناصر من 

مهامه كمسير للشركة، وتعيين السيد 

محمد وناصر كمسير جديد للشركة.

من  و17   (  ،6  ،1 تعديل ال صل 

القانون األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبكمبر   1( بكاريخ  لسال  االبكدائية 

2727 تحت رقم 35725.

128 P

STE VIRGA PRODUCTION
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

تكوين
بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

تم وضع القوانين   2727 22 سبكمبر 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

الهدف : السمعي البصري.

املقر :الشقة رقم )2 العمارة رقم 

1 الطابق األول زنقة جنيف الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
املال  روس  حدد   : املال  روس 

مقسم  درهم   177.777 قدره  بما 

درهم   177 بنسبة  حصة   177 على 
الصندوق  في  ودفعت  اللواحدة، 

االجكماعي للشركة.

األر اح : تؤخذ 5 في املائة من األر اح 

الصافية للكأسيس االحكياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد خليل ش يق ملدة غير محدودة.

اإليداع القانوني : تم بككابة ضبط 

باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 21 

السجل  رقم  تحت   2727 سبكمبر 

الكجاري 145891.

129 P

STE  TRAVAUX QBL
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

تكوين
بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

تم وضع القوانين   2727 22 سبكمبر 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

الهدف : مخكلف وعمال إنشاءات 

وح ر آبار وعمال الرخام.

:46 شارع عقبة الشقة رقم  املقر 

72 وكدال -  الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

املال  روس  حدد   : املال  روس 

مقسم  درهم   177.777 قدره  بما 

درهم   177 بنسبة  حصة   177 على 

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجكماعي للشركة.

األر اح : تؤخذ 5 في املائة من األر اح 

الصافية للكأسيس االحكياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد عبد الرحيم املعطاوي ملدة غير 

محدودة.

اإليداع القانوني : تم بككابة ضبط 

باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 21 

السجل  رقم  تحت   2727 سبكمبر 

الكجاري 146723.

130 P

STE LILYKAD
تأسيس

املسجل  العرفي  العقد  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   4 بكاريخ  بالر اط 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات 

املقكضيات الكالية :

شركة   STE LILYKAD  : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة.

تقديم الطعام في عين   : املوضوع 

املكان خدمة الكوصيل للمنازل ممون 

ح الت.
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املقر االجكماعي : شارع كليمونكين 

إقامة   3 )1 تجزئة  467727 سككور 
15 في محل 5 حي 15 رياض الر اط.

 177.777 ب  يقدر   : الروسمال 

تقدر  حصة   1777 إلى  مجزو  درهم 

توزيعها  تم  درهم   177 ب  الواحدة 

على الشكل الكالي :

 : يوسف  وحمد  القادري  السيد 

577 حصة.

 577  : السيد الغرفي محمد كريم 

حصة.

الشركة مسيرة   : التسيير واإلدارة 

وحمد  القادري  السيد  طرف  من 

يوسف والسيد الغرفي محمد كريم.

تسجيله  تم   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 

الكجارية بالر اط تحت رقم 5)1458 

بكاريخ 16 سبكمبر 2727.

131 P

STE M&M DIAMANDS
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 577.777 درهم

مقرها في شارع النخيل زنقة محمد 

اليازيدي مكجر رقم 4

السجل الكجاري رقم 845)8

اسكثنائي  جمع  محضر  بمقك�سى 

بكاريخ 19 و21 ماي 2714 قرر شركاء 

M&M DIAMANDS   شركة

ما يلي :

الزيادة في روسمال الشركة بزيادة 

 577.777 ليصبح  درهم   417.777

حصة   4177 باكككاب  وذلك  درهم 

الشريكين  على  ومقسمة  جديدة 

كاآلتي :

 : عبدو  الزرهزني  محمد  السيد 

2577 حصة.

 2577  : العلمي  محمد  السيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

وغسطس   4 في  بالر اط  الكجارية 

2714 ايصال رقم 4751.

138 P

شركة سيسيليا فاشن
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقك�سى الجمع االسكثنائي العام 

شركاء  قام   2727 يوليو   6 بكاريخ 

ذات  شركة  فاشن  سيسيليا  شركة 

مسؤولية محدودة ش.م.م. بالكغيرات 

الكالية :

بيع 577 حصة من وسهم الشركة 

الكابعة للسيدة فايزة عي�سى لصالح 

السيد رشيد بوعبدي.

اسكقالة السيدة فايزة عي�سى من 

وتعيين السيد إيريك  إدارة الشركة، 

رقم  التسجيل  شهادة  حامل  الرجي 

AO1(6((U والسيد رشيد بوعبدي 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم AB251945 كمدبري الشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

في  بنسليمان  بمدينة  االبكدائية 

في   377 تحت رقم   2727 يوليو   22

السجل الزمني.
بمثابة مقكطف و يان

139 P

STE BOUKALI BTP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى   : ووال 

تم   2727 يوليو   22 بكاريخ  بكطوان 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :

 STE BOUKALI BTP  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

الغاية من الشركة هي : وعمال بناء 

وو إنشاءات مكنوعة )مقاول).

الخامس  محمد  شارع   : املقر 

الطابق   3 إقامة املسكقبل شقة رقم 

الثاني تابريكت سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعكبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 177.777  : الجماعي  املال  روس 

درهم املوزع كما يلي :

 57.777  : بوقالي  مهدي  السيد 

درهم - 577 للحصة.

 57.777  : بوقالي  عادل  السيد 

درهم - 577 للحصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد مهدي بوقالي ملدة غير محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى مكم ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحكمة االبكدائية بسال تحت رقم 

.34(

140 P

STE SIMPLY SKIN

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد   2727 يوليو   21 بكاريخ  الر اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 STE SIMPLY SKIN  : التسمية 

.SARL

الهدف االجكماعي : معهد الكجميل 

الخاص.

الطبية،  األجهزة  وتوزيع  اسكيراد 

الكجميل  مسكحضرات  منكجات 

واملكمالت الغذائية.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.

الكوفيقي كوثر : 577 حصة.

 577  : فاطمة الزهراء وبو العينين 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر  : ))11 حي املنزه الر اط.

وفاطمة  كوثر  الكوفيقي   : املسير 

الزهراء وبو العينين.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145511

141 P

STE HL AMENAGEMENT

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد   2727 14 سبكمبر  الر اط بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE HL  : التسمية 

.AMENAGEMENT SARL

الهدف االجكماعي : بيع مسكلزمات 

األجهزة واألدوات الصحية والكهر اء 

والسباكة واألنابيب ووعمال التركيب.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.

هشام لروي : 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الصخيرات  جوهرة   : املقر  

 ،1 محل   ،14 عمارة  س  مجموعة 

الصخيرات.

املسير : هشام لروي.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.137(53

142 P
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شركة مانجمنت كون سيلكين وند وكاونت

ش.م.م

شركة أتليي سانيتيغ
ش.م.م.

روسمال : 177.777 درهم

العنوان : تجزئة البساتين تي لت 

عمارة رقم 12 مكجر رقم 1 تي لت

يوم  خاص  ات اق  عقد  بموجب 

تأسيس  تم   2727 وغسطس   1(

شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل 

الخصائص الكالية :

سانيتيغ  وتليي  شركة   : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة.

تصنيع و يع   : النشاط االجكماعي 

وتوزيع املنكجات الصحية والنظافة 

ومسكحضرات الكجميل.

تجزئة البساتين تي لت   : العنوان 

عمارة رقم 12 مكجر رقم 1 تي لت.

الروسمال : 177.777 درهم.

الوردي  السيد  تعيين   : التسيير 

حمزة  بلعيا�سي  والسيد  املصط ى 

مسيرين للشركة.

األر اح  من   %5 اقكطاع  تم 

لكأسيس صندوق االحكياطات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بتي لت تحت رقم 151 يوم 

14 سبكمبر 2727.

143 P

 CENTRE PRIVE STUDENT

SUCCESS ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجكماعي : إقامة الخيزران 1، 

عمارة E شقة 1 شارع طارق بن زياد 

مرس الخير تمارة

تص ية الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى    -  1

قرر   2727 وغسطس   14 بالر اط في 

 CENTRE لشركة  الوحيد  الشريك 

 PRIVE STUDENT SUCCESS

ش.ذ.م.م.ش.و،   ACADEMY

روسمالها 17.777 درهم ما يلي :

تص ية الشركة  املذكورة وعاله.

منح اإلبراء النهائي والكام للمص ي 

عثمان نسيم.

إقامة   : الشركة  تص ية  مقر 

1 شارع  E  شقة  1، عمارة  الخيزران 

طارق بن زياد مرس الخير تمارة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

بكمارة بكاريخ 16 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 3958.
من وجل االسكخالص والبيان

144 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الر اط

 STE HOMES AND

INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك من رد

روسمالها : 97.777 درهم

مقرها االجكماعي : زنقة عبد السالم 

القباج الشقة رقم 5 حسان الر اط

رقم السجل الكجاري :  993)8 

حل الشركة.
لشركة  املن رد  الشريك  قرر 

HOMES AND INTERIORS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

: زنقة عبد  من رد، مقرها االجكماعي 

5 حسان  السالم القباج الشقة رقم 

الر اط واملسجلة في السجل الكجاري 

تحت رقم 993)8 ما يلي :

حل الشركة.

محمد  والقا�سي  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

تعيين مقر الكص ية في : زنقة عبد 

5 حسان  السالم القباج الشقة رقم 

- الر اط.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 17 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

سبكمبر 2727 تحت رقم 176614.
للنشر واإلعالن

145 P

مككب األسكاذ نور الدين املكوري
إقامة جوهرة موكادور

شارع العقبة ومام املحافظة العقارية 

موثق بالصويرة

 STE BEN LHOSSIN
PRESSING

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم
مقرها االجكماعي : الصويرة، 182 

تجزئة 4 مكجر بالطابق األر�سي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 2727 يوليو   1( بكاريخ  بالصويرة 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
خصائصها  وحيد  لشريك  محدودة 

كما يلي :
 STE BEN  : الكجاري  االسم 

.LHOSSIN PRESSING SARL AU
 182 الصويرة،   : املقر االجكماعي 

جزئة 4 مكجر بالطابق األر�سي.
الهدف : اسكغالل وتسيير مصبنة.

الروسمال : 177.777 درهم.
املدة : 99 سنة.

السيدة بريكة   : الشريك الوحيد 
 92 بالصويرة،  الساكن  باعقيل 

تجزئة 4، شارع العقبة.
التسيير : سيكم تسيير الشركة من 
طرف املسيرة السيدة مريم الطنجي 

ملدة غير محدودة.
بككابة  القانوني  اإليداع  وتم 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 سبكمبر   18 بكاريخ  بالصويرة 
273 وتم تسجيل الشركة  تحت رقم 

بالسجل الكجاري تحت رقم )536.
الخالصة ألجل النشر

146 P

شركة ميكلبحري
ش.ت

شارع 12 رقم 15-19 سككور و 
الناظور - الناظور

إعالن عن تأسيس شركة
 ( بكاريخ  موقع  عقد  بمحضر 
شركة  تأسست   2727 سبكمبر 

الكضامن ذات األوصاف الكالية :

: شركة ميكلبحري  االسم الكامل 

ش.ت.

املقر الرئي�سي : شارع 12 رقم -15

19 سككور و الناظور - الناظور.

املدة : 99 سنة من تاريخ تاسيسها.

درهم   57.777  : روسمال الشركة 

 177 بقيمة  سهم   577 على  مقسم 

درهم للسهم.

املساهمين :

محمد بحري : 457 سهم..

وميمة بحري : 57 سهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

طرف محمد بحري الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم 698766 س.

: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 

بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مككب 

 2727 سبكمبر   16 بكاريخ  الناظور 

تحت رقم 3797.

147 P

 STE ECOLE MODERNE

 D’ENSEIGEMENT PRIVE LE

FLUX
SIGLE
EMEF

SARL

RC : 59137

تلقاه  بمقك�سى عقد توثيقي   -  1

ب اس  موثق  سقاط  سعد  األسكاذ 

يحكوي   2727 يونيو  و23   1( بكاريخ 

على محضر الجمع العام االسكثنائي 

 STE ECOLE تسمى   لشركة 

 MODERNE D’ENSEIGEMENT

 PRIVE LE FLUX  SARL SIGLE

 177.777 روسمالها  ش.م.م.   EMEF

درهم مقرها االجكماعي ب اس رقم 55 

الثالث  الطابق  شارع محمد سالوي 

مككب 24 م ج تقرر ما يلي :

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

 2 اليوس ية  املدعو  املحل  إلى فاس 

تجزئة ونس املرجة.
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بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
ب اس  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2727 سبكمبر   16 بكاريخ 

.27/2222
بمثابة مقكطف

األسكاذ سقاط سعد

148 P

اكاكونكا
رقم 26 عمارة املسكقبل شارع ابن العربي الحي 

الصناعي - وكادير

STE NOURTICK MAROC
SARL

منعقد  عام  جمع  بموجب  قرر 
تأسيس   2727 وغسطس   26 بكاريخ 

شركة ذات الخصائص الكالية :
 NOURTICK شركة   : التسمية 

.MROC SARL
بلوك   114 رقم   : املقر االجكماعي 
 - شارع الوحدة لحرش آيت ملول   4

انزكان.
تاريخ  من  بدءا  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الكجاري.
الهدف :

بيع مسكلزمات الكغليف.
الكجارة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  روسمال 
 3777 إلى  مقسمة  درهم   377.777
للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة حررت كاملة.
: الشركة تسير من طرف  التسيير 
الحقوق  وبو  الزهراء  فاطمة  اآلنسة 

والسيد عبد الحكيم ساوني.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بانزكان 
تحت رقم   2727 سبكمبر   21 بكاريخ 
1554 السجل الكجاري رقم 3)211.
149 P

STE VRMD
SARL AU

 2719 ديسمبر   1( بكاريخ  تم 
اجكماع عام اسكثنائي حدد بموجب 

الن ط الكالية :
نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 
الشري ية  مجال   19 برقم  سابقا 
مخرج مراكش طريق امزميز مراكش 

 1 املككب رقم   : إلى العنوان الجديد 
 GH 26 امللكية املسماة  بالم  مجال 
القروية  الجماعة  الحوز  محافظة 
طريق  تمصلوحت  بلدية  تحناوت 
امزميز كلم 12 مراكش، وذلك ابكداء 

من فاتح يناير 2727.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 2 في  مراكش  في  الكجارية  املحكمة 

مارس 2727 تحت رقم 34)112.
150 P

STE MARAPALM
SARL AU

تم بكاريخ 19 فبراير 2727 اجكماع 
النقط  عام اسكثنائي حدد بموجب 

الكالية :
نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 
سابقا عند MCG شارع عالل ال ا�سي 
سين  تجزئة   5 الشقة   12 العمارة 
: امللكية  مراكش إلى العنوان الجديد 
الحوز  محافظة   GH 26 املسماة 
بلدية  تحناوت  القروية  الجماعة 

تمصلوحت مراكش.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 3 في  مراكش  في  الكجارية  املحكمة 

يوليو 2727 تحت رقم ))1138.
151 P

 

 STE CAMIONS GENERAL
TRANSPORT

SARL AU
تم بكاريخ 17 يونيو 2719 اجكماع 
الن ط  عام اسكثنائي حدد بموجب 

الكالية :
نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 
الرسم   3 مادونا  بامللكية  سابقا 
العقاري 223564/74  شارع الحسن 
 11 الثاني الطابق الثاني الشقة رقم 
 : الجديد  العنوان  إلى  مراكش  كليز 
دوار س ر جماعة حر يل قيادة البور 

مراكش.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 4 في  مراكش  في  الكجارية  املحكمة 

مارس 2727 تحت رقم 112851.
152 P

F & B SNACKING

SARL

تأسيس شركة

وضع   2727 مارس   2 بكاريخ  تم 

قانون منظم لشركة باملميزات الكالية :

 F & B SNACKING  : التسمية 

SARL شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

: محل للوجبات الخ ي ة  الهدف 

)سناك).

: محل رقم ز/39  املقر االجكماعي 

اغلي 1، املحاميد، مراكش.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   177.777 مبلغ 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

موزعة كاآلتي :

 677 دليل  احمد  موالي  السيد 

حصة ؛

السيد ياسين الز يري 277 حصة ؛

السيد يونس حمدان 277 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

ياسين  السيد  طرف  من  محدودة 

الز يري والسيد موالي احمد دليل.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر.

99 سنة ابكداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مارس   23 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

وسجلت   113253 تحت رقم   2727

الشركة في السجل الكجاري بمراكش 

تحت رقم 173825.

153 P

STE DAR BOUZIANE

SARL

اجكماع   2727 يناير   8 تم بكاريخ 

عام اسكثنائي حدد بموجبه النقاط 

اآلتية :

بكاريخ  الشركة  تص ية   :  ووال 

8 يناير 2727.

السيدة  ذمة  إبراء   : ثانيا 

ذو جنسية  اليزابيت ماري كلير نويل، 

الحاملة لجواز الس ر رقم  فرنسية، 

12AA56146 كمحللة للشركة.

الشركة  على  التشطيب   : ثالثا 

بكاريخ 8 يناير 2727.

يوليو   2 تم اإليداع القانوني يوم 

2727 لدى املحكمة الكجارية بمراكش 

تحت رقم )11384.

154 P

ASSET TEK

SARL

تأسيس شركة
وضع   2727 مارس   6 بكاريخ  تم 

قانون منظم لشركة باملميزات الكالية :

 ASSET TEK SARL  : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف :

و يع  شراء  بعمليات  القيام 

عقارات وو معامالت عقارية وخرى ؛

تأجير العقارات ؛

مروج عقاري ومسكأجر.

املقر االجكماعي : شارع عبد الكريم 

 179 عمارة  جواد  إقامة  الخطابي، 

الثالث،  الطابق   ،43 رقم  الشقة 

كليز، مراكش.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   177.777 مبلغ 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

موزعة كاآلتي :
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السيد عثمان االل ي 5)4 حصة ؛

السيد بييس جون مارك 57 حصة ؛

 THIMEN MAROC الشركة 

SARL 5)4 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

عثمان  السيد  طرف  من  محدودة 

االل ي والسيد منديبور تييري جاك 

روجي.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر.

99 سنة ابكداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يونيو   11 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

وسجلت   113369 تحت رقم   2727

الشركة في السجل الكجاري بمراكش 

تحت رقم 173985.
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STE ELSO INVESTING
SARL

 2719 وككو ر   24 بكاريخ  تم 

اجكماع عام اسكثنائي حدد بموجبه 

النقط الكالية :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1

 الكائن سابقا باملحل 237 املحاميد 5 

املحل  الجديد  العنوان  إلى  مراكش 
الشري ية  كولف  مجمع   111 رقم 

الرسم العقاري 141683/74 مراكش.

2 - وقد تم اإليداع القانوني لدى 

املحكمة الكجارية في مراكش 3 فبراير 

2727 تحت رقم 111978.
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HAMCO
SARL

شعار بالكغيير
بكاريخ  الشركاء  قرار   بمقك�سى 

6 يوليو 2727 تقرر ما يلي :

السيد  املساعد  املدير  اسكقالة 

باسو حمري.

جديدة  مشاركة  مديرة  تعيين 

السيدة مريم حمري.

النظام  من   16 املادة  تحديث 

األسا�سي للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   1( باملحمدية بكاريخ 

تحت رقم )121.
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NANA MODE
SARL

 Siège Social : 44 AVENUE

MOHAMMED SLAOUI, FES

RC : 63799 - TP : 13203058

IF : 45938578 - CNSS : 2101396

ICE : 002586497000022

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ ب اس 

تم وضع   2727 وغسطس   17 بكاريخ 

 NANA لشركة  وسا�سي  قانون 

مسؤولية  ذات  شركة   MODE

الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

الكالية :

.NANA MODE SARL : التسمية

الهدف االجكماعي : تجارة املالبس 

بالكقسيط، اسكيراد وتصدير.
روس املال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

فئة 177 درهم موزعة كالكالي :

السيدة اكيز فاطمة 677 حصة ؛

 477 نرجس  بنعاشور  السيدة 

حصة.

44 شارع محمد   : املقر االجكماعي 

السالوي، فاس.

املسيرة ملدة غير محدودة : السيدة 

مزدادة بكاريخ  مغر ية،  اكيز فاطمة، 

الحاملة لبطاقة   ،1954 8 وغسطس 

الكعريف الوطنية C428872 والساكنة 

ب : ) شارع التهامي الهارو�سي، شقة 13، 

الطابق 4، حي بدر، فاس.

الشركة  فإن  لإلمضاء  بالنسبة 

األحادي  بالكوقيع  ممثلة  سككون 

للسيدة اكيز فاطمة، الحاملة لبطاقة 

.C428872 الكعريف الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.

اإليداع القانوني : تم بككابة الضبط 

بكاريخ  ب اس  الكجارية   باملحكمة 

)1 سبكمبر 2727 تحت رقم السجل 

الكجاري 99)63.
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LMKM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة  
روسمالها : 17.777 درهم

 املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، 

46 شارع الزرقطوني، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 6

تمت  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I

يوليو  و5   4 بكاريخ  عليه  املصادقة 

مغاتي  ديوف  السيد  باع   ،2719

ل ائدة السيد عمر بنمنصور، مجموع 

سهما من   27 وسهمه في الشركة وي 
.LMKM SARL روسمال شركة

تمت  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  II

املصادقة عليه بكاريخ 6 و8 وغسطس 

2719، باعت السيدة خديجة درويش 

ل ائدة السيد علي بنمنصور، مجموع 

27 سهما من  وسهمها في الشركة وي 
.LMKM SARL روسمال شركة

تمت  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  III

املصادقة عليه بكاريخ 6 و8 وغسطس 
زريون  طاهر  السيد  باع   ،2719

ل ائدة السيد علي بنمنصور مجموع 

سهما من   25 وسهمه في الشركة وي 
.LMKM SARL روسمال شركة

IV - بمقك�سى محضر الجمع العام 

االسكثنائي الذي تمت املصادقة عليه 

تمت   ،2719 وغسطس  و8   6 بكاريخ 

املصادقة على ما يلي :

الشركة  وسهم  بيع  عقود   -  1

املذكورة وعاله.

2 - تغيير النظام األسا�سي للشركة 

تبعا لذلك.

اسكقالة السيد ديوف مغاتي   -  3

من مهامه كمسير وتعيين السيد مندر 

بنمنصور كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  للمحكمة  الضبط  

 2727 سبكمبر   3 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 12531).
للنسخة والبيان
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TRANS EURO MAR

ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات روسمال قدره : 27.777 درهم

املقر االجكماعي : طنجة، حي بني 

سعيد، قطعة رقم )32، بني مكادة

السجل الكجاري رقم 82965

فسخ الشركة
للشركة املسماة  إن الشركاء   -  1

ش.ذ.م.م   TRANS EURO MAR

شركة ذات مسؤولية محدودة، ذات 

روسمال قدره 27.777 درهما ومقرها 

سعيد،  بني  حي  بطنجة،  االجكماعي 

قرروا  بني مكادة،   ،32( قطعة رقم 

بكاريخ 3 يوليو 2727 ما يلي :

فسخ الشركة بص ة سابقة ألوانها 

ش.ذ.م.م   TRANS EURO MAR

اعكبارا من هذا الكاريخ، تص يتها وفقا 

الكص ية  ومكان  و37   29 للمادتين 

مقر االجكماعي للشركة.

كمص ي  محمد  العزاوي  السيد 

للشركة.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع   -  2

باملحكمة  الضبط  ككابة  لدى 

الكجارية بطنجة يوم 3 سبكمبر 2727 

تحت رقم اإليداع 233497.
مسكخلص مطابق لألصل

املص ي
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GLOBAL SOUQ

ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد

ذات روسمال : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : طنجة، شارع 

املهاتما غاندي، إقامة وبضالس 3، 

الطابق 3، شقة 36

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  سند  بمقك�سى   -  1

 2727 وغسطس   27 بكاريخ  بطنجة 

 ،2727 ومسجل بكاريخ 28 وغسطس 

تم  فقد   42258 اإليداع  وتحت رقم 

مسؤولية  ذات  وإقامة شركة  إنشاء 

محدودة والتي تكضمن املميزات الكالية :

 GLOBAL SOUQ  : التسمية 

ش.ذ.م.م لشريك الوحيد.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

تصدير منكجات الحرف   : وساسا 

اليدوية ومسكحضرات الكجميل ؛

االسكيراد والكصدير بشكل عام ؛

شراء و يع وتوزيع وتسويق جميع 

املنكجات والسلع والبضائع واألشياء 

واملواد الخام واملعدات ؛

الكمثيل والسمسرة والعمولة على 

والسلع  والبضائع  املنكجات  جميع 

واملواد ؛

قد تن ذ لن سها نيابة عن وطراف 

العمليات  جميع  باملشاركة  وو  ثالثة 

الكجارية واملبيعات واملشتريات ؛

األشكال  بأي شكل من  املشاركة 

في جميع الشركات واملؤسسات ذات 

النشاط املماثل وو ذي الصلة ؛

العمليات  كل   : عموما  وكثر 

الكجارية، الصناعية، املالية والعقارية 

وو الغير العقارية وخصوصا السمسرة 

التي لها عالقة مباشرة وو غير مباشرة 

بأحد األهداف السال ة الذكر وو كل 

هدف مماثل وو مشابه.

شارع  طنجة،   : االجكماعي  املقر 
 ،3 وبضالس  إقامة  غاندي،  املهاتما 

الطابق 3، شقة 36.
يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

الكأسيس.
ب  حدد   : االجكماعي  املال  روس 
 1777 إلى  مجزئ  درهم   177.777
 177 قيمة  ذات  اجكماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل :
السيد بويطة مهدي 1777 حصة 

اجكماعية.
القيمة نقدا ملا  والكل مقابل وداء 

مجموعه 177.777 درهم.
التسيير : واحد وو وكثر من املسيرين 

بصالحية واسعة.
مسير  مهدي  بويطة  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدودة.
من  تنطلق   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
الصافية  النكائج  إن   : النكائج 
القانونية  االقكطاعات  بعد  للشركة 
والكنظيمية، تقسم بين الشركاء على 
حسب عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع   -  2
لدى ككابة الضبط باملحكمة الكجارية 
تحت   2727 سبكمبر   8 يوم  بطنجة 
السجل الكجاري رقم )61)17 وتحت 

رقم اإليداع 233626.
مسكخلص مطابق لألصل

التسيير
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COOPELEC.MA
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك الوحيد

ذات روسمال : 177.777 درهم
املقر االجكماعي : طنجة، إقامة 
العزيزية بول ار اململكة العر ية 

السعودية، طابق 3 رقم 27
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة لشريك الوحيد
مؤرخ  عرفي  سند  بمقك�سى   -  1
 2727 وغسطس   19 بكاريخ  بطنجة 
 ،2727 ومسجل بكاريخ 25 وغسطس 

تم  فقد   47846 اإليداع  وتحت رقم 

مسؤولية  ذات  وإقامة شركة  إنشاء 

محدودة والتي تكضمن املميزات الكالية :

 COOPELEC.MA  : التسمية 

ش.ذ.م.م لشريك الوحيد.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

وساسا : التركيبات الكهر ائية ؛

وتن يذ  وصيانة  وتركيب  دراسة 

 EP, BTA, BTB,  : املشاريع والحماية 

HTA, HTB ؛

مانع الصواعق، الطاقة الشمسية، 

عن  الكشف  الدخول،  في  الكحكم 

الحرائق، الشبكة الداخلية والخارجية 

االتصاالت  املعلومات،  )تكنولوجيا 

والعديد  املراقبة بال يديو)  الهات ية، 

من األعمال ؛

الكقديم وو املشاركة في وي سوق 

وو طلب عطاءات باإلشارة إلى األشياء 

املذكورة وعاله ؛

االسكيراد والكصدير بشكل عام ؛

التسويق والكوزيع ؛

الشراء والبيع واالسكيراد والكصدير 

والكجارة الدولية والسمسرة والشحن 

والكمثيل والكجارة بشكل عام ؛

قبل  من  حصة  على  االسكحواذ 

هدف  ذات  شركة  وي  في  الشركة 

مشابه وو مرتبط ؛

العمليات  كل   : عموما  وكثر 

املالية  الصناعية،  الكجارية، 

والعقارية وو الغير العقارية وخصوصا 

السمسرة التي لها عالقة مباشرة وو 

غير مباشرة بأحد األهداف السال ة 

الذكر وو كل هدف مماثل وو مشابه.

إقامة  طنجة،   : االجكماعي  املقر 

العر ية  اململكة  بول ار  العزيزية 

السعودية، طابق 3 رقم 27.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

الكأسيس.

ب  حدد   : االجكماعي  املال  روس 

 1777 إلى  مجزئ  درهم   177.777

 177 قيمة  ذات  اجكماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل :

 1777 الكويهمي  جواد  السيد 

حصة اجكماعية.

القيمة نقدا ملا  والكل مقابل وداء 

مجموعه 177.777 درهم.

التسيير : واحد وو وكثر من املسيرين 

بصالحية واسعة.

عين السيد جواد الكويهمي مسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تنطلق   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

الصافية  النكائج  إن   : النكائج 

القانونية  االقكطاعات  بعد  للشركة 

والكنظيمية، تقسم بين الشركاء على 

حسب عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع   -  2

لدى ككابة الضبط باملحكمة الكجارية 

تحت   2727 سبكمبر   3 يوم  بطنجة 

السجل الكجاري رقم 493)17 وتحت 

رقم اإليداع 233514.
مسكخلص مطابق لألصل

التسيير
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BLUE TIGER
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد

ذات روسمال : 57.777 درهم

املقر االجكماعي : طنجة، مصلى عين 

تواتي، زنقة 57 رقم 8

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  سند  بمقك�سى   -  1

 2727 وغسطس   5 بكاريخ  بطنجة 

 ،2727 وغسطس   ( بكاريخ  ومسجل 

تم  فقد   3(636 اإليداع  وتحت رقم 

مسؤولية  ذات  وإقامة شركة  إنشاء 

محدودة والتي تكضمن املميزات الكالية :
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التسمية : BLUE TIGER ش.ذ.م.م 

لشريك الوحيد.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

وساسا : توصيل منزلي ؛

توصيل وجبات التسوق والطعام 

واألدوية ؛

نقل الوجبات بين صاحب املطعم 

وز ونه وو مباشرة إلى املطعم ؛

خدمات توصيل مكنوعة ؛

توصيل السريع، الحل اللوجستي 

للكجارة اإللكترونية ؛

العمليات  كل   : عموما  وكثر 

الكجارية، الصناعية، املالية والعقارية 

وو الغير العقارية وخصوصا السمسرة 

التي لها عالقة مباشرة وو غير مباشرة 

بأحد األهداف السال ة الذكر وو كل 

هدف مماثل وو مشابه.

مصلى  طنجة،   : االجكماعي  املقر 

عين تواتي، زنقة 57 رقم 8.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

الكأسيس.

ب  حدد   : االجكماعي  املال  روس 

577 حصة  57.777 درهم مجزئ إلى 

درهم   177 قيمة  ذات  اجكماعية 

للواحد خصصت ل :

 577 يوسف  سلمون  السيد 

حصة اجكماعية.

القيمة نقدا ملا  والكل مقابل وداء 

مجموعه 57.777 درهم.

التسيير : واحد وو وكثر من املسيرين 

بصالحية واسعة.

عين السيد سلمون يوسف مسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تنطلق   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

الصافية  النكائج  إن   : النكائج 

القانونية  االقكطاعات  بعد  للشركة 

والكنظيمية، تقسم بين الشركاء على 

حسب عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع   -  2

لدى ككابة الضبط باملحكمة الكجارية 

تحت   2727 سبكمبر   11 بطنجة يوم 

السجل الكجاري رقم 691)17 وتحت 

رقم اإليداع 15)233.
مسكخلص مطابق لألصل

التسيير
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 FLEET SERVICES

MOROCCO
تعديل معنوي غرض الشركة

تسجيل تغيير عنوان مقر الشريك 
الوحيد

FSM Mobility اعكماد عالمة
فكح فرع تابع بالر اط

تعديالت نظامية
املؤرخة  القرارات  بموجب   -  I

الشريك  فإن   ،2727 يونيو   12 في 

 FLEET SERVICES لشركة  الوحيد 

شركة ذات مسؤولية   MOROCCO

رسمالها  وحيد  بشريك  محدودة 

مقرها  الكائن  درهم،   1.777.777

موالي  شارع   ،421 البيضاء  بالدار 

الدار  الكجاري  )السجل  اسماعيل 

البيضاء 565)47) قد :

إلى معنون الغرض  قرر اإلضافة 

السجل  من   (3 بالنقطة  الوارد 

الكحليلي النشاط الكالي :

النشاطات  اإلصالح،  الصيانة، 

امليكانيكية والكهر ائية وهياكل جميع 

السيارات.

تغيير عنوان مقر الشريك  سجل 

الوحيد.

.FSM Mobility اعكمد عالمة

بالر اط  تابع  فرع  فكح   قرر 

 14 رقم  الك اح  شارع  مكرر،   16

الذي سيصبح مديره هو السيد فؤاد 

البوري، الساكن شاطئ الصخيرات، 

إقامة «فيالت إيوول» رقم 33.

عدل نتيجة لذلك ال صلين الثاني 

والسادس من النظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بككابة 

بكاريخ  البيضاء  للدار   الكجارية 

27 يوليو 2727 تحت رقم 2)472).
املدبر

164 P

 RED TOWN

DEVELOPMENT

الزيادة في رسمال الشركة نضيا
مع ممارسة الحق الك ضيلي في 

االكككاب
تعديالت نظامية تالزمية

I - إن الجمعية العامة غير العادية 

املنعقدة في 15 يونيو 2727، للشركة 

 RED TOWN لتسمية  الحاملة 

شركة مساهمة،   DEVELOPMENT

شارع  زاوية  بالر اط،  مقرها  الكائن 

النخيل وشارع الدلب، مشروع «سان 

الخامس  الطابق  ب،  عمارة  سيتي» 

 (136625 )السجل الكجاري الر اط 

قد :

قررت الزيادة في رسمال الشركة 

4.577.777) درهم لرفعه من  بمبلغ 

 (5.777.777 إلى  درهم   577.777

 (45.777 عن طريق إحداث  درهم، 

سهم بالككافؤ ذات 177 درهم كقيمة 

قيمتها  وتدفع  تككتب نصيا  إسمية، 

ممارسة  مع  االكككاب  عند  كاملة 

الحق الك ضيلي في االكككاب ؛

النظام  من   6 ال صل  تعديل 

األسا�سي نتيجة لذلك، تحت الشرط 

اإلنجاز  معاينة  في  املكمثل  املوقف 

النهائي للزيادة في الرسمال.

خالل  اإلدارة  مجلس  عاين 

 ،2727 يونيو   22 بكاريخ  اجكماعه 

الرسمال  في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 

والكعديل  درهم   (5.777.777 إلى 

النظام  من   6 لل صل  الكالزمي 

األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة الكجارية 

 2727 يوليو   22 بكاريخ   للر اط 

تحت رقم 13)175.
مجلس اإلدارة

165 P

 STE D’IMPORTATION

 ET DE DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

»SODIA»

تأكيد نهاية مهام املدير العام

على إثر تحويل الشركة إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة

تأكيد املدبر الوحيد للشركة

العادية  العامة  الجمعية  إن   -  I

 للشركاء املنعقدة في 29 يونيو 2727، 

 STE لتسمية  الحاملة  للشركة 

 D’IMPORTATION ET DE

 DISTRIBUTION AUTOMOBILE

مسؤولية  ذات  شركة   ««SODIA

محدودة رسمالها 6.777.777 درهم، 

 ،84 البيضاء،  بالدار  مقرها  الكائن 

شارع اللة الياقوت )السجل الكجاري 

الدار البيضاء 23.275) تأكد :

ون مهام املدير العام السيد رو ير 

ماراش قد انتهت وثناء تحويل الشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بكاريخ 31 ديسمبر 2774.

وونه منذ هذا الكاريخ، فإن املدبر 

فيككور  السيد  هو  للشركة  الوحيد 

الباز.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة الكجارية 

 للدار البيضاء بكاريخ 28 يوليو 2727 

تحت رقم 1397)4.
املدبر

166 P
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POLYMEDIC

الزيادة في عدد وعضاء مجلس 

 اإلدارة والكعديل الكالزمي 

لل صل 12.1.1 من النظام األسا�سي

I - إن الجمعية العامة غير العادية 

يونيو   22 في  املنعقدة  والعادية 

لتسمية  الحاملة  للشركة   ،2727

مساهمة  شركة   POLYMEDIC

درهم،   23.922.777 رسمالها 

)حي  البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

ورسالن) زنقة وميوت دان يل، املقيدة 

بالسجل الكجاري تحت رقم ))292، 

وعضاء  عدد  في  الزيادة  قررت  قد 

مجلس اإلدارة إلى 5 وعضاء والكعديل 

من النظام   12.1.1 الكالزمي لل صل 

األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة الكجارية 

وغسطس   5 بكاريخ  البيضاء  للدار 

2727 تحت رقم 41911).

مجلس اإلدارة

167 P

SOUSSFLOR

اسكمرار الشركة

بموجب الجمعية العامة غير   -  I

ديسمبر   31 في  املنعقدة  العادية 

2719، فإن الشركة الحاملة لتسمية 

مساهمة  شركة   SOUSSFLOR

الكائن  درهم،   3.675.777 رسمالها 

منصور،  تين  تزنيت،  طريق  مقرها 

باها  ويت  شكوكة  إقليم   39 كلم 

)السجل الكجاري إنزكان رقم )5.96) 

تطبيقا  الشركة  اسكمرار  قررت  قد 

 1(.95 من القانون رقم   35( للمادة 

املكعلق بشركات املساهمة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة االبكدائية 

 2727 يوليو   21 بكاريخ   إلنزكان 

تحت رقم 964.
مجلس اإلدارة

168 P

BIOBEST MAROC

اسكقالة وتعيين مدبرين

تعديل تالزمي للنظام األسا�سي

في  املؤرخ  املحضر  بموجب   -  I

الجمعية  فإن   ،2727 مارس   1(

العامة العادية وغير العادية للشركاء 

 BIOBEST للشركة الحاملة لتسمية 

مسؤولية  ذات  شركة   MAROC

درهم   2.657.777 محدودة رسمالها 

تين  تزنيت،  طريق  مقرها  الكائن 

منصور، كلم 39، إقليم شكوكة ويت 

رقم  إنزكان  الكجاري  )السجل  باها 

)3.79) قد :

سجلت اسكقالة السيد كرستيان 

مهامه  من  ووسيالير  إرنست س.فان 

كمدبر.

عينت بص كه مدبرا السيد جون 

من  فايس  دزفاندورن  موريس  مارك 

لجواز  الحامل  بلجيكية،  جنسية 

والساكن   ER134156 رقم  الس ر 

ببلجيكا «ونكويرين» - «كاتينديجكدوك» 

و«يسككاي 1)» بيس 1573.

 14 ال صل  لذلك  نتيجة  عدلت 

من النظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة االبكدائية 

 2727 يوليو   21 بكاريخ   إلنزكان 

تحت رقم 965.
املدبرية

169 P

SIEMENS HEALTHCARE

ت ويت حصص الشركة

انسحاب شريك

قبول شريك جديد

تعديالت نظامية تالزمية

ت ويت  عقد  عن  يترتب   -  I

يوليو   6 في  حصص الشركة املؤرخ 

لتسمية  الحاملة  للشركة   2727

شركة   SIEMENS HEALTHCARE

رسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

5.777)4.)2 درهم.

الكائن مقرها بالدار البيضاء مارينا 

 ،3 العاج  عمارة ج،  البيضاء،  الدار 

الطابق الخامس، طبقة املكاتب رقم 

البيضاء  الدار  الكجاري  )السجل   4

 SIEMENS شركة  ون   (344569

 HEALTHCARE NEDERLAND B.V

الوحيدة  الشركة  حصة  فوتت  قد 

التي كانت تمكلكها في الشركة ل ائدة 

 SIEMENS HEALTHCARE شركة 

مبسطة  وسهم  ذات  شركة   SAS

رسمالها  خاضعة للقانون ال رن�سي، 

مقرها  الكائن  وورو   37.499.257

املثمرة  األشجار  شارع   47 ب رنسا، 

سيدكس،   - دونيس  سان   9352(

املقيدة بالسجل الكجاري والشركات 

ببو يني تحت رقم 94.877).817.

II - إن الجمعية العامة غير العادية 

 2727 يوليو   8 املنعقدة في  للشركاء 

 SIEMENS للشركة الحاملة لتسمية 

HEALTHCARE قد :

قبل  من  الك ويت  سجلت 

 SIEMENS HEALTHCARE شركة 

لحصة الشركة   NEDERLAND B.V

التي كانت تمكلكها في الرسمال ل ائدة 

 SIEMENS HEALTHCARE شركة 

.SAS

شركة  انسحاب  تالزميا  سجلت 

 SIEMENS HEALTHCARE

رسمال  من   NEDERLAND B.V

الشركة.

 SIEMENS شركة  قبلت 

بص تها شريكا   HEALTHCARE SAS

جديدا في الشركة.

و) من   6 قررت تعديل ال صلين 

النظام األسا�سي نتيجة لذلك.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة الكجارية 

وغسطس   1( بكاريخ  البيضاء  للدار 

2727 تحت رقم 43269).
املدبرون

170 P

PROCHIMAG

نقل مقر الشركة

I - إن الجمعية العامة غير العادية 

للشركاء املنعقدة في 17 فبراير 2727، 

شركة   PROCHIMAG لشركة 

رسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

)السجل الكجاري  درهم   6.625.777

قد   (44.829 رقم  البيضاء  الدار 

)بوسكورة)  البيضاء  الدار  إلى  نقلت 

ألوالد   CFCIM الصناعية  الحضيرة 

مقر الشركة   ،96 جزوة رقم  صالح، 

 ،2 البيضاء  بالدار  سابقا  املوجود 

زنقة فوزيي، الطابق الثاني، الشقكين 

رقمي ) و8.

من  الخامس  ال صل  عدلت 

النظام األسا�سي نتيجة لذلك.

II - تم القيام باإليداع القانوني بككابة 

الضبط لدى املحكمة الكجارية للدار 

 2727 وغسطس   13 بكاريخ   البيضاء 

تحت رقم 43.138).
املدبر

172 P
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GYNEBIO PHARMA

الزيادة في رسمال الشركة نضيا

مع ممارسة الحق الك ضيلي في 

االكككاب

تعديالت نظامية تالزمية

غير  العامة  الجمعية  إن   -  I

العادية املنعقدة في 37 يونيو 2727، 

 GYNEBIO للشركة الحاملة لتسمية

الكائن  شركة مساهمة،   PHARMA

مقرها بالدار البيضاء، الجزوتين 529 

و537 الحضيرة الصناعية بالنواصر 

الدار  الكجاري  )السجل  «سابينو» 

البيضاء 3)232.2) قد :

قررت الزيادة في رسمال الشركة 

17.777.777 درهم لرفعه من  بمبلغ 

47.777.777 درهم إلى 57.777.777 

درهم، عن طريق إحداث 5.777 سهم 

كقيمة  درهم   2.777 ذات  بالككافؤ 

قيمتها  وتدفع  تككتب نصيا  إسمية، 

ممارسة  مع  االكككاب  عند  كاملة 

الحق الك ضيلي في االكككاب ؛

عدلت نتيجة لذلك، تحت الشرط 

املوقف ملعاينة اإلنجاز النهائي للزيادة 

النظام  من   6 ال صل  الرسمال،  في 

األسا�سي.

خالل  اإلدارة  مجلس  عاين 

 ،2727 وغسطس   6 اجكماعه بكاريخ 

اإلنجاز النهائي للزيادة في الرسمال إلى 

والكعديل  درهم   57.777.777 مبلغ 

النظام  من   6 لل صل  الكالزمي 

األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة الكجارية 

 للدرا البيضاء بكاريخ 8 سبكمبر 2727 

تحت رقم 45145).
مجلس اإلدارة

173 P

STIEFEL MAROC
الزيادة في الرسمال من 4.477.777 

درهم إلى 4.957.777 درهم
تعديل نظامي تالزمي

املؤرخة  القرارات  بموجب   -  I

الشريك  فإن   ،2727 فبراير   17 في 

لتسمية  الحاملة  للشركة  الوحيد 

ذات  شركة   STIEFEL MAROC

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

 ،2(5 البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

«كابي»  عمارة  الزرقطوني،  شارع 

البيضاء  الدار  الكجاري  )السجل 

1)54.5) قد قرر :

الشركة  رسمال  في  الزيادة 

من  لرفعه  درهم   557.777 بمبلغ 

 4.957.777 إلى  درهم   4.477.777

درهم عن طريق إصدار 5.577 حصة 

كقيمة  درهم   177 ذات  بالككافؤ 

تم  التي  الواحدة،  للحصة  إسمية 

اكككابها نضيا ودفع قيمتها كاملة عند 

االكككاب.

والنهائي  ال وري  اإلنجاز  معاينة 

للزيادة في الرسمال والكعديل الكالزمي 

لل صل 6 من النظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بككابة 

بكاريخ  البيضاء  للدار   الكجارية 

8 سبكمبر 2727 تحت رقم 45146).
املدبر

174 P

PARTICIMMO
نقل مقر الشركة

تعديل نظامي تالزمي
I - إن الجمعية العامة غير العادية 

املنعقدة في )1 يوليو 2727، للشركة 

 PARTICIMMO لتسمية  الحاملة 

 377.777 رسمالها  شركة مساهمة، 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

1)، زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

الدار  الكجاري  )السجل  الرابع 

البيضاء 447.525) قد قررت :

الدار  إلى  للشركة  مقرها  نقل 

البيضاء، برج العاج 1، جزوة و3، الطابق 

الخامس، مارينا، الدار البيضاء.

من   4 لل صل  الكالزمي  الكعديل 

النظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بككابة الضبط لدى املحكمة الكجارية 

 للدار البيضاء بكاريخ 8 سبكمبر 2727 

تحت رقم 45144).
مجلس اإلدارة

175 P

ائكمانية تكنيك وسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

STE CME
SA

الشركة س.إم.وو ش.م
روسمالها : 57.777).2 درهم

مقرها االجكماعي : طنجة، شارع 

حريري، إقامة حليمة، فوق الطابق 

األر�سي، رقم 16

س.ت : 5)497

الجمع  محضر  قرارات  بموجب 

العام املنعقد بكاريخ فاتح نوفمبر 2719 

روسمالها  ش.م  «س.إم.وو»  للشركة 

57.777).2 درهم، مقرها االجكماعي 

بطنجة، شارع حريري، إقامة حليمة، 
تقرر   ،16 فوق الطابق األر�سي، رقم 

ما يلي :

اسكقالة املجلس اإلداري :

 JOHAN WILFRED THEO السيد
VOS )رئيسا للمجلس اإلداري).

 WINDVISION الشركة 

.OPERATIONS LIMITED

 WINDVISION الشركة 

.FINANCING LIMITED

جديد  إداري  مجلس  تعيين 

للشركة «س.إم.وو» ش.م وذلك ملدة 

سكة سنوات مكون من :

السيد HASSAN NADIR، مغربي 

 19 املزداد سنة  بلجيكي الجنسية،   -

للبطاقة  الحامل   ،19(2 سبكمبر 

القاطن   LE2299 رقم  الوطنية 

ببروكسيل بلجيكا.

 SIMON BERT السيد 

Y.NEERINCKX، البلجيكي الجنسية، 

املزداد سنة 26 يوليو 1983، الحامل 

 EN3(3381 رقم  الس ر  لجواز 

والقاطن ببلجيكا.

 LEON JOANNES السيد 

 HUBERTUS MARIE VANKAN

سنة  املزداد  الجنسية،   الهولندي 

لجواز  الحامل   ،195( سبكمبر   15

والقاطن   NP9102C66 رقم  الس ر 

بهوالندا.

الشركة  مساهمات  تحيين 

«س.إم.وو» ش.م وتأكيد بيع األسهم 

وجميع القرارات املكخذة منذ تأسيس 

العامة  اإلدارة  قبل  من  الشركة 

واملجلس اإلداري.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

الكجارية بطنجة في تاريخ 25 وغسطس 

2727 تحت رقم 233247.
مقكطف و يان النشر

176 P

ائكمانية تكنيك وسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

STE CME

SA

الشركة س.إم.وو ش.م

روسمالها : 57.777).2 درهم

مقرها االجكماعي : طنجة، شارع 

حريري، إقامة حليمة، فوق الطابق 

األر�سي، رقم 16

س.ت : 5)497

تعيين رئيس للمجلس اإلداري
بموجب املحضر الخاص بمداوالت 

املجلس اإلداري املنعقد بطنجة بكاريخ 

املسماة  للشركة   2719 نوفمبر   15

«س.إم.وو» ش.م روسمالها 57.777).2 

درهم، مقرها االجكماعي بطنجة، شارع 

الطابق  فوق  حليمة،  إقامة  حريري، 

األر�سي رقم 16 تقرر ما يلي :
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اإلداري  للمجلس  رئيس  تعيين 

للشركة املسماة «س.إم.وو» ش.م في 

 ،HASSAN NADIR السيد  شخص 

املزداد  الجنسية،  بلجيكي   - مغربي 

الحامل   ،19(2 سبكمبر   19 سنة 

 LE2299 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الهرهورة،  تمارة،  بالر اط،  القاطن 

16 مع املحافظة  تجزئة الزهرة، رقم 

على مهمكه كمدير عام للشركة لن س 

فترة اإلدارة.

للمجلس  اآلخرين  العضوين 

اإلداري هما :

 SIMON BERT السيد 

Y.NEERINCKX، البلجيكي الجنسية، 

املزداد سنة 26 يوليو 1983، الحامل 

 EN3(3381 رقم  الس ر  لجواز 

والقاطن ببلجيكا.

 LEON JOANNES السيد 

 HUBERTUS MARIE VANKAN

سنة  املزداد  الجنسية،   الهولندي 

لجواز  الحامل   ،195( سبكمبر   15

والقاطن   NP9102C66 رقم  الس ر 

بهوالندا.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

الكجارية بطنجة في تاريخ 25 وغسطس 

2727 تحت رقم 233241.
مقكطف و يان النشر

177 P

ائكمانية تكنيك وسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

الشركة مخنتر للحوم

ش.ذ.م.م

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي بطنجة بكاريخ 

القانون  تم وضع   ،271( يوليو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة والخصائص الكالية :

التسمية : مخنتر للحوم.

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

وتكبيل  وتل يف  تقطيع   : الهدف 

اللحوم.

شارع  طنجة،   : االجكماعي  املقر 

الجبل الكبير، رقم 19، درادب.

املدة : 99 سنة.

الروسمال  حدد   : الروسمال 

درهم مقسمة   87.777 في  االجكماعي 

على 877 حصة اجكماعية من فئة 177 

تحريرها  تم  الواحدة،  للحصة  درهم 

وتسديدها برمتها عند االكككاب.

الشركاء :

 277 مصط ى  بلمخنتر  السيد 

حصة اجكماعية ؛

277 حصة  السيد بلمخنتر وحمد 

اجكماعية ؛

 277 السيد بلمخنتر عبد السالم 

حصة اجكماعية ؛

277 حصة  السيد بلمخنتر يونس 

اجكماعية.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  وذلك  مصط ى  بلمخنتر 

محدودة.

في  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة عدا السنة األولى تبكدئ عند 

الكأسيس.

القانوني  لالحكياط   %5  : األر اح 

تقكطع إلزاميا مادام هذا األخير وقل 

والباقي  الشركة  روسمال  عشر  من 

يوزع على الشركاء حسب مساهمتهم 

قرارات  وحسب  الروسمال  في 

الجمعيات العامة.

تم اإليداع القانوني بككابة ضبط 

بكاريخ  بطنجة  الكجارية   املحكمة 

 8 وغسطس )271 تحت رقم 195815 

سجل تجاري رقم 83571.
مقكطف و يان للنشر
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NORTHWEST LINE

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

تأسيس شركة  تم   2727 يونيو   25

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالكالي :

.NORTHWEST LINE : التسمية

شارع   ،3(8  : االجكماعي  املقر 

الحسن الثاني، شقة رقم 2، الر اط.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجكماعي : هدف الشركة 

خارجه  وو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها وو لحساب اآلخرين :

الخضراوات  وتصدير  اسكيراد 

وال واكه.

روس املال : حدد روسمال الشركة 

مقسمة  درهم   177.777 مبلغ  في 

درهم   177 1777 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الكالي :

السيد الراحي يوسف 577 حصة ؛

السيدة لعزيزة الزو ير 577 حصة.

: تم تعيين السيد الراحي  التسيير 

يوسف كمسير وحيد للشركة.

بكوقيع  الشركة  تلتزم   : الكوقيع 

السيد الراحي يوسف لجميع العقود 

واملعامالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  ككابة  لدى  القانوني 

بكاريخ  بالر اط  الكجارية   باملحكمة 

 15 سبكمبر 2727 تحت رقم )2)176 

الكجاري  بالسجل  تسجيلها  تم  كما 

تحت رقم 145849 بكاريخ 15 سبكمبر 

.2727
وهذا بمثابة مقكطف و يان
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STE ZYAYNA
SARL AU

بالر اط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

تمت   2727 وغسطس   26 بكاريخ 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص الكالية :

.ZYAYNA : التسمية االجكماعية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

اسكيراد   : االجكماعي  الهدف 

وتصدير األحذية.

شارع عمر   18  : املقر االجكماعي 

وكدال،   ،2 شقة رقم  ابن الخطاب، 

الر اط.

درهم   177.777  : املال  روس 

اجكماعية  حصة   1777 إلى  موزعة 

177 درهم محررة نقدا وهي  من فئة 

موزعة كاآلتي :

 1777 نخالي  الحسين  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة بعد الكأسيس.

الحسين  السيد  تعيين   : التسيير 

نخالي مسير للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

.RC146003 الكجارية بالر اط رقم
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STE CAFE NIRAIS
SARL AU

بالر اط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

بكاريخ 16 يوليو 2727 تمت املصادقة 

على القانون األسا�سي للشركة ذات 

الخصائص الكالية :

 CAFE  : االجكماعية  التسمية 

.NIRAIS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجكماعي : مقهى شاي.

 6 رقم  عمارة   : االجكماعي  املقر 

 3 بلوك  ر اط ال كح،  و12   11 محل 

حيم، الر اط.
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درهم   177.777  : املال  روس 

اجكماعية  حصة   1777 إلى  موزعة 

177 درهم محررة نقدا وهي  من فئة 

موزعة كاآلتي :

 1777 السماللي  رحال  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة بعد الكأسيس.

رحال  السيد  تعيين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  السماللي 

محدودة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

.RC145915 الكجارية بالر اط رقم
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JUST BE ZEN
شركة تحت الكص ية

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ملساهم وحيد

بروسمال 277.777 درهم

الدار البيضاء

سجل تجاري رقم 399945

حل مكوقع
تعيين املص ي

تثبيت مقعد الكص ية
سلطات للشكليات القانونية

القرارات  الوحيد  املساهم  اتخذ 

الكالية في 37 يونيو 2727.

الحل املبكر للشركة.

الجعيدي  زهور  السيدة  تعيين 

مص اة وتحديد صالحياتها.

شارع   3 في  الكص ية  مقر  إنشاء 

بالدار  الذهبي  املثلث  املندب،  باب 

البيضاء.

لإلجراءات  املمنوحة  الصالحيات 

القانونية.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

3 سبكمبر 2727 تحت املرجع 44876).

إلى  الكعديل  إعالن  تقديم  تم 

في   املحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

3 سبكمبر 2727 تحت املرجع 19711.
املص ي

182 P

STE OZALI
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

وضع  تم   2727 يونيو   29 بكاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الكالية :

املنزلية  املساعدة   : الهدف 

حضانة  واملطبخ،  املنزلية  )األعمال 

األط ال).

املقر : عمارة رقم 37، شقة رقم 8، 

شارع موالي وحمد الوكيلي، حسان.

بما  املال  روس  حدد   : املال  روس 

قدره 177.777 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

الهياق  السيدة  طرف  من  محدودة 

زينب.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 14 سبكمبر 2727 رقم السجل 

الكجاري 145835.

182 P

ديوان األسكاذة رتيبة السقاط

موثقة

42، زنقة وبو ذر، وكدال

الهاتف : 68/ 32 / 31 76 )6 )753

ال اكس : 29 11 )6 )753

 ETABLISSEMENT MORAN

ET CIE
ش.م.م

ت ويت حصص اجكماعية
امكداد في نشاط الشركة
تحيين القانون األسا�سي

تلقكه  رسمي  عقد  بمقك�سى 

موثقة  السقاط  رتيبة  األسكاذة 

 2727 وغسطس   13 بكاريخ  بالر اط 

قد فواتى السادة بلحاج سلمي عبد 

ومحمد  بنحمان  ادريس  اللطيف، 

اجكماعية  حصة   (.419 امللولي 

للحصة  درهم   177 فئة  من 

الشركة  في  يملكوها  التي  الواحدة 

املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 ETABLISSEMENT MORAN ET

CIE ش.م.م للسادة يوس ي رضوان، 

توالشت علي والطنج ميلود.

وعلى إثر هذا الك ويت قرر الجمع 

العام للشركة ما يلي :
6 و) من القانون  تغيير ال صلين 

األسا�سي للشركة.

بلحاج  السادة  اسكقالة  قبول 

سلمي عبد اللطيف ومحمد امللولي من 

مهامهما كمسيرين للشركة مع منحهما 

إبراء شامل الدارتهما للشركة.

علي  توالشت  السادة  تعيين 

للشركة  كمسيرين  ميلود  والطنج 

للعمل معا وليس من ردا مع منحهما 

السلطات الواسعة ملدة ثالث سنوات 

من  السريان  في  ستبدو  والتي  كاملة 

الكاريخ 13 وغسطس 2727.

االجكماعي  النشاط  امكداد 

مكعددة  صيانة  ليشمل  للشركة 

الكقنية.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   15 بكاريخ 

.176(27
لإليداع والنشر

األسكاذة رتيبة السقاط

184 P

TW GASTRO
SARL AU

تحت عقد عرفي بكاريخ 4 وغسطس 

2727، تم تأسيس شركة باملواص ات 

الكالية :

 TW GASTRO SARL  : التسمية 

.AU

املقر االجكماعي : 55، شارع محمد 

الطابق  جكار،  إقامة  الخامس، 

الخامس، الشقة 33، جليز، مراكش.

مكعهد طعام   : الهدف االجكماعي 

وح الت.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 ALIA WANDA التسيير : السيدة

.BINTI NAZRI

الروسمال : 1777 درهم.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

الكجارية بمراكش.

السجل الكجاري : 176323.
قصد النشر واإلعالن

185 P

RHPG
فاتح  بكاريخ  عرفي  عقد  تحت 

شركة  تأسيس  تم   ،2727 يوليو 

باملواص ات الكالية :

.RHPG : التسمية

املقر االجكماعي : 55، شارع محمد 

الطابق  جكار،  إقامة  الخامس، 

الخامس، الشقة 33، جليز، مراكش.

الهدف االجكماعي : تشغيل وإدارة 

منشأة سياحية.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

 Robin Zoltan السيد   : التسيير 

.HUNOR

الروسمال : 17.777 درهم.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

الكجارية بمراكش.

السجل الكجاري : 176351.
قصد النشر واإلعالن
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HAB SYS
SARL

يوم  املنعقد  اإلدارة  قرار  إثر   على 

 HAB SYS لشركة   2719 وككو ر   14

SARL قرر شركاء الشركة ما يلي :

شركاء  قرر   : الشركة  مقر  تغيير 

مقر  تبديل   HAB SYS الشركة 

شارع   ،8 رقم   : الشركة من العنوان 

س،   35 إقامة  الخامس،  محمد 

 : الجديد  العنوان  إلى  الجديدة   سال 

1 بلوك ت، مسيرة 2، تمارة.
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تغيير في القانون املؤسس للشركة.
ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2727 سبكمبر   3 بكاريخ 

.34965
187 P

F2M CAR
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالر اط بكاريخ 11 سبكمبر 2727، تم 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ش.م.م :
.F2M CAR : التسمية

الهدف االجكماعي : كراء السيارات 
بدون سائق.

املقر االجكماعي : الطابق الس لي، 
اليوس ية   ،( بلوك   ،115 رقم 

الغر ية، الر اط.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الكجاري.
روسمالها : 177.777 درهم مقسمة 
درهم   177 1777 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة.
للشركة  كمسير  عين   : التسيير 
غير  ملدة  مصط ى  بوطالب  السيد 

محدودة.
تم اإليداع القانوني بككابة الضبط 
يوم  بالر اط  الكجارية  املحكمة   لدى 
21 سبكمبر 2727 تحت رقم 176925.

بمثابة مقكطف و يان

188 P

 SOCIETE D’AMENAGENAGEMENT
D’ESSAOUIRA MOGADOR
Par abréviation «SAEMOG» S.A

شركة مساهمة
الروسمال االجكماعي : 3.877)882.8 

درهم
املقر االجكماعي : الكولين II، رقم 33، 

طريق النواصر، سيدي معروف - 
الدار البيضاء

السجل الكجاري بالدار البيضاء 
تحت رقم 133983

الكعريف الضريبي : 2273753

I - بمقك�سى محضر مجلس الجمع 

 19 العام العادي للشركة املؤرخ في 

يونيو 2727 تقرر ما يلي :

عضو  تسمية  تغيير  اعكماد 

كروب  جي  إف  �سي  اإلدارة  مجلس 

التي وصبحت �سي إف جي بنك تبعا 

تقررت  التي  االجكماعية  للتسمية 

العام  الجمع  محضر  بواسطة 

االسكثنائي بكاريخ 2 سبكمبر 2715.

بيزو  السيدة  اسكقالة  اعكماد 

زوجة دو البرودري ماري كلير، ووديت 

جوحراتي،  كوثر  السيدة  هيلين، 

بنسعيد  كريم  محمد  زهير  السيد 

والسيد نيكوالس وليكسيس بارسكي 

من مهام وعضاء مجلس اإلدارة.

تعيين كأعضاء مجلس إدارة ملدة 

انعقاد  غاية  إلى  سنوات   (6( ست 

الجمع العام الذي سيكم اسكدعاءه 

للكداول حول حسابات النشاط املالي 

املخككم بكاريخ 31 ديسمبر 2725 :

شركة سهام للكأمين ش.م ممثلة 

بواسطة السيدة كوثر جوهرتي.

شركة إر إم و ش.م ممثلة بواسطة 

السيد زهير محمد كريم بنسعيد.

شركة وكسا الكأمين املغرب ش.م 

نيكوالس  السيد  بواسطة  ممثلة 

اليكسيس بارسكي.

تجديد وكالة بعض وعضاء مجلس 

العام  الجمع  غاية دعوة  إلى  اإلدارة 

حسابات  حول  للكداول  لالنعقاد 

ديسمبر   31 النشاط املخككم بكاريخ 

2725 وهم :

شركة ريسما ش.م ممثلة بواسطة 

السيد محمد ومين الشرقي.

«إس  موكادور  املساهمة  شركة 

بي إم» ممثلة بواسطة السيد محمد 

يونس بنجلون.

ش.م  بنك  جي  إف  �سي  شركة 

ممثلة بواسطة السيد محمد يونس 

بنجلون.

السيد محمد مهدي عطية هللا.

مجلس  محضر  بمقك�سى   -  II

2727، تقرر  19 يونيو  اإلدارة بكاريخ 

ما يلي :

تجديد وكالة الرئيس املدير العام 

السيد محمد مهدي عطية هللا ملدة 

 19 غاية  إلى  شهرا   (12( عشر  اثنا 

يونيو 2721.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  III

ككابة ضبط املحكمة الكجارية بالدار 

 2727 سبكمبر   21 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 46654).
مقكطف للبيان

املمثل القانوني

189 P

ديوان األسكاذ احمد لحري�سي

موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع ونوال الدار 

البيضاء

AL MAJD WAY
SARL

الزيادة في روسمال الشركة من 
17.777 درهم إلى 577.777 درهم

تحويل املقر االجكماعي
مالئمة القانون األسا�سي

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

األسكاذ احمد الحري�سي موثق بالدار 

يحكوي على محضر الجمع  البيضاء 

 14 العام غير العادي املنعقد بكاريخ 

شركة  شركاء   ،2727 يوليو   15 و 

«املجد واي» ش.ذ.م.م والذي يكواجد 

حي  مقرها االجكماعي بالدار البيضاء 

غوتي،  بومديان  زنقة   39 الداخلة 

قرروا ما يلي :

 17.777 من  روسمال  في  الزيادة 

وذلك  درهم   577.777 إلى  درهم 

اجكماعية  حصة   4.977 بإصدار 

 177 منها  الواحدة  قيمة  جديدة 

درهم مدفوعة بالكامل نقدا وحررت 

ومخصصة للشركاء بالشكل الكالي :

 2.457  : سهم  رضوان  السيد 

حصة.

 2.457  : الكرمي  السعيد  السيد 

حصة.

الشركة  روسمال  وصبح  وقد 

 5.777 إلى  مقسم  درهم   577.777

للواحدة  درهم   177 بقيمة  حصة 

مقسمة على الشكل الكالي :

 2.577  : سهم  رضوان  السيد 

حصة.

 2.577  : الكرمي  السعيد  السيد 

حصة.

املجموع : 5.777 حصة.

من  االجكماعي  املقر  تحويل 

زنقة   39 حي الداخلة  الدار البيضاء 

بومديان غوتي، إلى ن س املدينة 119 

شارع عبد املومن طابق 6 رقم 44.

الزيادة  العام على  صادق الجمع 

في الروسمال وتحويل املقر االجكماعي 
القانون  من  ال صلين  تغيير  وقرر 

األسا�سي للشركة.

 14 بمقك�سى عقد توثيقي بكاريخ 

و 15 يوليو 2727 يحكوي على مالئمة 

مع  جديد  بشكل  األسا�سي  القانون 

والسيد  رضوان سهم  السيد  تعيين 

غير  ملدة  مسيرين  الكرمي  السعيد 

محدودة و كوقيع مشترك ضروري.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 

 2727 وغسطس   24 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 46)43).
للخالصة واإلشارة

األسكاذ احمد الحري�سي

190 P

JIWAR SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها 17.777 درهم

مقرها االجكماعي : )27 مكرر بلوك 

د املغرب العربي القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي املنعقد يوم 14 وغسطس 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   2727

سكن»  «جوار  املحدودة  املسؤولية 

والكائن  درهم   17.777 روسمالها 

 27( مقرها االجكماعي بالقنيطرة إلى 

بلوك د املغرب العربي :
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للشركة  االجكماعي  املقر  تنقيل 

من )27 مكرر بلوك د املغرب العربي 

القنيطرة.

على إثر ما سبق تم تعديل ال صل 

4 من القانون األسا�سي للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   1( بالقنيطرة بكاريخ 

تحت رقم 9237).

191 P

STE J.R.K
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس   2( بكاريخ  بالقنيطرة 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2727

تحمل  والتي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص الكالية :

التسمية : شركة جي إر ك.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رقم   71 الزنقة   : املقر االجكماعي 

66 حي الص اء، القنيطرة.

الهدف االجكماعي : نقل السلع.

العمليات  كل  عامة  و ص ة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  الكجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

التسيير : وسند إلى السيد قرقوري 

وسامة.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما   31 يناير إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
روس املال : حدد في مبلغ 177.777 

درهم مقسمة إلى 1.777 حصة بقيمة 

177 درهم للواحدة.

بالسجل  الكقييد  تم   : الكقييد 

االبكدائية  باملحكمة  الكجاري 

 2727 سبكمبر   16 بالقنيطرة بكاريخ 

تحت رقم 1)567.

192 P

SODAKA TRAV

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجكماعي : )4، شارع عمر ابن 

العاص، إقامة إسماعيل مككب رقم 

4 - القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727 ومصحح  13 وغسطس  بكاريخ 

تصحيح  بمصالح  اإلمضاءات 

تم  القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

باملواص ات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :

 STE SODAKA TRAV  : التسمية 

.SARL

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

 ،4(  : للشركة  االجكماعي  املقر 

إقامة  العاص،  ابن  عمر  شارع 

إسماعيل مككب رقم 4 - القنيطرة.

من  الغرض   : االجكماعي  الهدف 

بشكل  الشركة في املغرب وو خارجه، 

مباشر وو غير مباشر، سواء لن سها وو 

لغيرها وو مساهمة في :

مقاول األشغال املخكل ة وو البناء.

مقاول في نقل البضائع.

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  الكجارية، 

والخدماتية،  الحرفيةـ  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 

بشكل مباشر وو غير مباشر بالهدف 

االجكماعي لكطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ الكأسيس.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم مقسمة   177.777 الشركة في 

177 درهم  1.777 حصة بقيمة  على 

للحصة الواحدة موزعة كالكالي :

 57.777  : ادرار  محمد  السيد 

درهم : 577 حصة اجكماعية.

 57.777  : السيد مصط ى رفاقي 

درهم 577 حصة اجكماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

وذلك  مصط ى  ورفاقي  ادرار  محمد 

ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  الكجاري  السجل  بمصلحة 

 2727 سبكمبر   14 بكاريخ  القنيطرة 

تحت رقم )914).
لإليداع والبيان

193 P

AL JOUKHCHE. TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 15، زنقة سبو، 

مركز املعامالت «الشوب»، مككب 

رقم 2، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 AL JOUKHCHE.  : التسمية 

.TRANS SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

15، زنقة سبو،   : املقر االجكماعي 

مككب  «الشوب»،  املعامالت  مركز 

رقم 2، الطابق الخامس، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسكخدمين.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة اجكماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بكاملها مككتبة وموزعة على الشركاء 

كالكالي :

 1.777  : السيد إدريس الجوخش 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيد إدريس 

الجوخش، الحامل لبطاقة الكعريف 

.G679478 الوطنية رقم

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55813 بكاريخ ) سبكمبر 2727.

194 P

H2M.A. TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد 

العزيز، رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 H2M.A. TRANS  : التسمية 

.SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

إقامة   ،59  : االجكماعي  املقر 

موالي  شارع  العزيز،  عبد  موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسكخدمين.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة اجكماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بكاملها مككتبة وموزعة على الشركاء 

كالكالي :

 1.777  : بقالي  يوسف  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
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التسيير : وسند إلى السيد يوسف 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  بقالي، 

.G410543 الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56781 بكاريخ )1 سبكمبر 2727.

195 P

G.R.P.A.R TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59، إقامة 

موالي عبد العزيز، شارع موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 G.R.P.A.R TRANS  : التسمية 

.SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

إقامة   ،59  : االجكماعي  املقر 

موالي  شارع  العزيز،  عبد  موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسكخدمين.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة اجكماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بكاملها مككتبة وموزعة على الشركاء 

كالكالي :

 1.777  : السيدة فاطمة بومهدي 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيدة فاطمة 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  بومهدي، 

.G287451 الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 56721 بكاريخ 16 سبكمبر 2727.

196 P

FIDUCIAIRE KAMAL

COMPATIBLITE ET FISCALITE

Rue n°3 Lot Taddert Khemisset ,92

SOCIETE NSIRYA
SARL

روسمالها 17.777 درهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجكماعي ياسمين 4 حدائق 
زمور الخميسات

محضر تص ية الشركة
مصحح  عام  محضر  بموجب 

تم   2727 سبكمبر   2 بكاريخ  اإلمضاء 

االت اق على الكص ية النهائية وإبرام 

NSIRYA SARL تحت  الذمة لشركة 

إشراف مسيرها السيد نصيري رشيد 

املوجود  االجكماعي  بمقرها  وذلك 

ياسمين 4 حدائق زمور الخميسات.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بالخميسات تحت رقم 1143 بكاريخ 

15 سبكمبر 2727.

197 P

 AGRICULTURAL

 ENGINEERING AND TRAILS

COMPANY
SARL AU

لشركة  األسا�سي  القانون  وقيم 

بمقك�سى  محدودة  مسؤولية  ذات 

 2719 5 وغسطس  عقد عرفي بكاريخ 

كالكالي :

 AGRICULTURAL» اإلسم شركة

 ENGINEERING AND TRAILS

.«COMPANY SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

املقر االجكماعي : زنقة سبو عمارة 

الشوب مككب 2 طابق 5 القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الكجاري.

موضوع الشركة : مككب لدراسات 

واألبحاث.

مقاول في تسيير ال الحي.

بأية عملية  القيام  و ص ة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر وو غير 

مباشر بإحدى األنشطة وعاله وو التي 

من شأنها تنمية موضوع الشركة.

في  حدد   : الشركة  روسمال 

 1777 إلى  مقسمة  درهم   177.777

حصة قيمة الواحدة منها 177 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

بكاريخ  املزداد  مراخ  يونس  للسيد 

للبطاقة  والحامل   198( مارس   14

.N287398 الوطنية رقم

بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 52941.

198 P

PLASTICOMETAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59، إقامة 

موالي عبد العزيز، شارع موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواص ات الكالية :

 PLASTICOMETAL  : التسمية 

.SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

إقامة   ،59  : االجكماعي  املقر 

موالي  شارع  العزيز،  عبد  موالي 

عبد العزيز، رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : نجارة األملنيوم، 

النجارة املعدنية والبالستيكية.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة اجكماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بكاملها مككتبة وموزعة على الشركاء 

كالكالي :

السيد ماجد محسن : 577 حصة.

 577  : اشمالل  طارق  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

وسند إلى السيد ماجد   : التسيير 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  محسن، 

.CC11311 الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56743.

199 P

BOUASRIA TR
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 يونيو   16 بكاريخ  بالقنيطرة 

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

املحدودة ذات الخاصيات الكالية :

.BOUASRIA TR : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل   : املوضوع االجكماعي 

األشخاص.

املن صلة  الغيار  قطع  تاجر 

للسيارات.

ميكانيكي مصلح.

املدة : 99 سنة.
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عبد  موالي  إقامة   59  : املقر 

العزيز شارع موالي عبد العزيز رقم 4 

القنيطرة.

درهم   177.777  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : بوعسرية عبد الكريم 

: 1777 حصة.

الكريم  عبد  بوعسرية   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السجل الكجاري : رقم 56763.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 

16 سبكمبر 2727 تحت رقم 56763.

200 P

TPVRD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 23، شارع ونوال، 

عمارة فلوري 11، املككب رقم 4، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواص ات الكالية :

.TPVRD SARL : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

املقر االجكماعي : 23، شارع ونوال، 

 ،4 رقم  املككب   ،11 فلوري  عمارة 

ميموزا، القنيطرة.

األشغال   : الشركة  موضوع 

املخكل ة وو البناء.

كهر اء العمارات.
روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة اجكماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بكاملها مككتبة وموزعة على الشركاء 

كالكالي :

السيد نصر الدين جغيدرية : 577 

حصة.

 : اللطيف  عبد  اليماني  السيد 

577 حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى السيد نصر  وسند   : التسيير 

مغر ية،  الجنسية  الدين جغيدرية، 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
اليماني  والسيد   G545865 رقم 

مغر ية،  الجنسية  عبد اللطيف، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.CB245624

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55999 بكاريخ 15 سبكمبر 2727.

201 P

KHIFA BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : )4، زنقة عمرو بن 

العاص، إقامة إسماعيل، مككب 
رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواص ات الكالية :

.KHIFA BAT SARL : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
)4، زنقة عمرو   : املقر االجكماعي 

بن العاص، إقامة إسماعيل، مككب 
رقم 4، القنيطرة.

األشغال   : الشركة  موضوع 

املخكل ة وو البناء.
روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة اجكماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بكاملها مككتبة وموزعة على الشركاء 

كالكالي :

 277  : إبراهيم  بوحسين  السيد 

حصة.

السيد بولعلى وحمد : 277 حصة.

السيد بولعلى حمزة : 277 حصة.

السيد فؤاد رمضان : 277 حصة.

 277  : الدحماني  خالد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  وسند   : التسيير 

بوحسين إبراهيم، الجنسية مغر ية، 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

بولعلى  والسيد   C695629 رقم 

الحامل  مغر ية،  الجنسية  وحمد، 

.CD177190 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55819 بكاريخ ) سبكمبر 2727.

202 P

FEA BOUSSOLE PRO

SARL

شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : شارع موالي 

عبد العزيز زنقة وبي زرعة مككب س 

رقم 1، القنيطرة

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي سجل   : ووال 

وغسطس   26 بكاريخ  بالقنيطرة 

األسا�سي  القانون  حرر   ،2727

تحمل  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواص ات الكالية :

 FEA BOUSSOLE  : التسمية 

.PRO SARL

شركة محدودة املسؤولية.

محلل  مبرمج   : الشركة  هدف 

مصمم في اإلعالميات.

هندسة استشارية.

موالي  شارع   : االجكماعي  املقر 
عبد العزيز زنقة وبي زرعة مككب س 

رقم 1، القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 
درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 
اجكماعية  حصة   1.777 إلى  مقسم 
موزعة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

بين الشركاء على الشكل الكالي :
 337  : االبوركي  ياسين  السيد 

حصة.
 347  : محمد  النصيري  السيد 

حصة.
 337  : ياسين  هروات  السيد 

حصة.
املجموع : 1777 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
املسير السيد االبوركي ياسين.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبكدئ  األولى 

بالسجل الكجاري.
كافة  تسديد  تم   : الحصص 
 177.777 قدره  بما  نقدا  الحصص 

درهم وودعت في حساب الشركة.
باملديرية  القانوني  اإليداع   : ثانيا 
بكاريخ  بالقنيطرة  للضرائب  العامة 
تسجيل  وتم   2727 سبكمبر  فاتح 
الشركة بالسجل الكجاري بالقنيطرة 
تحت رقم   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

.56785
للخالصة والبيان

203 P

MERO CONSEILS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
روسمالها 177.777 درهم

مقرها االجكماعي بالقنيطرة، شارع 
االسكقالل املككب 4 عمارة سليمان 

- القنيطرة
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1
2727، تم وضع  بكاريخ فاتح سبكمبر 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات الكالية :
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الشركة تسمى شركة    : التسمية 
شركة   MERO CONSEILS SARL

محدودة املسؤولية.
املوضوع الشركة : غرض الشركة 

االستشارات اإلدارية.
العمليات  جميع  عامة،  و ص ة 
وغير  املنقولة  املالية،  الكجارية، 
املنقولة واملرتبطة مباشرة وو بشكل 
وعاله  املشارة  باألغراض  مباشر  غير 
وتطوير  توسع  تسهيل  بامكانها  وو 

الشركة.
شارع  املقر االجكماعي بالقنيطرة، 
االسكقالل املككب 4 عمارة سليمان - 

القنيطرة.
مدة حياة الشركة محدودة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابكداء  سنة 

الكجاري.
روس املال : حدد روسمال الشركة 
درهم مقسمة إلى   177.777 في مبلغ 
1.777 حصة اجكماعية من فئة 177 
مساهمة  حسب  توزع  والتي  درهم 

الشركاء في الروسمال كما يلي :
السيد كشاد نوفل : 577 حصة.

 577  : س يان  الركان  السيد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
نوفل  كشاد  السيد   : التسيير 
والسيد الركان تم تنصيبهما مسيرين 

للشركة ل ترة غير محددة.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
في  بالقنيطرة  االبكدائية  للمحكمة 
)1 سبكمبر 2727 تحت رقم 56783.
204 P

ASARA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
روسمالها 177.777 درهم

مقرها االجكماعي بالقنيطرة، شارع 
منصور ذهبي إقامة فيكيك مككب 

رقم 3 - القنيطرة
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1
وضع  تم   ،2727 سبكمبر   8 بكاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات الكالية :

الشركة تسمى شركة    : التسمية 
ASARA SARL AU شركة محدودة 

املسؤولية.
املوضوع الشركة : غرض الشركة 

مقاول عقارات.
العمليات  جميع  عامة،  و ص ة 
وغير  املنقولة  املالية،  الكجارية، 
املنقولة واملرتبطة مباشرة وو بشكل 
وعاله  املشارة  باألغراض  مباشر  غير 
وتطوير  توسع  تسهيل  بامكانها  وو 

الشركة.
املقر االجكماعي بالقنيطرة، شارع 
مككب  فيكيك  إقامة  ذهبي  منصور 

رقم 3 - القنيطرة.
مدة حياة الشركة محدودة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابكداء  سنة 

الكجاري.
روس املال : حدد روسمال الشركة 
درهم مقسمة إلى   177.777 في مبلغ 
1.777 حصة اجكماعية من فئة 177 
مساهمة  حسب  توزع  والتي  درهم 

الشركاء في الروسمال كما يلي :
 1777  : السيد نور الدين الناولي 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد نور الدين الناولي 
تم تنصيبه مسير للشركة ل ترة غير 

محددة.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
في  بالقنيطرة  االبكدائية  للمحكمة 
16 سبكمبر 2727 تحت رقم 56733.
205 P

TRAN SKY STAR
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
روسمالها 177.777 درهم

مقرها االجكماعي بالقنيطرة، شارع 
منصور ذهبي إقامة فيكيك مككب 

رقم 3 - القنيطرة
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1
وضع  تم   ،2727 سبكمبر   2 بكاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات الكالية :

الشركة تسمى شركة    : التسمية 

TRAN SKY STAR SARL AU شركة 

محدودة املسؤولية.

املوضوع الشركة : غرض الشركة 

مقاول نقل البضائع.

العمليات  جميع  عامة،  و ص ة 

وغير  املنقولة  املالية،  الكجارية، 

املنقولة واملرتبطة مباشرة وو بشكل 

وعاله  املشارة  باألغراض  مباشر  غير 

وتطوير  توسع  تسهيل  بامكانها  وو 

الشركة.

املقر االجكماعي بالقنيطرة، شارع 

مككب  فيكيك  إقامة  ذهبي  منصور 
رقم 3 - القنيطرة.

مدة حياة الشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  ابكداء  سنة 

الكجاري.
روس املال : حدد روسمال الشركة 

درهم مقسمة إلى   177.777 في مبلغ 

1.777 حصة اجكماعية من فئة 177 

مساهمة  حسب  توزع  والتي  درهم 

الشركاء في الروسمال كما يلي :

 1777  : العالوي  محمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
العالوي  السيد محمد   : التسيير 

تم تنصيبه مسير للشركة ل ترة غير 

محددة.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

في  بالقنيطرة  االبكدائية  للمحكمة 

16 سبكمبر 2727 تحت رقم 56729.

206 P

GRAND SAHARA IMPEX
SARL AU

تعديالت قانونية
االسكثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

ملساهمي   2727 يونيو   15 بكاريخ 

 GRAND SAHARA IMPEX شركة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   177.777 روسماها  البالغ 

شارع  االجكماعي  مقرها  والكائن 

الحزام رقم ))1، العيون، تقرر :

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

العنوان  إلى  القديم  العنوان  من 

حي  سادس  محمد  محج   : الجديد 

ال رح رقم 352، العيون.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

تحت رقم   2727 سبكمبر   21 بكاريخ 

.2212/2727

207  P

SARA BETON
الزيادة في روسمال الشركة

.«SARA BETON» : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي : مدينة الوحدة رقم 

)171 بلوك C العيون.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

درهم.

الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 2727 21 سبكمبر  الغير عادي بكاريخ 

قرر السيد سنود رشيد ما يلي :
رفع روسمال الشركة من 177.777 

درهم إلى 2.577.777 درهم.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

تحت رقم   2727 سبكمبر   21 بكاريخ 

.2211/2727

208 P

HANOLA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
 15 بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2727 سبكمبر 

الشركة ذات املميزات الكالية :

.HANOLA : التسمية

الشكل القانوني : ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد.

وتسويق  و يع  شراء   : املوضوع 

ووجهزة  املكاتب  ومعدات  معدات 

واألثاث  املككبية  واللوازم  الكمبيوتر 

واملعدات املككبية.
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وجهزة  ونواع  جميع  وتسويق  بيع 

و رامج الحاسب اآللي .... الخ

محمد  شارع   : الرئي�سي  املقر 

قيسارية ولد املهيدي رقم  الخامس، 

4 العيون.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1.777 درهم مقسمة إلى 

بالكامل  ويملكها  درهم   177 فئة 

السيد شيخ ماء العينين حسن.

اإلدارة : تسير من طرف السيد ماء 

العينين حسن. 

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   ( بكاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2727/2189

رقم  الكحليلي  الرقم  تحت  الكجاري 

.337((

209 P

 SAHARA BEAUTY

INNOVATION

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 16 بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2727 سبكمبر 

الشركة ذات املميزات الكالية :

 SAHARA BEAUTY  : التسمية 

.INNOVATION

الشكل القانوني : ذات املسؤولية 

املحدودة.

مواقع  وتشغيل  إدارة   : املوضوع 

البيع عبر االنترنت.

إنشاء مواقع تجارة برمجيات على 

اإلنترنت.

محل لبيع مسكحضرات الكجميل 

.... الخ

محمد  شارع   : الرئي�سي  املقر 

قيسارية ولد املهيدي رقم  الخامس، 

3 العيون.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1.777 درهم مقسمة إلى 

فئة 177 درهم مقسمة كاآلتي :

ماء  الشيخ  العينين  ماء  السيد 

العينين : 77) حصة.

ماء  الشيخ  األمين  محمد  السيد 

العينين : 377 حصة.

اإلدارة : تسير من طرف السيد ماء 

العينين الشيخ ماء العينين. 

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

تحت رقم   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2727/2188

رقم  الكحليلي  الرقم  تحت  الكجاري 

.33173

210 P

WANI PRO

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

 18 بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2727 سبكمبر 

الشركة ذات املميزات الكالية :

.WANI PRO : التسمية

الشكل القانوني : ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد.

: جميع خدمات مكعلقة  املوضوع 

بإنكاج سمعي والبصري وإنكاج وفالم 

تجارية  وإعالنات  تل زيونية  و رامج 

ووي فيلم وثائقي.

نشاط اتصال ونشر من وي نوع، 

بما في ذلك تقنيات الكمبيوتر الحالية 

وو املسكقبلية .... الخ

إدريس  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

الحارتي، زنقة 11، حي املسيرة، طابق 

األول، شقة رقم 71، العيون.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1.777 درهم مقسمة إلى 

السيدة  وتملكها  درهم   177 فئة 

حجيبة  ماء العينين.

تسير من طرف السيدة   : اإلدارة 

حجيبة  ماء العينين. 

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

تحت رقم   2727 سبكمبر   21 بكاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2213/2727

رقم  الكحليلي  الرقم  تحت  الكجاري 

.3317(

211 P

MANARBIOTECH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بروسمال 177.777 درهم

املقر االجكماعي : مزرعة منار زكدوني 

دوار ايت بحو ايت علي اولحسن 

سيدي عالل البحراوي تي لت

رقم السجل الكجاري : 26999 

بالخميسات

عام  جمع  محضر  بمقك�سى 

سبكمبر   3 بكاريخ  اسكثنائي 

لشركة  املبكر  الحل  تم   2727

 «MANARBIOTECH SARL»

وتعيين السيدة منار سميرة مص ية 

للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بالخميسات تحت رقم 1151 بكاريخ 

18 سبكمبر 2727.

212 P

SOCIETE HJRT TRAVAUX
SARL AU

تأسيس
بكاريخ  اجكماع  محضر  بمقك�سى 

تأسيس  تم   2727 وغسطس   31

شركة ذات مسؤولية محدودة، ذات 

املواص ات الكالية :

 SOCIETE HJRT التسمية : شركة

.TRAVAUX SARL AU

األعمال  مقاول البناء،   : املوضوع 

املدنية.

املقر االجكماعي : حي الدالية عمارة 

A الطابق األول رقم 22 تي لت.
في  حدد   : الشركة  روسمال 

 5777 إلى  مقسم  درهم   577.777

حصة من قيمة 177 درهم للواحدة، 

كما تم  ل ائدة السيد حسن مومن، 

مسيرا  مومن  حسن  السيد  تعيين 

للشركة.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بتي لت 

سبكمبر   8 بكاريخ   142 رقم  تحت 

.2727

213 P

SPIR’UP
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وضع  قد  بكمارة،   2727 سبكمبر   3

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص الكالية :

.SPIR’UP SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

إدارة   -  1  : االجكماعي  الهدف 

العمليات الزراعية.

الخدمات  عمليات  إدارة   -  2

الزراعية  وو  الصناعية  وو  الكجارية 

املدنية وو العسكرية )املقاول الكابع ل).

3 - االسكيراد والكصدير.
درهم   177.777  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   177

على الشكل الكالي :

شكراد مهدي : 177.777 درهم.

الكأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة،  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
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املقر االجكماعي : تجزئة ال ردوس 

العمارة 8 الشقة 14 مسيرة 1 تمارة.

املسير : شكراد مهدي.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.137(33

214 P

STE WTTC CARS
SARL

السجل الكجاري رقم )11131

املعدل  األسا�سي  للقانون  طبقا 

االسكثنائي  العام  الجمع  ومحضر 

 STE WTTC الشركة   : البيع  وعقد 

 177.777 روسمالها   ،CARS SARL

شارع   93 االجكماعي  ومقرها  درهم 

املمضية  الر اط   - املحيط  املقاومة 

بكاريخ 27 نوفمبر 2719 واملسجلة في 

تقرر   ،2727 يناير   37 الر اط بكاريخ 

ما يلي :

 477 الشركة  حصص  بيع   -  1

بن صالح  إدريس  السيد  حصة من 

حصة   277 إلى السيد جواد كروش 

و277 حصة للسيد يونس خيري.

377 حصة  بيع حصص الشركة 

من السيدة ندى بن صالح إلى السيد 

يونس خيري.

حصة   377 بيع حصص الشركة 

من السيدة فاتن بن صالح إلى السيد 

جواد كروش.

2 - تغيير مقر الشركة من 93 شارع 

دكان  إلى  الر اط   - املحيط  املقاومة 
السالوي  عمر  زنقتي  زاوية   22 رقم 

وعبد الرحمان الشنكيطي - الر اط.

بن  إدريس  السيد  اسكقالة   -  3

صالح من تسيير الشركة.

كروش  جواد  السيد  تعيين   -  4

مسير للشركة.

من  لكل  املشترك  الكوقيع   -  5

والسيد  صالح  بن  إدريس  السيد 

جواد كروش.

6 - تعديل القانون األسا�سي.

215 P

COMPANY ELECTRO
على إثر عقد عرفي مسجل بكاريخ 

تم وضع القانون   2727 سبكمبر   14

األسا�سي للشركة :

في  الكجارة   : االجكماعي  املوضوع 

وجهزة االتصاالت.

االسكيراد والكصدير.

األجهزة  وإصالح  تسويق 

االلكترونية ووجهزة االتصاالت.

 COMPANY ELECTRO  : اإلسم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

لعزيب  دوار   : االجكماعي  املقر 

امزورن الحسيمة.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

حصة اجكماعية   1777 مقسمة إلى 

177 درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة : 99 سنة.

زكرياء   - بولعوالي  عمر   : التسيير 

وححاوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالحسيمة كما تم تسجيل 

الشركة بالسجل الكجاري تحت رقم 

.3129

216 P

 SOCIETE NOUVELLE DES

AMENAGEMENTS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تمت   ،2727 يوليو   13 بالر اط يوم 

لشركة  الكأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

الخصائص الكالية :

 SOCIETE NOUVELLE : التسمية

.DES AMENAGEMENTS

الهدف : اآلالت الزراعية.

املقر االجكماعي : قطعة 27 قطاع 

5 النمسية 2 حي الغزالي تمارة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مبلغ 177.777 درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدارة 

.MAOUHOUB CHAFIK

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل الكجاري للمحكمة 

سبكمبر   2 بكاريخ  بكمارة  االبكدائية 

2727 تحت رقم )13758.

217 P

SOLUTIOLOGIE

 16 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

الشركة  تأسيس  تم   2719 ديسمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد والتي تكميز بما يلي :

 : االجكماعية  التسمية 

.SOLUTIOLOGIE

الهدف االجكماعي : محرر.

استشارات إدارية.

إدارة األعمال.

27 زنقة اكلمان   : املقر االجكماعي 

وكدال   2 رقم  شقة  علي  سيدي 

الر اط.

17.777 مكون   : روسمال الشركة 

من 177 حصة.

السيد خالد العولى : 177 حصة.

املدة : 99 سنة.

العولى  خالد  السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

رقم السجل الكجاري 9)1419.

باملككب  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثمار بكاريخ 16 ديسمبر 

.2719

218 P

ALL PORTIQUE

ش.م.م ش.و

تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   13 بكاريخ  بالر اط 

وغسطس   18 في  بالر اط  واملسجل 

األسا�سي  القانون  إنشاء  تم   2727

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد لها املميزات الكالية :

رشيد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الكيحل.

 ALL PORTIQUE  : التسمية 

ش.م.م ش.و.

غرض الشركة : الشركة نشاطات 

مكعددة داخل املغرب وخارجه تكمثل 

وساسا في :

اإلنشاءات املعدنية.

وشغال البناء واألشغال املكنوعة.

الرقم  د.ج  بلوك   : الرئي�سي  املقر 

15 األقواس ح.ي.م الر اط.

مدة الشركة : 99 سنة ابكداء من 

يوم تأسيسها.

في  حدد   : الشركة  روسمال 

 1777 إلى  مقسما  درهم   177.777

درهم للحصة في   177 حصة بقيمة 

حوزة السيد رشيد الكيحل.

إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

رشيد الكيحل.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجاري  بالسجل  للشركة  القانوني 

بالر اط يوم 22 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 176962.

219 P
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RACHAD PLUS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I

 2727 وغسطس   25 يوم  بالر اط 

الكأسي�سي  القانون  صياغة  تمت 

بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد الخصائص الكالية :

.RACHAD PLUS : التسمية

قانونية  استشارات   : الهدف 

وإدارية وتعاونية واألعمال الريادية.

ابن  شارع   (9  : االجكماعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

وكدال - الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مبلغ 177.777 درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدارة 

.RACHAD MOHAMED-AMINE

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل الكجاري للمحكمة 

سبكمبر   2 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 145435.

220 P

THE ENGLISH COMPANY
SARL

 2 في  بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ 

شركة  مساهمو  قرر   2727 مارس 

 THE ENGLISH COMPANY SARL

ما يلي :

من  الشركة  روسمال  في  الزيادة 

درهم   177.777 إلى  درهم   57.777

اجكماعية  حصة   577 بخلق  وذلك 

للحصة)  درهم   177( جديدة 

السيد  الجديد  للشريك  مخصصة 

سعد الر يعي.

تعيين السيد سعد الر يعي مسيرا 

بالشراكة ملدة غير محدودة.

تحويل املقر االجكماعي من : عمارة 
زنقة   5 الطابق الثاني شقة رقم   18
 : إلى  الر اط  وكدال  تانسي ت  واد 
شقة 17 عمارة رقم 36 شارع األبطال 

وكدال الر اط.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبكمبر   9 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176578.
221 P

STE SOIBY
SARL

 18 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  مساهمو  قرر   2727 فبراير 

STE SOIBY SARL ما يلي :
1 - ت ويت 1577 حصة من طرف 
السيد الحارثي حسن ل ائدة السيد 

الحارثي عبد العزيز.
2 - ت ويت 1577 حصة من طرف 
السيدة الحارثي سعاد ل ائدة السيد 

الحارثي عبد العزيز.
3 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
تعيين السيد الحارثي عبد العزيز 
غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 175559.
222 P

 LA REFERENCE DE
L’AFRIQUE

SARL
 15 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 
وغسطس 2727 قرر مساهمو شركة 
 LA REFERENCE DE L’AFRIQUE

SARL ما يلي :

1 - الحل املسبق للشركة.

2 - تعيين السيد نواها نلندامانويل 

كمص ي للشركة.

 868  : تحديد مقر الكص ية   -  3

تجزئة العهد حي النهضة الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   1( الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 176866.

223 P

STE CSAR AL CAFTAN

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

27 يناير 2727، قرر الشريك الوحيد 

في الشركة ما يلي :

تغيير مقر الشركة إلى شارع األمم 

س  رقم  سانطر،  الر اط  املكحدة، 

175، وكدال الر اط.

األسا�سي  القانون  في  تعديالت 

للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   1( بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 176854.
مقكطف و يان

224 P

STE SARABINA

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

في  املشاركان  قرر   ،2727 مارس   3

الشركة ما يلي :

اسكقالة املسير القديم.

محمد  فنشكار  السيد  تسمية 

كمسير جديد للشركة.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   1( بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 176849.
مقكطف و يان

225 P

NTCONSULTING

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

الشريك  قرر   ،2719 ديسمبر   31

الوحيد في الشركة ما يلي :

خكم حسابات الشركة.

تص ية الشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر اط بكاريخ )2 يوليو 2727، تحت 

رقم 175833.
مقكطف و يان

226 P

COIN PROPRE

SARL

روسمالها : 177.777 درهم

تأسيس شركة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

25  وغسطس 2727 بسال تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالص ات الكالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

.COIN PROPRE SARL

املقر االجكماعي : رقم 8 العمارة 1 

تجزئة ح رة النساط، تابريكت سال.

املالبس،  غسيل   : الهدف 

الكنظيف بالجاف.

بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  روس 

 1777 درهم مقسمة على   177.777

 177 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 

درهم، يمكلكها :

بقيمة  عماري  الغني  عبد  السيد 

347 حصة.

بقيمة  عزوزي  االله  عبد  السيد 

337 حصة.

السيد فيصل بوركيزة بقيمة 337 

حصة.
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في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابكداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الكجاري.

التسيير : يسير الشركة.

السيدة ابتسام السايب.

سجلت الشركة بالسجل الكجاري 

للمحكمة االبكدائية بسال تحت رقم 

.31823

227 P

 RAZ BROTHERS

LOGISTIQUE

SARL

الطيب العلوي هناء 1 سيدي مو�سى 

سال

الهاتف : 877351)753

ال اكس : 7)8773)753

ت ويت الحصص
تحويل املقر االجكماعي

بسال  املؤرخ  املحضر  بمقك�سى 

 RAZ لشركة   2727 يوليو   4 في 

 BROTHERS LOGISTIQUE 

 ش م م روسمالها االجكماعي 847.777 

الطيب العلوي  مقرها بسال،  درهم، 

هناء 1 سيدي مو�سى سال، واملسجلة 

رقم  تحت  بسال  الكجاري  بالسجل 

على  العام  الجمع  صادق   ،14(3(

حصة   677 ت ويت  وطريقة  ت ويت 

مونس  السيد  يمكلكها  كان  التي 

الشركة  روسمال  في  الصابونجي 

 MELLAH شركة  الشركاء  ل ائدة 

 AVENIR DEVELOPPEMENT

والسيد هشام مالح وعلى إثر ذلك غير 

ال صلين 6 و) من النظام الكأسي�سي 

للشركة كما قرر الجمع العام تحويل 

املقر االجكماعي للشركة من العنوان 

املذكور وعاله إلى تجزئة سنابل فيال 

باب ملريسة سيدي مو�سى سال.   12

)العنوان الجديد) وعلى إثر ذلك غير 

ال صل 5 من النظام الكأسي�سي.

تم اإليداع القانوني بككابة ضبط 

 14 يوم  بسال  االبكدائية  املحكمة 

سبكمبر 2727، تحت رقم 34.998.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد هشام مالح

228 P

 MANAGEMENT ET

GESTION 

 DES RESSOURCES

HUMAINES

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريكة وحيدة

روسمالها : 17.777 درهم

املقر االدتماعي بالدار البيضاء/ 

مركز األعمال ديامان األخضر، مركز 

إشراف، طريق الجديدة عمارة 29 

مككب رقم )

بكاريخ  الوحيدة  الشريكة  قررت 

28 فبراير 2727 ما يلي :

بما  الشركة  روسمال  في  الزيادة 

من  ورفعه  درهم   2(5.577 قدره 

درهم   285.577 إلى  درهم   17.777

حصة جديدة من فئة   2(55 بخلق 

وذلك  الواحدة  للحصة  درهم   177

على  املترتبة  الديون  من  بالخصم 

الشركة من الشريكة الوحيدة و دفع 

31.777 درهم نقدا.

بما  الشركة  روسمال  تخ يض 

من  تخصم  درهم   185.577 قدره 

الخسائر املتراكمة على الشركة.

حدد روسمال الشركة في 177.777 

درهم مقسم إلى 1777 حصة من فئة 

177 درهم للحصة الواحدة.

تحيين قانون الشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بكايخ )1 يوليو 2727، تحت 

رقم 47765).
موجز للنشر
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CERATUBE
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
راسمالها : 113.977.777 درهم

املقر االجكماعي : بالدار البيضاء - 

تجزئة بالد عمران، قطعة 9، شارع 

محمد السادس، عين الشق

بكاريخ  الوحيد  الشريك  قرر 

)2 يوليو 2727 ما يلي :

بما  الشركة  روسمال  في  الزيادة 

ورفعه  درهم   8.657.777 قدره 

إلى  درهم   113.977.777 من 

 86.577 درهم بخلق   122.557.777

درهم   177 فئة  من  جديدة  حصة 

للحصة الواحدة وذلك بالخصم من 

ور اح الشركة.

في  الشركة  روسمال  حدد 

إلى  مقسم  درهم   122.557.777

1225577 حصة من فئة 177 درهم 

للحصة الواحدة.

و)   6 ال صلين  في  تغيير  حصول 

من قانون الشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بكاريخ 24 وغسطس 2727، 

تحت رقم 77)43).
موجز للنشر
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DAR TOUB
شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 277.777 درهم

املقر االجكماعي : بالدار البيضاء 

قسارية فرح 8-17، زنقة حميدة 
لكراري

املنعقد  العادي  غير  الجمع  قرر 

بكاريخ 17 يوليو 2727 ما يلي :

بما  الشركة  روسمال  في  الزيادة 

من  ورفعه  درهم   3.877.777 قدره 

 4.777.777 إلى  درهم   277.777

حصة جديدة   38.777 بخلق  درهم 

177 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

الشركاء  ديون  من  بالخصم  وذلك 

املترتبةعلى الشركة.

في  الشركة  روسمال  حدد 

4.777.777 درهم مقسم إلى 47.777 

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة.

تحيين قانون الشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بكاريخ 24 وغسطس 2727، 

تحت رقم )4369).
موجز للنشر
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 سطورتيس

شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 277.777 درهم

املقر االجكماعي بالدار البيضاء، زنقة 

الجندي توفيق عبد القادر، طريق 

الجديدة، الطابق الثالث، ليساس ا

املنعقد  العادي  غير  الجمع  قرر 

بكاريخ 17 يوليو 2727 ما يلي :

بما  الشركة  روسمال  في  الزيادة 

من  ورفعه  درهم   4.877.777 قدره 

 5.777.777 إلى  درهم   277.777

جديدة  حصة   48777 بخلق  درهم 

177 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

الشركاء  ديون  من  بالخصم  وذلك 

املترتبة على الشركة.

في  الشركة  روسمال  حدد 

5.777.777 درهم مقسم إلى 57.777 

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة.

تحيين قانون الشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بكاريخ 24 وغسطس 2727، 

تحت رقم 43699).
موجز للنشر
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HBP

SARL AU

املقر االجكماعي : 25 زنقة ازكزة، 

إقامة 2، اكدال، الر اط

السجل الكجاري رقم )2)122

الجريدة  في  وفع  خطأ  اسكدراك 

بكاريخ   5585 العدد  الرسمية، 

بخصوص   ،2719 13 نوفمبر 

.HBP الشركة

القانوني  اإليداع  تم   : عوض 

املحكمة  لدى  الشركة  بحل  املكعلق 

وككو ر   21 يوم  بالر اط  الكجارية 

2719، تحت الرقم )667.

يقرو : تم اإليداع القانوني املكعلق 

بحل الشركة لدى املحكمة الكجارية 

بالر اط يوم 21 وككو ر 2719، تحت 

الرقم 22)172.
البقية بدون تغيير.
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FSSYS MAROC

SA

املقر االجكماعي : فوروم رقم 6، زنقة 

ابراهيم الكادلي، املككب رقم 13، 

السوي�سي، الر اط

السجل الكجاري : 9)1))، الر اط

العام  الجمع  حسب  تقرر 

االسكثنائي بكاريخ 17 يوليو 2727 :

بمبلغ  الشركة  روسمال  زيادة 

ليصير  درهم   1.(77.777

وذلك عن طريق  درهم   2.777.777

ادماج االحكياط في الروسمال.

وفقا لذلك تم تعديل املادة ) من 

النظام األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

تحت   2727 سبكمبر   9 بالر اط يوم 

رقم 3386 بالسجل الزمني، و السجل 

الكحليل رقم 176499.

234 P

CAFE CREPERIE NICE
تأسيس شركة

موقع  وساس  قانون  بمقك�سى 

ومسجل   2727 سبكمبر   4 بكاريخ 

بكاريخ 8 سبكمبر 2727، قرر الشريك 

 CAFE املسماة  للشركة  الوحيد 

CREPERIE NICE SARL AU تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املعلومات  حسب  وحيد  بشريك 

الكالية :

 CAFE CREPERIE : اسم الشركة 

.NICE

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

اماني  إقامة   : االجكماعي  مقرها 
2-1، رقم 6، حي الوفاق، تمارة.

روسمالها بقيمة : 177.777 درهم.

هدفها االجكماعي : قاعة شاي.

موزعة  االجكماعية  الحصص 

كالكالي :

السيد مهدي العلوي يملك 1777 

حصة.

التسيير : السيد مهدي العلوي.

السنة االجكماعية : تبدو من فاتح 

يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة 

ما عدا السنة األولى تبكدئ من تاريخ 

التسجيل بالسجل الكجاري.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

51)137 بكاريخ 21 سبكمبر 2727.
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MOGHRABIA TEAM
SARL AU

تأسيس شركة
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم تأسيس شركة   ،2727 23 يوليو 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املميزات الكالية :

 : االجكماعية  التسمية 

.MOGHRABIA TEAM SARL AU
شارع   13 رقم   : االجكماعي  املقر 

سبطة  زنقة  زاوية  الثاني  الحسن 

الر اط.

الغرض االجكماعي : محطة خدمة 

األغراض  بيع  اإلطارات  بيع  الوقود 

الصغيرة،  السيارات  وإكسسوارات 

تجارة خدمات.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الكجاري.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف السيد عبدالعزيز 

الترابي الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.R53236

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسم  درهم   177.777 مبلغ 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

من  كليا  ومحررة  مككتبة  للواحدة 

طرف الشريك الوحيد لشركة السيد 

عبد العزيز الترابي.

تم لدى ككابة   : اإليداع القانوني 

بمدينة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   21 بكاريخ  الر اط 

تحت رقم السجل الكجاري 176991.
ملخص قصد النشر

236 P

CHIFATRAV

SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تأسيس  تم  بسال   2727 16 يوليو 

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

تحمل الخصائص الكالية :

.CHIFATRAV SARL : التسمية

في  مقاول   : االجكماعي  الهدف 

وشغال البناء واألشغال املكنوعة.

روس املال : 177.777 درهم.

من  ابكداءا  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

 ،(64 رقم   : االجكماعي  املقر 

الطابق األول قطاع دال حي الرحمة 

سال.

: السيد فيصل شيجاري  التسيير 

الزداد بكاريخ 22 يناير 1985 الحامل 

 ،U14(414 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 314 الساكن بحي القدس م د رقم 

بوالذهب  الحسن  والسيد  تي لت، 

 1991 نوفمبر   17 بكاريخ  املزداد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

الساكن بالدار البيضاء   EE4(8564

رقم 2) ووالد زعير عين العودة.

التسجيل  تم   : الكجاري  السجل 

بالسجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

تحت   ،2727 يوليو   1( بسال بكاريخ 

رقم 31923.
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LIGHT CLEAN MOROCCO
 ش م م

راساملها : 177.777 درهم

املقر االجتامعي : الدار الحمرة زاوية 

سيدي حجاج شارع وار كزيز رقم 26 

سال

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تأسست  بسال،   2727 وغسطس   14

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد مميزاتها كالكالي :

 LIGHT CLEAN  : التسمية 

MOROCCO  ش م م.

مواد  وشراء  بيع   : الهدف 

الكنظيف.

الحمرة  الدار   : االجكماعي  املقر 

زاوية سيدي حجاج شارع واركزيز رقم 

26 سال.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسمال 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

درهم   177 قيمتها  اجكماعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

 577 السيد ياسين سحكوت   : الكالي 

الصالحي  االاله  عبد  والسيد  حصة 

577 حصة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكوينها النهائي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

عبد  الشركة  يدير   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  الصالحي  االاله 

و صالحيات ال منتهية.

السيد  الشركة  مدير  مساعد 

محدودة  غير  ملدة  سحكوت  ياسين 

و صالحيات ال منتهية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سجلها  رقم  تحت  بسال  االبكدائية 

الكجاري 31855.
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TMS IMMOBILIER رشكة

ش م م

الزيادة في الراسمال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االسكثنائي 

تقرر   ،2727 سبكمبر   17 بكاريخ 

ما يلي :

بزيادة  الشركة  راسمال  رفع 

ليصبح راسمالها  درهم،   2.677.777

 3.777.777 درهم إلى   477.777 من 

حصة   26.777 درهم ومن تم زيادة 

درهم للحصة   177 جديدة من فئة 

مع  النسبة  بن س  مسجلة  كلها 

في الحساب الجاري  تعديالت  إجراء 

للشركاء.

و)   6 ال صلين  فإن  ومنه 

سيعدالن كما يلي :

 3.777.777 الحسين  النبارك 

درهم وي 37.777 حصة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   16 بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم 96295.
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TRANSPORTE GEMELO

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

مبساهم واحد

فاتح  بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو 2727، تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات الكالية :

 TRANSPORTE  : التسمية 

.GEMELO

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

النقل الوطني والدولي   : املوضوع 

والبضائع  واألشياء  البضائع  لجميع 

بمخكلف ونواعها.

النقل املبرد الوطني والدولي.

النقل ل ائدة الغير.

نقل املسكخدمين ل ائدة الشركة 

ول ائدة الغير.

النقل في املناطق الحضرية و ين 

املدن لألشخاص والبضائع.....

: حي سيدي محمد  املقر الرئي�سي 

زنقة واركزيز رقم 61 العيون.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

بالكامل  ويملكها  درهم   177 فئة 

بسالمة بوكراتن.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سالمة بوكراتن.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،2727 يوليو   ( بكاريخ 

2727/1244، وتم تسجيلها بالسجل 

رقم  الكحليلي  الرقم  تحت  الكجاري 

.327(3
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شركة كومبتوار بروفيسيونيل 
دي فير
ش.م.م

 STE. COMPTOIR
PROFESSIONNEL DU VERRE

S.A.R.L
املقر اإلجكماعي : إقامة ال ضل 

خلف مرجان طريق الدارالبيضاء د 
4 ط 4 شقة 474 مراكش

السجل الكجاري  رقم : 281)3
I/بموجب الجمع العام اإلسكثنائي 
 2727 يونيو   23 بكاريخ  املنعقد 
صادق شركاء الشركة على الكعديالت 

الكالية :
حل شركة كومبكوار بروفيسيونيل 
املسؤولية  ذات  شركة  فير  دي 

املحدودة.
حالب  الجبار  عبد  السيد  تعيين 
والحامل  املغر ية  للجنسية  الحامل 
رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 
HA(4568 كمص ي قانوني للشركة.
تحديد مقر الكص ية في العنوان 
مرجان  خلف  ال ضل  إقامة  الكالي 
شقة   4 ط   4 د  طريق الدارالبيضاء 

474 مراكش.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم   /II
الضبط للمحكمة الكجارية بمراكش 
وذلك تحت   2727 يوليو   24 بكاريخ 

رقم 4)1144.
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شركة إيريبروف 
ش.م.م.ش.و

SOCIETE IRRIPROF
S.A.R.L.AU

الروسمال اإلجكماعي : 177.777.77 
درهم

املقر اإلجكماعي : بوعكاز بلوك 14 
رقم 696 مراكش

بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ   (1
تمت  بمراكش   2727 وغسطس   3
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

لشريك وحيد الخصائص الكالية :

إيريبروف   : اإلجكماعي  اللقب 
.SOCIETE IRRIPROF

الص ة القانونية : ش.م.م.ش.و.
املقر اإلجكماعي : بوعكاز بلوك 14 

رقم 696 مراكش.
الهدف اإلجكماعي :

الري والسقي العام.
وشغال البناء.

املدة : 99 سنة.
 : اإلجكماعي  الروسمال 
177.777.77 درهم موزعة إلى 1777 
 177.77 فئة  من  إجكماعية  حصة 
للشريك  مسندة  للواحدة  درهم 

الوحيد على النحو الكالي :
مغربي  شكور  الحسين  السيد 
الجنسية، والحامل لبطاقة الكعريف 
الوطنية رقم EF44659 1777 حصة 

إجكماعية.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحسين  السيد  الوحيد  الشريك 

شكور ملدة غير محدودة.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم   (2
الضبط للمحكمة الكجارية بمراكش 
 2727 سبكمبر   ( بكاريخ  وذلك 
وتم   115279 اإليداع  رقم  تحت 
تقييدها بالسجل الكجاري تحت رقم 

.176129
242 P

شركة النوفييل أكاديمي دو 
لوطيلغي
ش.م.م

 LA NOUVELLE ACADEMIE DE
L’HOTELERIE

الروسمال اإلجكماعي : 17.777.77 
درهم

املقر اإلجكماعي : شقة رقم 2 شقة 
رقم 4 شقة رقم 5 إقامة سعيدة 
زنقة األمير موالي عبد هللا طريق 

الجديدة مراكش
الجمع  محضر  بمقك�سى   -I
بكاريخ  بمراكش  اإلسكثنائي  العام 
شركة  صادقت   2727 وغسطس   6
النوفييل وكاديمي دو لوطيلغي ش.م.م 

على الكعديالت الكالية :



12659 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

بثمن  إجكماعية  حصة   (5 بيع   
الثمن  ليكن  للواحدة  درهم   177
من طرف  درهم   (577.77 اإلجمالي 
 Mustapha السيد الطالبي مصط ى
الحسين  السيد  ل ائدة   TALBI
 Mr.LHOUSSEINE EL اإلدري�سي 
IDRISSI و الكالي فإن الكوزيع الجديد 
على  وصبح  اإلجكماعية  للحصص 

النحو الكالي :
الطالبي  إجكماعية  حصة   25

مصط ى.
الحسين  إجكماعية  حصة   25

اإلدري�سي.
 177 الحصص  مجموع  ليكن 

حصة إجكماعية.
عبد  ال قايهي  السيد  إسكقالة 
 Mr. ABDELHAK LEFKAIHI الحق 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
جديد  كمسير  االدري�سي  الحسين 
قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  للشركة 

للكجديد.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  لشريك 

املسؤولية املحدودة.
األسا�سي  القانون  في  الكعديل 

للشركة.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم   II
الضبط للمحكمة الكجارية بمراكش 
بكاريخ 8 سبكمبر 2727 وسجل تحت 

رقم اإليداع  115248.
243 P

 ETAPEX شركة
INTERNATIONAL

ش.م
السجل الكجاري عدد : 219)1 

وكادير
 15 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
إجكماع  قررمحضر   ،2727 يوليو 
املسماة  للشركة  اإلداري  املجلس 
 ETAPEX INTERNATIONAL
 87.477.777.77 بروسمال  ش.م، 
الكائن مقرها بأكادير، مركب  درهم، 
طريق   ،47 رقم  بقعة  تيكيدابيتش، 

الهضاب، ما يلي :

في حالة غياب السيد كاي مسعود 

مكانه  الشركة  تسيير  سيكم  مراش 

الهبطي،  رشيد  السيد  طرف  من 

للكعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بجميع  يكعلق  فيما   ،G68786 رقم 

وككو ر   31 إلى حدود تاريخ  الوثائق، 

واملزدوج  املقترن  باإلمضاء   ،2727

على الشكل الكالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 

وحمد بن عباس الكعارجي.

مراش  مسعود  كاي  السيد  وو 

عباس  وسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس الكعارجي.

عباس  بن  وحمد  السيد  وو 

الكعارجي والسيد رشيد الهبطي.

عباس  وسكندر  جليل  السيد  وو 

رشيد  والسيد  الكعارجي  بنعباس 

الهبطي.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الكجارية  للمحكمة  الضبط 

بكاريخ 17 وغسطس 2727 تحت رقم 

.  95243
للخالصة والبيان

244 P

شركة السياحة والتنشيط

 STE DE TOURISME ET

D’ANIMATION

PAR ABREVIATION SOTA

السجل الكجاري عدد : 1591 وكادير

 15 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727، قرر مكصرفوا الشركة  يوليو 

اإلداري  املجلس  إجكماع  محضر  في 

 STE DE لشركة السياحة والنشيط 

TOURISME ET D’ANIMATION

بروسمال  ش.م،   ،SOTA باخكصار 

الكائن  درهم،   47.294.777.77

السياحي  الحي  بأكادير،  مقرها 

الشاطئ، رقم 47،  ما يلي :

في حالة غياب السيد كاي مسعود 

مراش سيكم تسيير الشركة مكانه من 

الهبطي،الحامل  السيد رشيد  طرف 

رقم  للكعريف  الوطنية  للبطاقة 

بجميع  يكعلق  فيما   ،G68786

وككو ر   31 إلى حدود تاريخ  الوثائق، 

واملزدوج  املقترن  باإلمضاء   ،2727

على الشكل الكالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 

وحمد بن عباس الكعارجي.

مراش  مسعود  كاي  السيد  وو 

عباس  وسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس الكعارجي.

عباس  بن  وحمد  السيد  وو 

الكعارجي والسيد رشيد الهبطي.

عباس  وسكندر  جليل  السيد  وو 

رشيد  والسيد  الكعارجي  بنعباس 

الهبطي.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الكجارية  للمحكمة  الضبط 

بكاريخ 17 وغسطس 2727 تحت رقم 

.  95245
للخالصة والبيان

245 P

TIKIDA BAY شركة
ش.م

السجل الكجاري عدد 17325 وكادير

 15 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

إجكماع  محضر  قرر   ،2727 يوليو 

السماة  للشركة  اإلداري  املجلس 

بروسمال  ش.م،   ،TIKIDA BAY

الكائن  درهم،   197.777.777.77

 ،NRO2وNRO1 مقرها بأكادير، رقم

حي فونتي، بنسركاو،  ما يلي :

في حالة غياب السيد كاي مسعود 

مراش سيكم تسيير الشركة مكانه من 

الهبطي،الحامل  السيد رشيد  طرف 

رقم  للكعريف  الوطنية  للبطاقة 

بجميع  يكعلق  فيما   ،G68786

وككو ر   31 إلى حدود تاريخ  الوثائق، 

واملزدوج  املقترن  باإلمضاء   ،2727

على الشكل الكالي :

السيد كاي مسعود مراش والسيد 
وحمد بن عباس الكعارجي.

مراش  مسعود  كاي  السيد  وو 
عباس  وسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس الكعارجي.
عباس  بن  وحمد  السيد  وو 

الكعارجي والسيد رشيد الهبطي.
عباس  وسكندر  جليل  السيد  وو 
رشيد  والسيد  الكعارجي  بنعباس 

الهبطي.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 وغسطس   17 بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم 95244  .
للخالصة والبيان

246 P

TIKIDA DUNES شركة
ش.م

السجل الكجاري عدد 1)21 وكادير 
 15 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
إجكماع  محضر  قرر   ،2727 يوليو 
السماة  للشركة  اإلداري  املجلس 
بروسمال  ش.م،   ،TIKIDA DUNES
الكائن  درهم،   (5.777.777.77
ما  مقرها بأكادير، طريق الهضاب،   

يلي :
في حالة غياب السيد كاي مسعود 
مراش سيكم تسيير الشركة مكانه من 
الهبطي،الحامل  السيد رشيد  طرف 
رقم  للكعريف  الوطنية  للبطاقة 
بجميع  يكعلق  فيما   ،G68783
وككو ر   31 إلى حدود تاريخ  الوثائق، 
واملزدوج  املقترن  باإلمضاء   ،2727

على الشكل الكالي :
السيد كاي مسعود مراش والسيد 

وحمد بن عباس الكعارجي.
مراش  مسعود  كاي  السيد  وو 
عباس  وسكندر  جليل  والسيد 

بنعباس الكعارجي.
ووالسيد وحمد بن عباس الكعارجي 

والسيد رشيد الهبطي.
عباس  وسكندر  جليل  السيد  وو 
رشيد  والسيد  الكعارجي  بنعباس 

الهبطي.
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بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 وغسطس   17 بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم 95248.
 للخالصة والبيان

247 P

STE.RNM TRAV
SARL AU

بمقك�سى عقد عرفي مسجل في 11 
بالر اط تم تأسيس   2727 وغسطس 
ذات  ش.م.م   RNMTRAV شركة 
اإلجكماعي  هدفها  الوحيد،  الشريك 

وعمال مخكل ة وو البناء.
املقر اإلجكماعي : 5 تجزئة األندلس 

حي السالم سال.
من  ابكداء  سنة   99  : ملدة 
وضع  تاريخ  من  النهائي  الكأسيس 
الشركة  روسمال  الكجاري،  السجل 
 1777 إلى  مقسمة  درهم   177777
للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

للسيد رضوان الروكي 1777 حصة.
السنة املالية من فاتح يناير إلى 31 
ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى.
التسيير : رضوان الروكي.

رقم السجل الكجاري 31833.
248 P

ديوان األسكاذ هشام بركاش موثق
خر يكة، زنقة موالي عبد هللا، اإلقامة 26، 

شقة رقم 4

PRO MULTISEVICE
S.A.R.L

الشركة ذات املسؤولية املحدودة
روسملها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : خر بكة، حي 
األبطال، الياسمينة 1، رقم 226

تأسيس شركة
بخر يكة  توثيقي  عقد  بمقك�سى 
مؤرخ في الثاني )2) والثالث )3) يونيو 
2727 بمككب األسكاذ هشام بركاش، 
القانون  إنشاء  تم  بخر يكة،  موثق 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسايي 

املحدودة مميزاتها كالكالي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

PRO MULTISEVICE : التسمية

.S.A.R.L

الهدف اإلجكماعي : تهدف الشركة 

إلى : 

مقهى مطعم.

املشواة.

تموين الح الت.

البقالة ال اخرة.

واملواد  املنكجات  جميع  اسكيراد 

األنشطة  ألداء  الالزمة  والسلع 

املذكورة وعاله.

الوطنية  الكجارة بجميع وشكالها، 

وو الدولية، بما في ذلك تسويق املواد 

الحديدية بما في ذلك تكسير الس ن.

دراسة   : املكنوعة  األعمال 

وتن يذ والكعاقد من الباطن لجميع 

الس ن  هدم  ووعمال  األعمال 

والهندسة  والبناء  العامة  واألشغال 

والكخليص  الح ر  ووعمال  املدنية 

والصرف الصحي والسباكة والنجارة 

الحديد)،  األملنيوم،  )األخشاب)، 

الكهر اء  الهاتف،  الحديد،  وعمال 
العزل  والتزجيج،  الطالء  العامة، 

بالنجارة  صناعة  وي  تشييد  املائي، 

ووعمال معدنية  بناء  وهياكل البناء، 

وو غيرها يعمل على تجهيز الكقسيمات 

الشرب،  مياه  بالكهر اء،  ال رعية 

ووعمال  الطرق،  وتشييد  والهاتف، 

الديكور والكأثيث، وتهيئة وي مساحة 

وو مقر،

ح ر  فضاء،  وي  تهيئة  وعمال 

اآلبار، والحراسة، والبستنة واألمن.

نقل البضائع لحساب الغير.

تأجير املعدات.

اسكيراد وتصدير.

تاجر مواد البناء.

املعامالت  جميع  وعم  وبشكل 

املدنية والكجارية واملالية والصناعية 

املكعلقة بشكل  العقارية  وو  املنقولة 

مباشر وو غير مباشر بغرض الشركة 

وو التي من املحكمل ون تعزز تطويرها.

حي  خر بكة،   : اإلجكماعي  املقر 

األبطال، الياسمينة 1، رقم 226.

املدة : 99 سنة ابكداء من تاريخ 

الكأسيس.

من  الكل  ساهم   : الحصص 

الشركاء بالحصص الكالية :

 PROاالسم املجهولة  الشركة   

. MULTISEVICE S.A.R.L

بنسبة  جابر،  محمد  السيد 

7.777.77) درهم.

بنسبة  مصابح،  نادية  السيدة 

37.777.77 درهم.

مجموع  تساوي  الحصص  جميع 

 177.777.77 اإلجكماعي  الروسمال 

درهم.

روسمالها : حدد في 177.777 درهم 

1.777 حصة إجكماعية من  مجزو في 

فئة 177 درهم لكل حصة.

التسيير : عين السيد محمد جابر 

كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 وغسطس   17 بخر يكة بكاريخ 

السجل الكجاري عدد 6463.
مقكطف و يان

هشام بركاش

249 P

شركة ايت محدش

ش.ذ.م.م

STE. AIT MOUHDDACHE

SARL A.U

ت ويت الحصص اإلجكماعية
اسكقالة املسير وتعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

محدش  ايت  لشركة  اإلسكثنائي 

سبكمبر   15 ش.ذ.م.م املنعقد بكاريخ 

2727 قرر الشريك الوحيد ما يلي :

ملائتي  اوحسين  الحلو  السيد  بيع 

حصة إجكماعية للسيد الحسين ايت 

احدى بثمن 27.777 درهم.

البند  تغيير  تم  البيع  هذا  نتيجة 

رقم ) كما يلي :

 277 السيد الحسين ايت  احدى 

حصة إجكماعية.

حصة   277 الحصص  مجموع 

إجكماعية.

اوحسين  الحلو  السيد  اسكقالة 

من مهامه كمسير للشركة.

ايت  الحسين  السيد  تعيين 

احدى مسير جديد للشركة ملدة غير 

محدودة.

تحين ونظمة الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الكجارية بالر اط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   21 بكاريخ 

.176928
للنشر والبيان

250 P

شركة هواوي تكنولوجيز موروكو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 8.777.777 درهم

املقر اإلجكماعي : إقامة هاي طيك 

بالطو رقم 11، 12، 13، الطابق 

الرابع حي الرياض

السجل الكجاري : )6558 الر اط

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

يونيو   37 بكاريخ  املنعقد  العادي 

2727 صادق الشركاء على ما يلي :

كووي  زاوو  السيد  اسكقالة 

ZHAO GUOHUI من مهامه كمسير 

 CUI PENG وتعيين السيد كوي بينك

مسير للشركة.

للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بككابة  وعاله  إليه  املشار 

تحت  بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

سبكمبر   15 بكاريخ   176(28 عدد 

.2727
مسير الشركة

251 P
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شركة اكرو نور لإلنتاج
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقك�سى عقد خاص موقع ودناه 

وقيمت   2727 وغسطس   4 بكاريخ 

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات املميزات الكالية :

التسمية : اكروا نور لإلنكاج.

املوضوع : مقاول اإلدارة الزرعية.

59 شارع موالي   : املقر اإلجكماعي 

إقامة موالي عبد   4 عبد عزيز رقم 

العزيز القنيطرة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس الكامل للشركة.

 : اإلجكماعي  الروسمال 

على  مقسومة  درهم   177777.77

للحصة  درهم   177 بقيمة   1777

موزعة على الشكل الكالي :

جاوي محمد 1777 حصة.

محمد  جاوي  املسؤول  تعيين 

مسؤوال عن الشركة ملدة غير محددة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة بكاريخ 15 وغسطس 2727 

تحت رقم 55991.

252 P 

 STE. HERMANN HESSE

INSTITUT PRIVE
S.A.R.L

 N°329 BLOC OULED OUJIH

KENITRA

شركة هيرمان هيس انستيتي بري ي

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقك�سى عقد خاص موقع ودناه 

بكاريخ 14 يوليو 2727 وقيمت قوانين 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املميزات الكالية :

هيرمان هيس انستيتي   : التسمية 

بري ي.

املوضوع :
 الكحضير لإلمكحانات.

دروس الكقوية.
 1736 رقم   : اإلجكماعي  املقر 
الطابق 3 شارع املسيرة CYM الر اط.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس الكامل للشركة.
الروسمال اإلجكماعي : 17.777.77 
درهم مقسومة على 177 بقيمة 177 
الشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 

الكالي :
JEFERY LUPKES 577 حصة.
عدنان حسيسن 577 حصة.

 JEFERY LUPKES تعيين املسؤول
مسؤوال عن الشركة ملدة غير محددة.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 
 2727 سبكمبر   1( بالقنيطرة بكاريخ 

تحت رقم 145949.
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SFM EXPERTS
شركة الخبرة في املحاسبة

برج الحبوس محج الجيش امللكي الدارالبيضاء
الهاتف : )75.22.44.17.56.5

ال اكس : 75.22.44.12.15
 eca@eca.co.mahg : البريد اإللكتروني

ECOLITE
شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 625.777.77 درهم
املقر اإلجكماعي : الدارالبيضاء، 

 CT 114 طريق النواصر، زاوية ط.ث
1729

س. ت الدارالبيضاء 254729
الكعريف الجبائي عدد : )4746995
الكعريف املشترك للشركة عدد : 

777782427777734
ت ويت الحصص اإلجكماعية

تحويل املقر اإلجكماعي
ومراجعة النظام األسا�سي للشركة 
لشركة محدودة املسؤولية لشريك 

واحد
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
بالدارالبيضاء في 24 يوليو 2727، تم 
ت ويت حصص إجكماعية ونجزت ما 
بين السيدة سهام الصقلي الحسيني، 
م وتة من جهة، وشركة ICTA شركة 

من  لها  م وت  املسؤولية،  محدودة 
حصة   1257 في حدود  جهة وخرى، 
الحصص  مجموع  وي  إجكماعية، 

امل وتة.
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
بالدارالبيضاء في 24 يوليو 2727، تم 
ت ويت حصص إجكماعية ونجزت ما 
م وت من  بين السيد خالد بخيش، 
شركة محدودة   ICTA وشركة  جهة، 
املسؤولية، م وت لها من جهة وخرى، 
في حدود 1257 حصة إجكماعية، وي 

مجموع الحصص امل وتة.
الوحيد  الشريك  مداولة  بعد 
وبعد   ،2727 بكاريخ فاتح وغسطس 
إجراؤها،  تم  التي  الحصص  ت ويت 
قرر الشريك الوحيد املصادقة على 
نص النظام األسا�سي الجديد للشركة 
لشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ابكداء  اإلجكماعي  املقر  ونقل  وحيد 
الدارالبيضاء  من  اليوم  هذا  من 
زاوية   النواصر،  طريق  تكنو ارك، 
إلى   ،1729 وس.ت   114 ط.ث 
زاوية  اي ازيوارفيس،   : العنوان الكالي 
 ،2 وزنقة  ال ياللي  الهاشمي  شارع 
الخامس  الطابق  العثمانية،  تجزئة 

باشكو الدارالبيضاء.
بككابة  القانوني  اإليداع  انجز 
الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2727 سبكمبر   18 في  للدارالبيضاء 

تحت عدد 7)464).
بمثابة مقكطف و يان
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 ECOLE PRIVEE BAYT شركة
AL HIKMA

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد
تنقيل األصول
إحداث الشركة

تغيير الشكل القانوني من شخص 
ذاتي إلى شخص معنوي

XVII- في إطار مقكضيات ال صل 
للضرائب  العامة  املدونة  من   24(
لسنة  املالية  قانون  من   6 وال صل 
العام  الجمع  و مقك�سى   ،2715
سبكمبر   9 اإلسكثنائي املنعقد بكاريخ 

 12 بكاريخ  بالر اط  واملسجل   2727
قامت السيدة امنة   ،2727 سبكمبر 
وصولها  جميع  بتنقيل  بوعجاجة 
إلى  الذاتي  الشخص  من  املهنية 
 ECOLE PRIVEE املعنوي  الشخص 
شركة محدودة   BAYT AL HIKMA
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
تكوفر  والتي  الغرض  لهذا   املحدثة 
يوم  املؤرخ  الداخلي  القانون  على 
بكاريخ  واملسجل   2727 سبكمبر   11
املواص ات  ذات   2727 سبكمبر   12

الكالية :
 ECOLE PRIVEE  : الشركة  اسم 
شركة محدودة   BAYT AL HIKMA

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
بمزاولة  الشركة  تقوم   : الغرض 

نشاط مدرسة الكعليم الحر.

روسمالها : 16.677 درهم.
E سككور  : قطاع  املقر اإلجكماعي 
العربي  املغرب  هككار   57 تجزئة   3

تمارة.
امنة  السيدة   : الوحيد  الشريك 

بوعجاجة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

من  تبكدئ   : اإلجكماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

التسيير : السيدة سيرين ال ايق.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
باملحكمة اإلبكدائية بكمارة بكاريخ 22 

سبكمبر 2727 تحت رقم 1756.
تقييد الشركة في السجل الكجاري 

بكمارة تحت الرقم 61)137.
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PROGIFT
شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 177.777.77 درهم
املقر اإلجكماعي : 5 زنقة عبد العزيز 
بوطالب شقة رقم )القبيبات حسان 

الر اط
العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
شركة   PROGIFT اإلسكثنائي لشركة 
محدودة املسؤولية، املنعقد بكاريخ ) 

وككو ر 2719 تم إقرار :
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اإلجكماعي  املقر  عنوان  تغيير 

للشركة، إلى املحل الكائن برقم 57 

سككور 6 تجزئة 24 هككار تمارة.

إضافة مخزن في العنوان : محل 

تجاري الكائن بكجزئة 24 هككار رقم 

44 تمارة.

القانون  من   5 ال صل  تعديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املعدل.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 29 

يونيو 2727 تحت رقم 175146.
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 SOCITE MONDIAL CLEAN

PRODUCT
SARL

روسمالها : 17.777 درهم

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

سبكمبر   17 للشركة واملنعقد بكاريخ 

2727 الكغييرات الكالية :

لطي ة  السيدة  حصص  إحالة 

سهم إلى حصة   (7 مغراوي البالغة 

السيدة كوثر اجبيلو.

لطي ة  السيدة  حصص  إحالة 

سهم إلى حصة   15 مغراوي البالغة 

السيد وليد مغراوي.

التسيير : عين السيد وليد مغراوي 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

االبكدائية بالر اط بكاريخ 22 سبكمبر 

.2727
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DPD DEVELOPPEMENT
 21 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم تأسيس شركة ذات   2727 يوليو 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص الكالية :

 DPD  : التسمية 

.DEVELOPPEMENT

.SARL AU : الص ة القانونية

تسيير   : االجكماعي  الهدف 

 االسكغالل ال الحي والغابوي، الكخزين

والكحويل، توزيع املنكجات.

االسكيراد والكصدير.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   177

بين الشركاء على الشكل الكالي :

السيد خالد معوني 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 وكدال الر اط.

املسير : السيد خالد معوني.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145811
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE HARARA TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR KHNACHA

 SOUK TLET EL GHARB BHARA

OULED AYAD SOUK EL ARBAA

RC N° 26681

 ( بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بسوق  واملسجل   2727 سبكمبر 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  األربعاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

HARARA TRANS حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

الكالية :

.HARARA TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 177.777 في  حدد   : املال  روس 

قسمة   1777 إلى  مقسمة  درهم 

اجكماعية من فئة 177 درهم ل ائدة :

 1777  : السيد عبد املنعم حرارة 

حصة.

الهدف : نقل املسكخدمين.

الخناشة  دوار   : االجكماعي  املقر 

ووالد  البحارو  الغرب  الثالثاء  سوق 

عياد سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

: عين السيد عبد املنعم  التسيير 

حرارة مسير للشركة.

بككابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

وربعاء بكاريخ )1 سبكمبر 2727 تحت 
 26681 رقم 359 بالسجل الترتيبي و 

بالسجل الكحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE DAR LHARRAK TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR OULED

 BOUAZZA  SOUK TLET EL

 GHARB BHARA MOULAY

 BOUSSELHAM SOUK EL

ARBAA

RC N° 26685

 ( بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بسوق  واملسجل   2727 سبكمبر 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  األربعاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيث تم   DAR LHARRAK TRANS

ما يلي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

الكالية :

 DAR LHARRAK  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 177.777 في  حدد   : املال  روس 

قسمة   1777 إلى  مقسمة  درهم 

اجكماعية من فئة 177 درهم ل ائدة :

 1777  : الحراق  يوسف  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املسكخدمين.

املقر االجكماعي : دوار ووالد بوعزة 

سوق الثالثاء الغرب موالي بوسلهام 

سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

يوسف  السيد  عين   : التسيير 

الحراق مسير للشركة.

بككابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

وربعاء بكاريخ )1 سبكمبر 2727 تحت 
 26685 رقم 361 بالسجل الترتيبي و 

بالسجل الكحليلي.
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NGTT GARDIENNAGE
SARL

 تسمية مسير للشركة
 ل ترة غير محدودة

تعديل النظام األسا�سي
 بمقك�سى املحضر للجمع االسكثنائي

 2727 وغسطس   31 بكاريخ  املنعقد 

 NGTT لشركة  العام  الجمع  قرر 

مقرها   GARDIENNAGE SARL

االجكماعي في سالمة 3 شارع محمد 

 ( شقة  فرحكين  اإلقامة  بوزيان 

الطابق الثاني الدار البيضاء ما يلي :

اسكقالة السيد بوشعيب عريف 

تسيير  من  بوغدة  وليد  والسيد 

الشركة.

عريف  بوشعيب  السيد  تسمية 

كمسير للشركة ل ترة غير محدودة.

تعديل النظام األسا�سي.
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بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   14 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 27145.
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 SOCIETE CASABLANCA

ORCHIDEES

SARL

RC : 150085

بموجب محضر الجمع العام الغير 

 2727 سبكمبر   9 في  املؤرخ  العادي 

بالدار البيضاء قد تم اتخاذ القرارات 

الكالية :

اسكقالة السيد عز العرب الككاني 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B47479 من مهمة التسيير :

الوحيد  للمسير  الوالية  تأكيد 

السيد عبد اللطيف رطل بناني شقر 

دياب  عين  البيضاء  بالدار  القاطن 

والحامل  البلطيق  البحر  زنقة   17

.B410103 للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء وذلك بكاريخ 

18 سبكمبر 2727 تحت رقم 4561).
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AL AFAK ISTITMAR SA شركة

تأسيس

بمقك�سى عقد عرفي حرر بالدار 

تم   2719 وككو ر   18 بكاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة مجهولة :

 AL AFAK ISTITMAR  : التسمية 

.SA

الهدف : اإلنعاش العقاري.

شارع ون ا   131  : املقر االجكماعي 

بالدار   11B رقم  مككب  ازير  إقامة 

البيضاء.

درهم   377.777  : املال  روس 

مقسم إلى 3.777 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة مككتبة نقدا 

ومحررة في حدود ربع روس املال.

مجلس اإلدارة : تسير الشركة من 

طرف مجلس اإلدارة املككون من :

مغربي  يوس ي،  عثمان  السيد 

الحامل لبطاقة الكعريف  الجنسية، 

املزداد   BE752467 رقم  الوطنية 

بكاريخ 18 يونيو 1981 القاطن بالدار 

شارع مكة كالي ورنيا   277 البيضاء 

بالدار البيضاء.

مغربي  يوس ي،  مروان  السيد 

الحامل لبطاقة الكعريف  الجنسية، 

املزداد   BE798846 رقم  الوطنية 

بكاريخ 8 وبريل 1986 القاطن بـ 5 زنقة 

نبات الوازيس ان ا بالدار البيضاء.

مغر ية  يوس ي،  رجاء  السيدة 

الحاملة لبطاقة الكعريف  الجنسية، 

املزدادة   BE480854 رقم  الوطنية 

بكاريخ 3 يناير 1968.

 AFRIKA EXPLORATION شركة

مسجلة   HOLDING SARL AU

البيضاء  بالدار  الكجاري  بالسجل 

من  وممثلة   429((9 رقم  تحت 

طرف السيد عثمان يوس ي، الحامل 

رقم الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

.BE752467

EUREKA PARTICIPATION شركة 

SARL AU مسجلة بالسجل الكجاري 

 43118( رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

مروان  السيد  طرف  من  وممثلة 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  يوس ي، 

.BE798846 الوطنية رقم

عين   : الحسابات  مراقب  تعيين 

السيد عبد العالي بغدادي كمراقب 

ومدقق الحسابات للشركة واملسجل 

في هيئة الخبراء املحاسبين باملغرب.

عين   : العام  املدير  رئيس  تعيين 

مجلس اإلدارة السيد عثمان يوس ي 

كرئيس املدير العام للشركة.

تعيين املدراء املنكدبون : تم تعيين 

مجلس  طرف  من  املنكدب  املدير 

اإلدارة السيد : مروان يوس ي.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الكجارية بالر اط 

تحت رقم السجل الكجاري 46188) 

بكاريخ 16 سبكمبر 2727.
للنشر
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شركة ألوش التاقي

ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

روسمالها يقدر بـ 177.777 درهم

املقر االجكماعي : حي ريغوالرس زنقة 

مليلية رقم 17 الناضور

تأسيس 
 بمقك�سى عقد عرفي سجل بالناضور

بكاريخ فاتح سبكمبر 2727 تم إحداث 

ذات  لشركة  تأسيسية  قوانين 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالكالي :

ش.م.م  الكاقي  ولوش   : التسمية 
ذات الشريك الوحيد.

املكي ات  وتركيب  بيع   : الهدف 
الهوائية.

الطاقة  ونظمة  وتركيب  بيع 
الشمسية الكهروضوئية.

ريغوالرس  حي   : االجكماعي  املقر 
زنقة مليلية رقم 17 الناضور.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 
الكأسيس النهائي.

حدد   : االجكماعي  الروسمال 
177.777 درهم مقسمة  الروسمال بـ 
 177 فئة  من  حصة   1777 إلى 
الكمام عند  )على  نقدا  درهم مؤداة 
السيدة  ملكية  في  كلها  االكككاب) 

فاتن الكاقي.
تم تعيين السيدة فاتن   : التسيير 
الكاقي كمسيرة للشركة ملدة زمنية غير 

محدودة.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة.
لككوين   %5 بعد اقكطاع   : األر اح 
تبعا  الباقي  يوزع  القانونية  الذخيرة 

لقرار الشركاء.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبكمبر   1( بكاريخ  بالناضور قد تم 
3179 رقم السجل  2727 تحت رقم 

الكجاري 27591.
قصد النشر

265 P

6PO INDUSTRIE
SA

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 30.000.000 DH

 SIEGE SOCIAL : PROPRIETE
 DITE MINA 8 SITUEE A

 TEMARA DOUAR EL KCHARDA
OUED IKEM
RC : RABAT
N° 45761

الزيادة في روسمال الشركة
بمبلغ 27.777.777 درهم
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العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

يونيو   37 غير العادي املنعقد بكاريخ 

 6 PO شركة  مساهمو  قرر   2727

روسمال  في  الزيادة   INDUSTRIE

 27.777.777 بمبلغ  الشركة 

مبلغ  من  رفعه  يكم  بحيث  درهم 

37.777.777 درهم إلى 57.777.777 

درهم وذلك عبر خلق 277.777 سهم 

من فئة 177 درهم للواحد.

بمقك�سى محضر اجكماع مجلس 

 2727 وغسطس   1( بكاريخ  اإلدارة 

النهائي  الكحقق  املكصرفون  سجل 

بمبلغ  الشركة  روسمال  في  للزيادة 

خلق  عبر  درهم   27.777.777

درهم   177 سهم من فئة   277.777

للسهم الواحد تم اكككابها وتحريرها 

وذلك بإدماج الحساب   %35 بنسبة 

الجاري للمساهمين.

تغيير النظام األسا�سي للشركة :

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

يونيو   37 غير العادي املنعقد بكاريخ 

النظام  من   6 البند  تم تغيير   2727

األسا�سي للشركة قصد وخذ الزيادة 

في روس املال بعين االعكبار.

السجل  لدى  والكغيير  اإليداع 

تم اإليداع القانوني بككابة   : اإلداري 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

من   176823 رقم  تحت  بالر اط 

سبكمبر   16 يوم  الترتيبي  السجل 

.2727

بالسجل  الكعديدي  الكقييد  تم 

 3(78 رقم  تحت  للشركة  الكحليلي 

16 سبكمبر  من السجل الترتيبي يوم 

.2727
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

266 P

 STE MAROC PROPRE

SERVICES

SARL

قرر   2727 سبكمبر   9 بكاريخ 

 MAROC لشركة  العام  الجمع 

شركة   PROPRE SERVICES SARL

بروسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 

 1177 إلى  مقسمة  درهم   117.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة واملسجلة بالسجل الكجاري 

بالر اط تحت رقم 61451.

سهم للسيد املهدي   557 ت ويت 

لبدر إلى السيد بنعزي بدر الدين.

للسيد  سهم   557 ت ويت 

املسعودي امليلودي إلى السيد ميدي 

الحسن.

تعيين السيدان بنعزي بدر الدين 

وحيدان  كمديران  الحسن  وميدي 

ل ترة غير محدودة واسكقالة املديران 

السابقان السيد املهدي لبدر والسيد 

املسعودي امليلودي.

الكجارية  باملحكمة  امللف  وضع 

 2727 سبكمبر   22 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 5)1769.

266P مكرر

MENOTRAV

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : N° 5 AV

 HASSAN 1 QUARTIER ABBADI

1ER ETAGE TEMARA

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727 قد  5 وغسطس  الر اط بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :

.MENOTRAV : التسمية

الهدف االجكماعي : 

وشغال مخكل ة في البناء.

نقل البضائع لحساب الغير.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة :

 1777 نعمة  الصاروخ  السيدة 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

5 شارع الحسن األول  : رقم  املقر 

حي العبادي الطابق األول تمارة.

املسير : السيدة الصاروخ نعمة.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.137669

267 P

NOUFISTY

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد

بناء على عقد عرفي وعلن القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد ذات املميزات الكالية :

شركة ذات   NOUFISTY  : االسم 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الحالقة  مدرسة   : املوضوع 

والكجميل.

بالحالقة  املكعلقة  الخدمات 

والكجميل.

شراء و يع مسكحضرات الكجميل 

والنظافة.

الصغيرة  املعدات  و يع  شراء 

واملنكجات املكعلقة بنشاط الحالقة 

والكجميل.

شارع   2 رقم   : االجكماعي  املقر 

عقبة ابن نافع اكدال الر اط 46.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

الروسمال : 177.777 درهم مكون 

من 1777 حصة قيمة كل واحدة منها 

177 درهم.

تسيير الشركة وإدارتها   : التسيير 

بشرى  عليوة  السيدة  تصرف  تحت 

للشركة  األسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير  مع السلطة 

محدودة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  ونجز   : اإليداع 

باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ )1 

سبكمبر 2727 تحت السجل الكجاري 

رقم 14595.

268 P
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شركة الهاللي د ت ز س

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : مكناس رقم 13 

تجزئة فارس سيدي سعيد

فكح وكالة تابعة للشركة

تعيين مسير للوكالة

توسيع النشاط االجكماعي للشركة

تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

23 يوليو  بكاريخ  غير العادي للشركاء 

2727 لشركة الهاللي د ت ز س تقرر 

ما يلي :

فكح وكالة تابعة لشركة الهاللي د 

ت ز س بمكناس مكجر رقم 4 ويسالن 

طريق فاس.

اسماعيل  الهاللي  السيد  تعيين 

مسير  دال  رقم  و  ت  ب  ل  الحامل 

للوكالة ملدة غير محدودة.

االجكماعي  النشاط  توسيع 

للشركة في النقل الحضري.

بيع الكذاكر.

مرافق  بدون  البضائع  نقل 

لحساب الغير وقل من 3.5 طن.

األسا�سي  النظام  بنود  تغيير 

بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 

 5.96 رقم  لقانون  )طبقا  الكغييرات 

لظهير 13 فبراير )199).

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   11 بكاريخ  بمكناس 

السجل  رقم   2689 رقم  تحت 

الكجاري )4649.

269 P

 SOCIETE AKHACHAB

BETON

SARL AU

شركة وخشاب بيطون

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

بمقك�سى عقد عرفي بمكناس يوم 

شركة  تأسيس  تم   2727 مارس   9

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد مميزاتها كالكالي :

 SOCIETE شركة   : التسمية 

.AKHACHAB BETON SARL AU

الطو ية  صناعة   : الهدف 

واألعمدة االسمنتية.

بيع مواد البناء.

بيع منكجات الصحة النباتية.

حي ايت اسعيد   : املقر االجكماعي 

الحاجب.

حدد   : االجكماعي  الروسمال 

في  للشركة  االجكماعي  الروسمال 

 1777 إلى  مقسمة  درهم   177.777

حصة اجكماعية  من فئة 177 درهم 

حرة نقدا.

 1777 بـ  عزيز  اخشاب  السيد 

حصة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

لبطاقة  الحامل  عزيز  اخشاب 

  D223461 رقم  الوطنية  الكعريف 

ملدة غير محدودة.

في  الشركة  مدة  حدد   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابكداء  سنة   99

بالسجل الكجاري.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بمكناس  لالستثمار  الجهوي 

 1391 رقم  تحت   2727 مارس   16

ورقم السجل الكجاري 49693.
للخالصة والنشر
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 STE DU NORD DES

HYDROCARBURES
الشركة الشمالية للمحروقات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 1.777.777 درهم

املقر االجكماعي : مكناس شارع 

محمد الخامس طريق املهاية إقليم 

الحاجب عين تاوجدات

توسيع النشاط االجكماعي للشركة
تعيين املسؤول عن نشاط نقل 

البضائع لحساب الغير
تحويل الشكل القانوني للشركة

الرفع من قيمة روسمال الشركة من 
1.777.777 درهم إلى 2.577.777 

درهم
تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

غير العادي للشريك الوحيد  لشركة 

للمحروقات  الشمالية  الشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 29 بكاريخ  بمكناس  وحيد  بشريك 

ومحضر الجمع العام   2719 نوفمبر 

 2727 يوليو   1( بكاريخ  العادي  غير 

للشركة تقرر ما يلي :

االجكماعي  النشاط  توسيع 

لحساب  البضائع  نقل  في  للشركة 

الغير، مسكغل مقهى ومطعم.

عبو  سعيدة  السيدة  تعيين 

الحاملة ل ب ت و رقم دال 559951 

البضائع  نقل  نشاط  عن  مسؤولة 

لحساب الغير.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

جميع  شراء  بعد  وحيد  بشريك 

من  بالشركة  االجكماعية  الحصص 

طرف السيد ابراهيم مزونة.

الرفع من قيمة روسمال الشركة 

من 1.777.777 درهم إلى 2.577.777 

درهم وذلك بزيادة 1.577.777 درهم 

عن طريق املقاصة بين ديون الحساب 

الجاري للشركاء على الشركة.

األسا�سي  النظام  بنوذ  تغيير 
بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 
 5.96 رقم  لقانون  )طبقا  الكغييرات 

لظهير 13 فبراير )199).
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 سبكمبر   18 بكاريخ  بمكناس 
السجل  رقم   2874 رقم  تحت 

الكجاري 23459.
للخالصة والنشر
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STE PALM IRIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بالحسيمة  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم تاسيس   ،2719 ديسمبر   18 يوم 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كالكالي :
 STE : شركة بالم اريس  التسمية 

.PALM IRIS
الهدف : مطعم.

املقر االجكماعي : الحسيمة، طريق 
 27 كلم   ،39 كلم   ،39 الرئيسية رقم 

امزورن.
حدد   : االجكماعي  الراسمال 
في  للشركة  االجكماعي  الراسمال 
 1777 الى  درهم مقسمة    177.777
177 درهم  حصة اجكماعية من فئة 

حرة نقدا مقسمة كالكالي :
الحامل  برحوتي  محمد  السيد 
 577  .......  R66873 رقم  ل.ب.ت.و. 

حصة اجكماعية.
الحامل  سماري  حكيم  السيد 
 577 .......  R124497 ل.ب.ت.و. رقم 

حصة اجكماعية.
السيد  الشركة  يدير   : االدارة 
حكيم  والسيد  برحوتي  محمد 

سماري، ملدة غير محدودة.
الكوقيع  رهن  الشركة   : الكوقيع 
محمد  للسيدان  املن رد  وو  املزدوج 
رقم  ل.ب.ت.و  الحامل  برحوتي 
الحامل  سماري  وحكيم   R66873

.R124497 ل.ب.ت.و. رقم
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من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيلها.

5 %  من االر اح  تقكطع   : االر اح 

ل ائدة صندوق االحكياط القانوني، 

حسب  ويوزع ال ائض على الشركاء 
واحد  لكل  اململوكة  الحصص  رقم 

منهم.

باملحكمة  القانوني   االيداع  تم 

يوليو   14 الكجارية بالحسيمة بكاريخ 
رقم السجل   139 تحت رقم   ،2727

الكجاري 3761.
للخالصة والنشر
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االسكاذ محمد رشيد الكدالوي

موثق بالدارالبيضاء
69/)6 شارع موالي ادريس االول الطابق االول 

الشقة رقم 3

الهاتف : 75.22.82.25.25.88

75.22.82.18.99

ال اكس : 75.22.82.15.42

STE BATIMENT ANDALOUS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
روسمالها : 1.577.777 درهم

مقرها االجكماعي : 13 زنقة احمد 
املجاطي اقامة االلب 1 الطابق االول 

رقم 18 الدارالبيضاء

السجل الكجاري رقم : 359479

الكعريف الضريبي : 8284)276

ت ويت حصص اجكماعية
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

سبكمبر   19 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

الحصص  جميع  ت ويت  تم   2718

احمد  للسيد  اململوكة  االجكماعية 

مسكور والسيد حسن مسكور السيد 
مسكور  املنعيم  عبد  مسكور  رشيد 

والسيد الحسين مسكور.

السيدة زكية مسكور وذلك ل ائدة 

بمبلغ  االحسيني  روقية  السيدة 

اجمالي مقدر في 1.577.777 درهم.

تعيين  تم  الك ويت  لهذا  وتبعا 

كمسيرة  االحسيني  روقية  السيدة 

وحيدة.

تم تغيير الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

الى شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد.

الشركة  راسمال  من  الرفع 

اجكماعية جديدة  حصة   14 بزيادة 

في  محددا  الشركة  راسمال  ليصبح 

1.577.777  درهم.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري 

 6(835( رقم  تحت  للدارالبيضاء 

بكاريخ 8 وككو ر 2718.
للخالصة والبيان

االسكاذ محمد رشيد الكدالوي
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 CLINIQUE

INTERNATIONALE

 AL BADIE

SARL AU

 26 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

ب اس  مسجل   ،2727 وغسطس 

تم تاسيس   ،2727 4 سبكمبر  بكاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص  وذات  الوحيد  الشريك 

الكالية :

 CLINIQUE  : التسمية 

.INTERNATIONALE AL BADIE

)5 شارع محمد   : املقر االجكماعي 

 5 السالوي الطابق االول شقة رقم 

فاس.

فكح   : االجكماعي  املوضوع 

واسكغالل مصحة طبية.

177.777 درهم مقسم   : راسمال 

درهم   177 1777 حصة من فئة  الى 

وحيد،  لشريك  مسندة  واحدة  لكل 

السيد  الى  مسندة  حصة   1777

وسامة ال ا�سي ال هري.

وسامة  السيد   : الوحيد  املسير 

لبطاقة  الحامل  ال هري  ال ا�سي 

.C255640 الكعريف الوطنية رقم

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

القانوني  االيداع  تم  الكاسيس.لقد 

املحكمة  لدى  الضبط  بككابة 

سبكمبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 
رقم   ،2266 رقم  تحت   ،2727

السجل الكجاري 63863.

274 P

STE GEOPASO
SARL

العام  الجمع  محضر  وفق 

املنعقد بكاريخ 12 نونبر 2719 باملقر 

االجكماعي لشركة «جيوو اصو» ذات 

شارع  الكائن  املحدودة،  املسؤولية 

وكدال الر اط،   4 االبطال شقة رقم 
راسمالها 177.777 درهم.

قررا لشركاء ما يلي :

العنوان  الى  الشركة  مقر  تغيير 

باندير  شاطئ   1274 فيال  الكالي 

هرهورة تمارة.

تحديث القانون الداخلي للشركة 

مع الكغييرات السابقة.

وسئلة مخكل ة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالر اط  االبكدائية 

6)1732 بكاريخ 3 ديسمبر 2719.

275 P

STE SOFT KEY SUCCES
راسمالها : 177.777 درهم

تعديل في الشركة
 SOFT في اطار الجمع االسكثنائي 

 3 بكاريخ  واملنعقد   KEY SUCCES

مارس 2727، تقرر ما يلي :
زنقة   37 تحويل مقر الشركة من 

2 اكدال الر اط الى  سبو، شقة رقم 

الصديق،  بكر  وبو  ساحة   2 عمارة 

شقة رقم 17 اكدال الر اط.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 

الكجارية   باملحكمة  الضبط  ككابة 

بكاريخ   176819 رقم  تحت  بالر اط 

16 سبكمبر 2719.
مقكطف بمثابة اعالن

276 P

STE YEB CONSULTING
SARL AU

تاسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي حرر بالر اط 

وضع  تم   ،2727 يوليو   24 بكاريخ 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

وذات  وحيد  بشريك  املسؤولية 

املواص ات الكالية :

 STE YEB  : التسمية 

.CONSULTING

عقبة،  شارع   : االجكماعي  املقر 

عمارة رقم 46 ، شقة رقم 37 الر اط.

راسمال  حدد   : الراسمال 

177.777 درهم.

الغرض : مزود مشاريع.

والوساطة  االدارية  االستشارات 

الحجم  الكبيرة  املشاريع  وتجميع 

والدراسات املساعدة ودعم االعمال.

املدة : 99 سنة.

املسير : ياسين البنة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

بالر اط، تحت رقم 176827.

277 P

شركة الكترودومسيتيكو الحار
ش.م.م.ش.و.

مقرها االجكماعي : شارع عبد 

الحميد الزموري رقم 418 حي ساكو 

الخميسات

السجل الكجاري رقم : 421)2

الحل النهائي للشركة
 1( بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

سبكمبر 2727، قرر الجمع العام الغير 

الكترودومسيتيكو  لشركة  العادي 

املسؤولية  ذات  شركة  الحار 
درهم   177.777 روسمال  املحدودة، 

رقم  الكجاري  بالسجل  املسجلة 

.2(421

الحل النهائي للشركة والتشطيب 

عليها من السجل الكجاري.

ملص ي  الكام  االبراء  اعطاء 

الشركة وانهاء توكيله.
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بككابة  القانوني  االيداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2727 22 سبكمبر  بالخميسات يوم 

تحت رقم 1159.

278 P

STE IT INFO CONSEIL
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

الحصص  ت ويت  وعقد  االسكثنائي 

 19 بكاريخ  املحين  والنظام االسا�سي 

وككو ر 2727 تم ما يلي :

اجكماعية  حصة   1777 ت ويت 

الرحيم  عبد  السيد  حوزة  في  التي 

 1777 يوسف  مساندي  السيد  الى 

حصة.

يوسف  مساندي  السيد  تعيين 

كمسير جديد.

القانوني لدى ككابة  وتم االيداع 

بكمارة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

2727، تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

.3966

279 P

STE EL BATNI DINDE
SARL AU

 ( بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم تاسيس شركة   ،2727 وغسطس 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

الكالية:

 STE EL BATNI  : التسمية 

.DINDE

.SARL AU : الص ة القانونية

الديك  تاجر   : االجكماعي  الهدف 

الرومي  الديك  توزيع  الرومي، 

والدجاج.

راسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 الى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   177

بين الشركاء على الشكل الكالي :

السيد البطني احمد 1777 حصة

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : اقامة 37 الشقة 

8 شارع وحمد لوكيل حسان الر اط.

املسير : السيد البطني احمد.

 : الكجاري  بالسجل  القييد  رقم 

.145953

280 P

STE FOOD LOGIC
SARL

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

 37 بكاريخ  املنعقد  العادي  الغير 

شركة  شركاء  قرر   ،2719 ديسمبر 

FOOD LOGIC شركة ذات مسؤولية 

درهم   177.777 راسمالها  محدودة، 

الرحمة،  ببارك  االجكماعي  ومقرها 

الطابق   M01،  M02، 1/4 م س1، 

الحسني،  حي  رياض  الس لي، 

الدارالبيضاء ما يلي :

حل الشركة وتص يتها وديا.

حي  رياض  الس لي،  الطابق   1/4

 1 م  م1،   ،2 الحسني الدار البيضاء 

تحديد مقر الكص ية ببارك الرحمة 

م س.

انهاء مهام املسيرين.

املرزوقي،  سعد  السيد  تعيين 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

باقامة  والقاطن   ،C337524 رقم 

الخامس  الطابق  ن  درج  البيضاء 

زنقة الجنيد املعريف   53 شقة رقم 

البيضاء.

بككابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بالبيضاء 

تحت رقم   ،2727 فبراير   27 بكاريخ 

.(31(79

281 P

 STE ARINSOFT

TECHNOLOGIES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 3 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة  تاسيس  تم   ،2727 سبكمبر 

ذات مسؤولية محدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

 : محدودة.التسمية  مسؤولية 

 ARINSOFT TECHNOLOGIES

.SARL

برامج  ونشر  تكميل   : الهدف 

قبل  من  السكخدامها  الكمبيوتر 

نظام  في  واالسكثشارات  الشركات، 

الكمبيوتر،  و رمجة  املعلومات 

مجال  في  والكجارة  الهندسة 

تكنولوجيا املعلومات.

شقة   ، عمارة و   : املقر االجكماعي 

ضاية  زنقة  الغالية  اقامة   ،( رقم 

بلعربي، جنان السوي�سي الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل الكجاري.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 

درهم   177.777 درهم،   1777 في 

اجكماعية  حصة   1777 الى  مقسم 

سدد  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

اكككابها وتوزيعها كما يلي :

 577  ... اسماعيل  بركات  السيد 

حصة.

 577  ... مراد  الحارثي  السيد 

حصة.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

الحارثي مراد والسيد بركات اسماعيل 

كمديران املشاركان بكوقيع من صل، 

تاريخ  من  ابكداء  محدودة  غير  ملدة 

توقيع القانون االسا�سي للشركة مع 

العقود  جميع  في  توقيعهما  اعكماد 

الوثائق االدارية والبنكية.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة.

5 % من  : يخصم ماقدره  االر اح 

في  القانوني  االحكياطي  تكوين  وجل 

حدود 1/5 من الراسمال.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

الكجارية بالر اط تحت رقم 146799 

بكاريخ 23 سبكمبر 2727.
مقكطف و يان

282 P

STE HATIM CONSULTING

SARL AU

 COMPATBILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE FIBERCAM

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وضع  تم   ،2727 يونيو   26 بكاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  النظام 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبنية فيما يلي :

.FIBERCAM : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تصنيع   : الشركة  من  الغاية 

االت  الصناعية،  االالت  وتصميم 

القطع.

البن سج  شارع   12(  : املقر 

تابريكت سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعكبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

 177.777  : االجكماعي  راسمال 

1777 حصة من فئة  درهم قسم الى 

177 درهم جلها في اسم :

السيد مح وظ نور الدين.

تسير الشركة من طرف   : االدارة 

بص كه  الدين  نور  مح وظ  السيد 

غير  ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محدودة.
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فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير الى مكم ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   2( بكاريخ  بسال  االبكدائية 
2727، رقم السجل الكجاري 31539.

283 P

STE HATIM CONSULTING

SARL AU

 COMPATBILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE DATALEAD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وضع  تم   ،2727 مارس   9 بكاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  النظام 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبنية فيما يلي :

.DATALEAD : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

خدمات   : الشركة  من  الغاية 

تكنولوجيا املعلوميات والتشاور.
رقم  تجزئة سعيد حجي،   : املقر 

78)1، طريق القنيطرة سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعكبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 177.777  : االجكماعي  راسمال 

1777 حصة من فئة  درهم قسم الى 

177 درهم جلها في اسم :

السيد السهيلي فضل هللا.

تسير الشركة من طرف   : االدارة 

بص كه  هللا  فضل  السهيلي  السيد 

غير  ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محدودة.

فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير الى مكم ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يونيو   25 بكاريخ  بسال  االبكدائية 
2727، رقم السجل الكجاري 31389.

284 P

STE VET E COMMERCE
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°25

 KISSARIAT AHMED KREIM,

 ANGLE RUE OMAR SLAOUI ET

 ABDERRAHMAN CHENGUITI

KEBIBAT RABAT

RC N°: 126249

الغير  العام  الجمع  بمقك�سى 

 VET الشركة  شركاء  قرر  العادي 

يوليو   16 بكاريخ   E COMMERCE

2727 ما يلي :

مص ي  تقرير  على  املصادقة 

الشركة املعين بمقك�سى الجمع العام 

الغير العادي 37 يونيو 2727.

عمليات  جميع  على  املصادقة 

على  واملوافقة  النهائية  الكص ية 

النكائج السلبية للكص ية.

الكصريح باالغالق النهائي ملسطرة 

الكص ية والحل النهائي للشركة.

املوافقة على االبراء النهائي ملص ي 

الشركة.

بككابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   22 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 3)1769.

285 P

 STE RED WIN

CONSTRUCTION
SARL

روسمالها : 17.777).1 درهم

مقرها االجكماعي : رقم 325 تجزئة 

نرجس 6 مكناس النعيم 

السجل الكجاري رقم : 28631

العادي  العام  الجمع  إن 

 RED WIN املسماة  للشركة 

واملنعقد بكاريخ   CONSTRUCTION

24 وغسطس 2727 تقرر ما يلي :

طرف  من  حصة   6847 ت ويت 

السيد  ل ائدة  جطو  حسن  السيد 

امبارك طاهري.

طرف  من  حصة   1(17 ت ويت 

ل ائدة  العلمي  اشريف  السيدة 

السيدة لطي ة العابدي.

تصبح  الك ويت  لهذا  تبعا 

املكونة  االجكماعية  الحصص 

على  مقسمة  الشركة  لراسمال 

الشكل االتي :

حصة   13687  ... امبارك طاهري 

من فئة 177 درهم ..... 11.368.777 

درهم.

حصة   3427  ... العابدي  لطي ة 

 342.777  ..... درهم   177 فئة  من 

درهم.

املجموع ........... 177)1 حصة من 

فئة 177 درهم .... 17.777).1 درهم.

اسكقالة السيدة اشريف العلمي 

السيد  وتعيين  املسيرة  منصب  من 

امبارك طاهري كمسير وحيد للشركة.

بككابة  القانوني  االيداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 21 بكاريخ   2832 بمكناس تحت رقم 

سبكمبر 2727.

286 P

SOCIETE TOP STYL AUTO
 Société à Responsabilité Limitée

AU

Au Capital de 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIALE : N°107

 QUARTIER INDUSTRIELLE

GUELMIM

ICE : 002592931000031

تـــأسيــس شركة 
بكاريخ  عرفي   عقد  بمقك�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،28/78/2727

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات الكالية :

ستيل  طوب  شـــركة   : التسمية 

ووتـــــو.

الصناعي  الحي   : االجكماعي  املقر 
رقم )17 كلميم.

درهم   177.777  : الروسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1777 على  مقسمة 

177 درهم.

الهدف : االشغال املخكل ة والبناء 

الشــــــــــــــركاء : 

زهيد لحسن 1777 حصة.

املسير القانوني : لحسن زهيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   78/79/2727 بكاريخ  كلميم 

رقم 211.

287 P

STE TOTAP
SARL

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
بحمان  تجزئة   : العنوان 

بل اع  مركز   15 رقم  و ورجيالت 

اشكوكة ايت بها.

اجهزة  وتوزيع  بيع   : املهام 

العمومية  اشغال   + كهرومنزلية 

والبناء.

 177.777  : الشركة  مال  روس 

درهم.

 : السيد محمد كونزار   : التسيير 

مشارك ومسير للشركة.

مشارك   : زكي  هللا  عبد  السيد 

ومسير للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

تحت    21/79/2727 بكاريخ  انزكان 

تحت  الكجاري  والسجل   1553 رقم 

رقم 1)211.

288 P

 STE TRANS-MAIN DANS LA

 MAIN
SARL AU 

ICE : 002607686000025

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

شركة  تأسيس  تم   74/79/2727

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الكالية : 

 STE TRANS-MAIN  : التسمية 

 DANS LA MAIN Sarl AU
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زنقة  ملرس  حي   : االجكماعي  املقر 
216 رقم 72 الدشيرة الجهادية.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 
الغير.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 
درهم.

التسيير : محمد زويكة.
املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 
31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  1511 رقم  تحت  بانزكان  الكجاري 
السجل  رقم   16/79/2727 بكاريخ 

الكجاري )2111.
289 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE CHARAF NAVIG
بمقك�سى القانون األسا�سي بكاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،71/79/2727
باملواص ات  املسؤولية  محدودة 

الكالية ُ: 
التسمية : شركة شراف نافيك.

STE CHARAF NAVIG
ذات  القوارب  تأجير   : الهدف 
املحركات او الشراع مع او بدون ر ان.

املقر االجكماعي : رقم 6 زنقة 576 
ايراك بواركان اكادير.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 
الكأسيس.

روسمالها : 177.777 درهم.
التسيير : للسيد العربي السو�سي.

عبد  السيد  من  لكل   : اإلمضاء 
الرحيم شرف الدين والسيد محمد 

املصط ى.
شرف الدين بشكل من صل.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
الكجارية ألكادير بكاريخ 79/2727/)1 

تحت رقم 96373.
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 Ste BATITI

العام   الجمع  محضر  بمقك�سى 

والذي   74/78/2727 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالكالي :

BATITI : االسم الكجاري

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة.

الروسمال : 177.777 درهم.

ادم   االصغر  السيد  يكوفر  حيث 

على 577 حصة.

 577 على  محمد  زغلول  والسيد 

حصة.

الهدف : سناك – سناك – مطعم 

ومقهى.

رقم  انزران  بئر  شارع   : العنوان 

225 الدشيرة الجهادية.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسيرالشركة من طرف   : التسيير 

السيد  االصغر ادم  والسيد  زغلول 

محمد ملدة غير محددة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  74/79/2727 في  االبكدائية النزكان 

تحت رقم 1426.

291 P

BELMI TOUR الشركة

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ  

القوانين  وضع  تم   25/78/2727

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

  BELMI TOUR : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية. 

لصالح  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

املقر االجكماعي : مركز اونين ملناب 

تارودانت. 

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

املمثلة  درهم   177 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :

السيد جواد برياحي 77) حصة.

 377 العزيز  امليراوي عبد  السيد 

حصة.

التسيير : عين جواد برياحي مسير 

للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

 1(/79/2727 بكاريخ  بكارودانت 

تحت رقم 16647.
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 BEST SERVICE FOR

 TRAINING AND

 CONSULTING
SARL 

BSTC SARL

تأسيس شركة.م.م.
سجل  عرفي  عقد  بموجب 

تم   79/79/2727 بكاريخ  بانزكان 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الكالية :

 Best Service  : التسمية 

  for Training and Consulting

شركة.م.م.

درهم   177.777  : الروسمال 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

السيدين  ل ائدة  بالتساوي  درهم 

ابراهيم هاللي وسعيد بر يش.

بني  تجزئة   : االجكماعي  املقر 

 2 13 الطابق االول رقم  يزناسن رقم 

الدشيرة انزكان.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجكماعي : 

الككوين املسكمر،

محواالمية،

هندسة الدراسة والكدريب.

الكدريب املنهي والكقني ،

النصيحة والدعم ،

تحصيل الديون.

تجارة.

جميع  إنشاء  عام،  و وجه 

ورش  وو  املؤسسات  وو  الصناديق 

العمل وو حيازتها وو تأجيرها وو إدارتها 

وجميع   ، تشغيلها  وو  تمثيلها  وو 

العمليات وو براءات االختراع املكعلقة 

جميع  وكذلك  األنشطة،  بهذه 

الكجارية  وو،  نوع.  العمليات من وي 

والتي  والعقارية،  واملنقولة  واملالية 

وو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

بأي  وو  الشركة  بهدف  مباشر  غير 

كائنات وخرى مماثلة وو ملحقة، وو من 

املحكمل ون تسهل توسيع الشركة وو 

تطويرها.

: عهد إلى السيد ابراهيم  التسيير 

هاللي.

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع 

بكاريخ  بانزكان  باملحكمةاالبكدائية 

 1552 رقم  تحت   21/79/2727

تحت  الكجاري  بالسجل  والتسجيل 
رقم 169 21.
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شــركة بو اتيد
ش.م.م

SOCIETE BO ETUDES 

 sarl au
روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : محل تجاري
رقم 253 شارع القدس درب الجديد 

تارودانت

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشريك الوحيد

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
18 مارس 2727، تم إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالكالي :

شركة بو اتيد ش.م.م       : التسمية 

STE BO ETUDES sarl a.u
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تجاري  محل   : االجكماعي  املقر 
رقم 253 شارع القدس درب الجديد 

تارودانت. 

الهدف االجكماعي :

مككب الدراسات.

 BUREAU D’ETUDES
 : في  حدد  الشركة  مال  روس 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

السيدة  كاملة  تملكها  الواحدة 

احسان بوتي.

عينت السيدة احسان   : التسيير 

بوتي مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدودة.

إلى يناير  فاتح  من  املالي:   السنة 

31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبكدائية بكارودانت بكاريخ 

 -  55(  : رقم  تحت   23/7(/2727

السجل الكجاري : 6849.
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BOHTOURI DE SAFI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   7(/79/2727

بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

BOHTOURI DE SAFI : االسم

الصباغة  وعمال البناء,   : الهدف 

والنجارة.
 177.777  : املجموعة  روسمال 

درهم.

التسيير : عبد الواحد البحكوري.
املقر اإلجكماعي : دوار كاسين سوق 

ايير وس ي.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بكاريخ   1966 رقم  تحت  بأس ي 

.16/79/2727
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 STE ALIMENTATION

GENERALE OUSSI

SARL.AU

  Au Capital de 2.000.000

Dirhams

SIEGE SOCIAL : N°156

RUE OUED ZIZ Q.I AGADIR

شـركـة الكغدية العامة او�سي 

ش.م.م.ذات شريك وحيد

روسمالها 2.777.777. درهم

مقرها االجكماعي : 156 زنقة واد زيز 

الحي الصناعي اكادير

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بمقك�سى عقد عرفي املؤرخ بكاريخ 

شركة  تأسست   2711 نوفمبر   29

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد وعناصرها كالكالي :

اسم   تحمل  الشركة   : التسمية 

 ALIMENTATION GENERALE

OUSSI ش.م.م.

الكغذية   : االجكماعي  الغرض 

العامة والكجارة.

املقر االجكماعي : 156 زنقة واد زيز 

الحي الصناعي اكادير.

املدة : 99 سنة.

في  حدد  االجكماعي:  الروسمال 

2.777.777 درهم مقسم إلى 27.777 

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

للحصة الواحدة مخصصة ل :

حصة   27.777 محمد  او�سي 

اجكماعية.

تخويل  تم   : واإلمضاء  التسيير 

او�سي  السيد  إلى  واإلمضاء  التسيير 

محمد وذلك بكوقيع من رد. 

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 

 35779 رقم  تحت  وكادير  بمدينة 

بكاريخ 11 نوفمبر 2712.
من وجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـر
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AGARGAR TRANS شركة

ش.م.م

اكركار ترانسبور

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : زاوية سيدي 

بوركا جماعة اوالد تايمة تارودانت

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بكاريخ 

شركة  تأسيس  تم   73/79/2727

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

 AGARGAR شركة   : التسمية 

TRANS ش.م.م. 

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

سيدي  زاوية   : االجكماعي  املقر 

بوركا جماعة اوالد تايمة تارودانت.

 177.777  : روس املال االجكماعي 

من  حصة   1777 إلى  مجزو  درهم 

درهم للحصة على الشكل  177  فئة 

الكالي :

577 حصة للسيد  محمد اكركار.

حصة للسيد عبد اللطيف   577

منير.

محمد  السيد  تعيين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  اكركار 

محدودة.

محمد  للسيد  املالي  الكوقيع 

اكركار.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 

رقم  تحت  بكارودانت  االبكدائية 

  69(5 والسجل الكجاري رقم   1267

بكاريخ 18/79/2727.
من اجل النسخة والبيان
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املككب العام للحسابات واالستشارات

شارع 29 فبراير رقم 16 تالبرجت وكادير 

الهاتف : 75 28 32 34 92

شركة األعمال املغربية الرائعة 

 STE AMAZING BUSINESS

MOROCCO

S.A.R.L.-A.U 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بموجب عقد عرفي محرر باكادير 

القانون   وضع   11/78/2727 يوم 

مسؤولية   ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالكالي :

«األعمال املغر ية  شركة   : االسم 

مسؤولية   ذات  شركة  الرائعة» 

محدودة بشريك وحيد.

املوضوع :

الغسيل  ومواد  آالت  تاجر 

والكنظيف 

الكصدير واإلسكيراد بص ة عامة.

املقر االجكماعي : حي تالبرجت رقم 

39 زنقة محمد غزالة وكادير.

  177.777 في  حدد   : الروسمال 

درهم.

السيد بيغراسن عبد الرحيم عين  

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة    القانوني  اإليداع  تم 

  14/79/2727 يوم  بأكادير  الكجارية 

تحت رقم 96242.
مقكطف للنشر و البيان

299 P
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شــركة املنطوص اكسبور
SOCIETE  ALIMENTOS EXPORT

روس مالها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : حي بوتبوز جماعة 

ماسة اشكوكة ايت بها

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم   ،2727 وغسطس    31 بكاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالكالي :

املنطوص  شركة   : التسمية 

 STE ALIMENTOS اكسبور 

 EXPORT

بوتبوز  حي   : اإلجكماعي  املقر 

جماعة ماسة اشكوكة ايت بها.

الهدف اإلجكماعي : مقاول اسكيراد 

وتصدير املواد الغدائية.

 ENTREP IMPORT ET EXPORT

DES PRODUITS ALIMENTAIRES

الخضر  وتصدير  اسكيراد  مقاول 

وال واكه.

 ENTREP IMPORT ET EXPORT 

DE LEGUMES ET FRUITS

 : في  حدد  الشركة  مال  روس 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من السادة :

السيد اكيا عمر 577 حصة.

السيد بوالجهل رشيد 577 حصة.

عمر  اكيا  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بكاريخ  بانزكان  االبكدائية  املحكمة 

 -  154( رقم  تحت   18/79/2727

السجل الكجاري : 21159.
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 SOCIETE BOUCHRA HN

TRANS

 SARL A A.U

CONSTITUTION
روسمالها 777 177 درهم

املقر االجكماعي : عمارة حميتي زنقة 

مصمودة تزنيت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

18 وغسطس 2727 تم انجاز القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواص ات الكالية :

 SOCIÉTÉ BOUCHRA : التسمية

HN TRANS SARL A A.U

غرض الشركة : نقل االفراد/ نقل 

البضائع.

التي  العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة  غير  وو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

ون تساهم في تنمية الشركة.

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

من يوم تقييدها في  سنة ابكداء   99

السجل الكجاري. 

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم ل ائدة كل من : 

 1777 حميتي  نورالدين  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد نورالدين حميتي  

كامل  تحمله  مع  للشركة  كمسير  

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بككابة 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   11/79/2727 بكاريخ  بكيزنيت 

رقم 658/2727.
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 STE BOUGMAZ TOURS
SARL AU

ICE : 002616895000090

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ  

شركة  تأسيس  تم   28/78/2727

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الكالية : 

التسمية : 

 STE BOUGMAZ TOURS Sarl

اخريب  دوار   : االجكماعي  املقر 

عالل ايت عميرة بيوكرى.

املسكخدمون  نقل   : الهدف 

لحساب الغير.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم.

التسيير : عدي هارون.

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1523 رقم  تحت  بانزكان  الكجاري 

السجل  رقم   1(/79/2727 بكاريخ 

الكجاري 21133.
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ا ئــكــمــا نــيــة  ريــــش  كــــونـت

مككب السيد حارف عمار

شقة 6 رقم 23 زنقة خالد بن الوليد

الداخلة - وكاد ير

Ste BRICOLINO شــركة
تـأسـيـس شـركة ذات ا ملـسـؤولـية 

املحدودة
بموجب عقد عرفي تمت املصادقة 

عليه بكاريخ )1 يوليو 2727 بأكادير، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواص ات الكالية :

Sté BRICOLINO  :  االسم 

ش.م.م. 

سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 

داخل املغرب وو بالخارج إلى تحقيق 

األغراض الكالية : 

بيع العقاقير بالكقسيط وو بنصف 

الجملة.

ونس شارع   : الرئي�سي   املقر 

للعمارة  األر�سي  الطابق  مالك  بن 

’‘سالم ))1/27‘‘ حي السالم اكادير.

في  حدد    : الشركة  روسمال  

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

درهم    177 قيمتها  اجكماعية  حصة 

لكل واحدة منها موزعة كاآلتي : 

 257 وي   25.777  : بردة  محمد 

حصة.

 257 وي   25.777  : بردة  وحمد 

حصة.

وي   47.777  : يونس ايت عبدهللا 

477 حصة.

17.777 وي   : عثمان ايت عبدهللا 

177 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

 3 ايت عبد هللا ملدة  السيد عثمان 

سنوات.

لدى   الضبط  بككابة  اإليداع  تم 

بكاريخ باكادير  الكجارية   املحكمة 

74 سبكمبر 2727 تحت رقم 96139.
لـلـنسخ واإلشـارة
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 CENTRE FORMATION

 CONTINUE HAWKING AGA

PRIVE
تأسيس شركة

طبقا للعقد املؤرخ في 73 سبكمبر 

األسا�سي  القانون  وضع  ثم   2727

لشركة ذات مسؤولية محدودة على 

النحو الكالي :

 CENTRE  : الشركة  اسم 

 FORMATION CONTINUE

 HAWKING AGA PRIVE

البيداغوجي  الدعم   : الهدف 

والكعاون.

املقر االجكماعي : رقم 54 شارع 11 

يناير الداخلة اكادير.

املدة : 99 سنة.
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درهم   17777.77  : الروسمال 

 177 حصة مقابل   177 مقسمة إلى 

درهم للحصة.

التسيير : الهام كركر. 

والباقي  للذخيرة   5%  : األر اح 

حسب قرار الشركاء.

تبكدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 

غاية 31 ديسمبر.

الكجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

تحت   1(/79/2727 بكاريخ  باكادير 

رقم 96379.

304 P

AHMOUSS BTP الشركة
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وضع  تم   12/75/2727 تاريخ  ب 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات الكالية :

AHMOUSS BTP : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

/ الطرق  تعبيد  وعمال   : الهدف 

/خدمات  الصحي  الصرف  اعمال 

مكنوعة او البناء.

املقر االجكماعي : تماعيت الدراركة 

اكادير.

في  حدد  االجكماعي  الروسمال 

1.777.777 درهم مقسم إلى 17777 

املمثلة  درهم   177 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :

السيد سعيد اهموس.

اهموس   سعيد  عين   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

تحت   22/79/2727 بكاريخ  بأكدير 

رقم 96351.
املسير

305 P

AJIKOL PIZZA
بكاريخ     العرفي  العقد  على  بناء 
باكادير  واملسجل   72/79/2727
تأسيس  تم   73/79/2727 بكاريخ 

شركة باملواص ات الكالية :
AJIKOL PIZZA : التسمية

ايت  حي   : االجكماعي  العنوان 
سوال تمراغت اورير اكادير.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 
مقسم  درهم،   177.777 الشركة في 
درهم   177 بقيمة  حصة   1777 إلى 
للحصة القانونية موزع على الشكل 

الكالي :
 577 العمراني  العربي  السيد 

حصة. 
السيد ابراهيم از ار 577 حصة.

 املجموع : 1777 حصة.
األهداف : مشغل املطعم. 

العربي  السيد  يعكبر   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  العمراني 

محدودة.
بكوقيع  ملزمة  الشركة   : الكوقيع 

السيد العربي العمراني.
املدة : 99 سنة.

بككابة   القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
21/79/2727 تحت رقم  باكادير يوم 
الكجاري  بالسجل  واملسجل   96335

في ن س اليوم تحت رقم 44343.
306 P

ALA-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : مككب رقم 1 
اقامة 6 النخيل 3 ص خليج النخيل 

فونتي وكادير
RC : 44363

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
تأسيس  ثم   2727 سبكمبر   14 في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد ذات الخصائص اآلتية 

ALA-AGRI : التسمية

 Entrepreneur de la-  : الهدف 

 .gestion d’exploitation agricole

 1 رقم  مككب   : االجكماعي  املقر 

3 ص خليج النخيل  6 النخيل  اقامة 

فونتي وكادير.

املدة : 99 سنة ابكداء من تأسيس 

الشركة.

درهم   177.777  : الروسمال 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم. 

من تبكدئ   : االجكماعية   السنة 

71 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة
بمقك�سى ال صل 36 من القانون 

السيد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

الطاهري محمد انوار كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

تحت   2727 سبكمبر   22 باكادير يوم 
رقم 96354. 

307 P

 STE ALBOUCOM
SARL

تأسيس شركة 
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

القوانين  وضع  تم   2727/71/31

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

STE ALBOUCOM : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الغذائية  املواد  تاجر   : الهدف 

العامة بالكقسيط.

املقر االجكماعي : دوار ادوار مشرع 

العين تارودانت.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

حصة من فئة 177 در هم في ملكية :

 577 اسماعيل  بوقدام  السيد 

حصة.

 577 الحسن  بوقدام  السيد 

حصة 

التسيير : عين السيدان :

و وقدام  اسماعيل  بوقدام 

غير  ملدة  للشركة  مسيران  الحسن 

محددة.

بشكل  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

من  لكل  املشترك   بالكوقيع  صحيح 

والسيد  اسماعيل  بوقدام  السيد 

الوتائق  جميع  عن  الحسن  بوقدام 

وغيرها  واملالية  اإلدارية  واإلجراءات 

... الخ

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

 1(/79/2727 بكاريخ  بكارودانت 

تحت رقم 16611.

308 P

3Y CONSULTING

تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   31/78/2727

بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

3Y CONSULTING : االسم

وخدمات  االستشارة   : الهدف 

املساعدة.

روسمال املجموع : 177.777.

القائد بو  السيد   :  التسيير 

عبد الرحمان.

 367 املقر االجكماعي : مككب رقم 

بلوك وعمارة افران شارع املقاومة.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بكاريخ   2768 رقم  تحت  بأكادير 

.16/79/2727

309 P
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 AFRI MAR شركة

TRANSPORT

ش.م.م

روسمالها : 577.777 درهم

مقرها االجكماعي : مكجر رقم 79 

تجزئة 7)548 الحي املحمدي وكادير

تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بكاريخ 

شركة  تأسيس  تم   72/79/2727

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

 AFRI MAR شركة   : التسمية 

TRANSPORT ش.م.م. 

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

 79 رقم  مكجر   : االجكماعي  املقر 

تجزئة 7)548 الحي املحمدي وكادير. 

 577.777  : روس املال االجكماعي 

من  حصة   5777 إلى  مجزو  درهم 

درهم للحصة على الشكل  177  فئة 

الكالي :

بوشعيب  للسيد  حصة   3577

نصيري.

الوافي  عبد  للسيد  حصة   1577

نصيري.

السيدين  تعيين   : التسيير 

بوشعيب نصيري وعبد الوافي نصيري 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

الكوقيع املالي من رد بين السيدين 

بوشعيب نصيري وعبد الوافي نصيري.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 

 96268 رقم  تحت  بأكادير  الكجارية 

والسجل الكجاري رقم 9)442  بكاريخ 

.15/79/2727
من اجل النسخة والبيان

310 P

 أفرماز طرونس 

ش.م.م.ش.و

AFRAMAZ TRANS SARL AU

تأسيس شركة
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة  تأسيس  تم   25/78/2727

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد خصائصها كالكالي :

التسمية : «وفرماز طرونس».

مقاول في نقل البضائع   : الهدف 

لحساب الغير. 

املقر االجكماعي : رقم 2، بناية 54، 

تمازارت،  النزاهة،  تجزئة  ف،  بلوك 

ويت ملول.

املدة : 99 سنة.

درهم   177.777  : الروسمال 

1777 حصة اجكماعية  مقسمة على 

من فئة 177 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :

 السيد زورية ايوب.

التسيير : يكعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد زورية ايوب ملدة غير محددة، 

وما الكوقيع فينسب له.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   15/79/2727 بكاريخ  بإنزكان 

رقم  الكجاري  والسجل   ،1579 رقم 

.21113
للخالصة و البيان

عن املسير

311 P

شركة اكا بريميم سرفيس

ش.ذ.م.م

 STE AGA PREMIUM SERVICES

S.A.R.L

بلوك G رقم 144 حي الزيكون 

تيكيوين اكادير

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

  75/78/2727 بكاريخ  الكأسي�سي 

لشركة اكا بريميم سرفيس ش.ذ.م.م. 

تمت املصادقة على ما يلي :

الشركة  تسمية   : التسمية 

اكابريميم سرفيس ش.ذ.م.م. 

مقر الشركة : جعل املقر االجكماعي 

للشركة بالعنوان الكالي :  بلوك G رقم 

144 حي الزيكون تكيوين اكادير.

تحديد  تم   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 روسمال الشركة في 

مقسمة إلى )1777) حصة 177 درهم 

للحصة وموزعة كاآلتي :

 EL MARARI السيد 

 33.377 حصة   333  ABDELLATIF

درهم.

333 حصة   AMI SAMIR السيد 

33.377 درهم.

          MEKROUM MEHDI السيد 

334 حصة 33.477 درهم.

وهداف الشركة :

املواد  و  املنكجات  وتوزيع  بيع 

مواد  الن سية،  والراحة  الصحية 

الكنظيف، املنكجات الكميائية

بيع  وتصدير.عملية  اسكيراد 

واملنكجات  املواد  جميع  وشراء 

الصحية والكنظيف.الكجارة العامة

دراسة، تجهيز وتركيب وكدا قطاع 

الغيا ر، مواكبة صحية و تقنية.

التسير :

 EL MARARI السيد 

«اكا   : لشركة  مسير   .ABDELLATIF

بريميم سرفيس» ش.ذ.م.م ملدة غير 

محدودة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

.75/78/2727

اإليداع القانوني : لقد ثم اإليداع 

لدى املحكمة الكجارية باكادير بكاريخ 

 962(4 رقم  تحت   15/79/2727

والسجل الكجاري تحت رقم 44285.

313 P

 STE TRUCK SERVICE

 EQUIPEMENT T S E

SARL AU 

ICE. 002620299000041

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

شركة  تأسيس  تم   11/79/2727

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الكالية : 

 STE TRUCK SERVICE : التسمية

 EQUIPEMENT T S E - SARL AU

اقامة الكضامن   : املقر االجكماعي 

بنسركاو   172 شقة   23 عمارة   2

اكادير.

الهدف : اشغال مخكل ة.

 177777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم.

التسيير : عبد هللا افردان.

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  9634( رقم  تحت  بأكادير  الكجاري 

السجل  رقم   21/79/2727 بكاريخ 

الكجاري 44353.

314 P
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UNA TRANS

شركة محدودة املسؤولية 

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : عمارة ج 2)1 

الطابق الرابع رقم 52 حي الهدى 

وكادير

إنشاء شركة

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

17 وغسطس 2727 باكادير. ثم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات الكالية : 

 UNA TRANS : االسم

هدف الشركة :

نقل البضائع على الصعيد الوطني 

و الدولي.

مقر الشركة عمارة ج 2)1 الطابق 

الرابع رقم 52 حي الهدى وكادير. 

املدة : محدودة في 99 سنة.

  177.777 في  محدد  الروسمال 

من  حصة   1777 الى  مقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم   177 فئة 

اكككابها كلها للسيدة عدناني غزالن

السيدة  تعيين  ثم   : التسيير 

عدناني غزالن كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

االر اح : يكم اقكطاع 5 % لككوين 

عليه  املنصوص  االحكياطي  الرصيد 

قانونيا. 

بككابة  القانوني  االيداع  ثم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   15 بكاريخ  باكادير 

تحت رقم 96255.

315 P

 UNIVERS PERFECT WORKS

NÉGOCE

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

تأسيس  تم   ،25/78/2727 بكاريخ 

ص اتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 

 UNIVERS PERFECT  : التسمية 

WORKS NÉGOCE

وساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

املوظ ين  خدمات  جميع 

والخدمات والنصائح.

وعموما جميع العمليات الكجارية 

الصناعية املالية و العقارية املكعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  وو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجكماعي.

املقر االجكماعي : اقامة رزق شقة  

تيزنيت طريق  الثاني  الطابق  و   12 

ايت ملول.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري باسكثناء 

حالة الكمديد وو ال سخ املسبق.

الروسمال : حدد روسمال الشركة  

في 377.777 درهم مقسم  إلى 3777 

حصة.

السيد عبد الحميد خالوقي 3777 

حصة.

الحميد  عبد  السيد   : التسيير 

خالوقي مسير للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

79/2727/)1 تحت رقم 1533.

316 P

Société VALLEBEE

S.A.R.L A.U

Au capital de 100.000 DH

  SIEGE SOCIALE : N°A1 SOUS

 SOL - RUE 534 LOT N° 9 -1

 TAFOUKT ERAC BOUARGANE

AGADIR

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد

بمقك�سى عقد عرفي بين الشركاء، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

وحيد.  شريك  ذات  املحدودة 

وعناصرها كالكالي :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

«فاليبي» ش.م.م. ش.و.

 : األسا�سي  االجكماعي  الغرض 

الطبيعية  املنكجات  وتسويق  إنكاج 

كالزيوت واألركان والعسل.

تحت   1  - رقم و   : املقر االجكماعي 

 1  -  9 رقم  بقعة   534 زنقة  ور�سي 

تافوكت إراك بواركان وكادير

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1.777 الى  مقسم  درهم   177.777

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

للحصة.

تخويل  تم   : واإلمضاء  التسيير 

 Mr. السيد  إلى  واإلمضاء  التسيير 

-BOUHTTOU BRAHIM

بككابة  القانوني  اإليداع  وسيكم 

الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 

بمدينة وكاد ير.

من وجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـر

317 P

STE YA PUB
 SARL AU

تأسيس 
بمقك�سى عقد عرفي محرر بأكادير 

تمت   2727 سبكمبر   71 بكاريخ 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص الكالية : 

 STE YA PUB SARL  : التسمية 

AU

الهدف : الطباعة و الكواصل.  

 AV ANASR  : االجكماعي  املقر 

 HAY TIRSTE BIOUGRA

.BOUIGRA - M
روسمال الشركة : حدد الروسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  االجكماعي 

حصة اجكماعية   1777 مقسمة إلى 

في للواحدة  درهم   177 فئة   من 

 1777 ملك : السيد ادريس حافيدي 

حصة اجكماعية.

املدة : 99 سنة. 

التسيير : السيد ادريس حافيدي.

يناير   71 : من  السنة االجكماعية 

إلى 31 ديسمبر.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان   االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 : رقم  تحت   16/79/2727 بكاريخ 

 1515

318 P

SOCIETE TAGOUT AGRI
 SARL

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : دوار احشاش 

سيدي بيبي شكوكة ايت بها 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
73 وغسطس 2727 تم انجاز القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواص ات الكالية :

 SOCIÉTÉ TAGOUT  : التسمية 

AGRI - SARL
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غرض الشركة : اعمال فالحية. 

التي  العمليات  إنجاز كل  وعموما 

مباشرة  غير  وو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

ون تساهم في تنمية الشركة.

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

من يوم تقييدها في  سنة ابكداء   99

السجل الكجاري. 

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم ل ائدة كل من : 

 577 اسماعيل  كيموس  السيد 

حصة.

 577 مبارك  كيموس  السيد 

حصة.

كيموس  السيد  تعيين  تم 

اسماعيل كمسير للشركة مع تحمله 

القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بككابة 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   74/79/2727 بكاريخ  انزكان 

رقم 21725.

319 P

 STE  TIFORMAS
SARL AU 

تأسيس شركة
بكاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا   -  I

القوانين  وضع  تم   ,2727/78/18

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات   TIFORMAS وحيد  بشريك 

الخصائص الكالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو :

 األشغال املخكل ة  والبناء.

م اوض تجاري.

شارع   38 رقم   : االجكماعي  املقر 

السعديين بلوك 4 حي القصبة طاطا.

املدة :  99 سنة.

 177.777 في  حدد   : الروسمال 
حصة   1777 على  مقسم  درهم 
اجكماعية بقيمة 177 درهم للواحدة 

وهي في نصيب السيد  : 
1777 حصة   : سيدي يحي وحمد 

اجكماعية.
التسيير  :  تسير الشركة وملدة غير 
محدودة من طرف السيد سيدي يحي 

وحمد.
II - تم  اإليداع باملحكمة االبكدائية 
تحت   72/79/2727 بكاريخ  بطاطا  
السجل  في  والتسجيل   27/87 رقم 

الكجاري تحت رقم 591.  
320 P

املككب العام للحسابات واالستشارات
شارع 29 فبراير رقم 16 تالبرجت وكادير 

الهاتف : 75 28 32 34 92    

  شركة طه أگا خدمات
STE TAHA AGA SERVICES

S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس 

محرر   عرفي   عقد   بموجب    -  1
وضع    17/78/2727 يوم  باكادير  
ذات   لشركة   األسا�سي   القانون  

مسؤولية  محدودة مميزاتها  كالكالي:
شركة طه وگا خدمات     : االسم 
محدودة  مسؤولية   ذات   شركة  

بشريك وحيد.
املوضوع :

للبضائع  ودولي  محلي  بري  نقل 
لصالح الغير.

نقل األشخاص والنقل السياحي.
الدرارگة  حي    : االجكماعي   املقر 

وكادير.
  97.777 في   حدد   : الروسمال 

درهم .
السيد وبوناجيب ياسرعين  مسير   

للشركة   ملدة   غير   محدودة.
2 - تم  اإليداع  القانوني  باملحكمة   
  14/79/2727 الكجارية بأكادير يوم  

تحت  رقم 96241.
مقكطف للنشر والبيان

321 P

 STE LES GRANDS MOULINS

FAHD1
العام   الجمع   بمقك�سى محضر  

والذي   25/78/2727 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

شريك  ذات   محدودة   مسؤولية 

واحد مميزاتها كالكالي :                

 STE LES   : الكجاري  االسم 

.GRANDS MOULINS FAHD1

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة ذات شريك واحد.

الروسمال  : 177.777 درهم.

فهد    ادبيشو  السيد  يكوفر  حيث 

على : 1777 حصة.

الهدف : اسكغالل مطحنة  دقيق- 

اسكيراد وتصدير.

املنطقة  ازلي،  تجزئة    : العنوان 

الصناعية، طريق الصويرة، مراكش. 

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف السيد   : التسيير 

ادبيشو فهد  ملدة غير محددة  . 

القانوني باملحكمة  اإليداع   تم   

  79/79/2727 في  بمراكش  الكجارية 

تحت  رقم  5427.      

322 P

 STE LIALY LINE
sarl au

تأسيس الشركة
 14 بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا   

قوانين  وضع  تم   2727 سبكمبر 

الشركة  ذات املميزات الكالية  :

 STE LIALY LINE sarl  : التسمية

  .au

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

املوضوع : تجارة عامة  ملسكلزمات  

تصدير  والعطور  واملالبس  النساء 

واسكيراد السلع.

الحجري  الحي   : الرئي�سي  املقر 

تجزية 1577 بدون رقم العيون.

الروسمال :  177.777درهم.

اإلدارة  :  تسيير من طرف السيدة  

فاطمة املوريكاني.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

االبكدائية بالعيون  بكاريخ 18 سبكمبر 

السجل   27/21(( تحت رقم   2727

الكجاري رقم )3375.
للنشر والبيان

323 P

 STE MAJORLABS
SARL AU

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تأسيس  تم   2727  /78/19 بكاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املميزات الكالية :

   STE MAJORLABS  : التسمية 

ش.م.م ذات شريك واحد.                                 

تطوير الشبكة وتصميم   : الهدف 

الرسوم البيانية واالتصاالت الرقمية.

 17 رقم  شقة   : االجكماعي  املقر 

االدري�سي  عمارة  الرابع  الطابق 

الكبير  املسجد   16 ف.م  الداخلة 

وكادير.
روس املال االجكماعي  :  177.777   

1777حصة من فئة  درهم مجزو إلى  

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   177

كلها للسيد عادل قر ال.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عادل قر ال وتخويله اإلمضاء املن رد 

ملدة غير محدودة.

السنة االجكماعية  : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 

هيئة  لدى  الضبط  بككابة  العقد 

املحكمة  الكجارية تحت رقم  96192 

 والسجل الكجاري رقم ))441 بكاريخ

.79/79/2727
من وجل النسخة والبيان

324 P



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12676

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL :  IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE MAROC MARITIME

 TRANSMISSION ET

TELECOM
بمقك�سى القانون األسا�سي بكاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،14/72/2727

باملواص ات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :  

 STE MAROC التسمية : 

 MARITIME TRANSMISSION ET

.TELECOM

والكجارة  الخدمات    : الهدف   

والخدمات  الكجارة   - البحرية 

. الصناعية 
اقامة   174 رقم   : املقر االجكماعي 

الص اء الطابق الثالث الحي املحمدي 

وكادير

املدة :  99 سنة ا ابكداء من تاريخ 

الكأسيس.
روسمالها   : 17.777 درهم.

التسيير :  للسيد وحمد وخياط.                                        

اإلمضاء :  للسيد وحمد اخياط.                                            

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

الكجارية ألكادير بكاريخ 28/72/2727 

تحت رقم 56)89.  

325 P

 SOCIETE MAROCAINE DES

 HUILES NATURELLES
الـسـجــل الـكـجــاري رقم : )4428 - 

وكــاديــــر

بكاريخ  عرفي،  عقد  بمقك�سى 

تأسيس  تم   ،2727 وغسطس   28

شركة ذات مسؤولية محدودة، ذات 

املواص ات    الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 

 MAROCAINE DES HUILES

NATURELLES ، ش.م.م. 

تهدف   : االجكماعي  الهدف 

الشركة، سواء باملغرب وو في الخارج، 

إلى تحقيق األهداف الكالية :

جميع  وتجارة  صناعة  تقييم، 

املسكخرجة  الكجميل  مسكحضرات 

من الزيوت الطبيعية ؛

وتصدير  اسكيراد  اسكخالص، 

جميع  وويضا  الطبيعية  الزيوت 

مشكقاتها ؛

داخل  سواء  وتحويل  معالجة 

جميع البذور من  املغرب وو خارجه، 

وصل طبيعي ؛

الوساطة والكجارة ؛

الكجارية لجميع  العالمات  تمثيل 

وصل  من  الكجميل  مسكحضرات 

الزيوت النباتية والطبيعية ؛

املقاوالت  جميع  في  املشاركة 

والتي  الهدف  ن س  ذات  والشركات 

قد تساعد على تنمينة  الشركة.

العمليات  جميع  وعموما، 

الصناعية،  املالية،  الكجارية، 

بالهدف  املكعلقة  والعقارية  املنقولة 

االجكماعي او الكابع لها والتي يمكن ون 

تساهم في نشاط الشركة وفي تنميتها.

عند  وكادير،   : االجكماعي  املقر 

 OPTIMAL DEVELOPMENT شركة

الحي  تجزئة   AND STRATEGY
 ،96 رقم  الطابق األر�سي،  املحمدي، 

تاوكت.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الكجاري ما عدا 

الحل املسبق وو الكمديد.

يككون من   : الروسمال االجكماعي 

 1777 الى  مقسم  درهم،   177.777

سهم من فئة 177 درهم للسهم.
التسيير : تم تعيين السيد الشاوي 

تأسيسيا  وحيدا  مسيرا  عباس 

للشركة، ملدة غير محدودة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   16 بكاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 96287.  
للخــــالصة والبيـــــان

326 P

STE  HOUZATRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 
س.ت : 6963 تارودانت

تأسيس شركة 
بمقك�سى العقد العرفي املؤرخ في 
78/79/2727 بأوالد تايمة، تأسست 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كما يلي : 
.STE HOUZATRANS  : التسمية
واألمكعة  الحقائب  نقل   : الهدف 
غير املصحو ة واإلرساليات الخاصة، 
النقل للغير وطنيا ودوليا لجميع ونواع 
االسكيراد  والسلع،  واملواد  املنكجات 
املخكل ة،  األشغال  والكصدير، 

الكجارة.
لكليكة  حي   : املقر االجكماعي 

القديمة، ووالد تايمة.
 1 7 7 . 7 7 7 : روسمال الشركة 

درهــم.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.
التسيير : يسيير الشركة، الشريك 
السيد هوزى عبد الكريم،  الوحيد، 

ملدة غير محدودة. 
روسمال  وزع   : الحصص  توزيع 
فئة     من  حصة   1777 على  الشركة 
ل ائدة  بكاملها  محررة  درهم،   177

السيد هوزى عبد الكريم.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 16/79/2727 بكاريخ  بكارودانت 

تحت رقم 1255.
327 P

STE INNA FISH
العام   الجمع   بمقك�سى محضر  
والدي   19/78/2727 في  املنعقد  
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالكالي :                
 STE INNA  : الكجاري  االسم 

.FISH
مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة.

الروسمال  177.777 درهم.

حيث يكوفر كل  من السيد :

جوادي عادل  على : 347 حصة.

سرار س يان على : 337 حصة.

اصياد ابراهيم على :  337 حصة.  

الهدف :  توزيع  وتسويق االسماك.

 242 رقم   A بلوك    : العنوان 

الوفاق بنسركاو وكادير.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة

تسير من طرف السيد   : التسيير 

جوادي عادل   ملدة غير محددة  . 

القانوني باملحكمة  اإليداع   تم   

  7(/79/2727 في  بأكادير  الكجارية 

تحت  رقم  96154.

328 P

STE IR TECH SERVICE

SARL AU

إعالن عن تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

القوانين  وضع  تم   22/76/2727

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد  ذات املميزات الكالية:

 STE IR TECH       : التسمية 

                                                                       .SERVICE  sarl au

الشكل القانوني :  شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك الوحيد. 

الهدف : إصالح آ الت النظافة.

293 كراج  :  رقم  املقر االجكماعي 

رقم 71 الوفاق بنسركاو وكادير.  

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

املمثلة  درهم   177 فئة  من  حصة 

السيد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

رشيد خر وش.

رشيد  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  خر وش 

محددة.

املدة :  99 سنة,
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لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

تحت   17/7(/2727 بكاريخ  باكادير 

رقم 91736.
املسير  

329 P

 STE EDDANOUNI

TRANSPORT
إعالن عن تأسيس شركة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  وضع  تم   78/78/2727

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

 STE EDDANOUNI  : االسم 

.TRANSPORT

الوفاق  حي   : االجكماعي  املقر 

الكبرى  رقم و3)2 بنسركاو وكادير.

الهدف االجكماعي : نقل البضائع.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الكجاري.

الروسمال  حدد   : الروسمال 

مقسم  درهم   177.777 في  الشركة 

177درهم  بقيمة  حصة   1.777 إلى 

للحصة الواحدة.

املسير : الدعنوني جواد.

باملحكمة  الكجاري  السجل 

الكجارية بأكادير رقم 44321.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بكاريخ   96313 رقم  تحت  بأكادير 

.1(/79/2727
املسير

330 P

  STE EL HAFED GROCERY
SARL AU 

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة  تأسيس  تم   22/7(/2727

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الكالية :

 STE EL HAFED  : التسمية 

 .GROCERY

املخيم    حي  املقر االجكماعي  : 

الوطية طانطان.

درهم   177.777   : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  مقسمة 

177 درهم.

املواد  شراء  و  بيع   : الهدف 

املعامالت  توزيع البضائع،  الغذائية، 

الكجارية.                                                                                   

بوزيت  السيد  الشريك الوحيد :  

مزداد بكاريخ  مغربي الجنسية،  علي، 

للبطاقة  والحامل   27/73/1992

: BL104287 الوطنية

)1777 حصة).

تبكدئ من فاتح   : السنة املالية  

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي  يناير 

سنة.

تسير الشركة حاليا من  التسيير: 

ملدة غير   ، طرف السيد بوزيت علي 

محددة.

: السجل الكجاري 

تم باملحكمة االبكدائية بطان طان  

رقم  تحت   18/79/2727 بكاريخ 

.5523

331 P

 STE ELECTROGREEN
األسا�سي  القانون  بمقك�سى 

سبكمبر   78 بكاريخ  املؤرخ  للشركة 

2727  تكونت شركة ذات املسؤولية 

املحددة ذات الشريك الواحد.

.STE ELECTROGREEN  : مسماة 
روسمالها : 17.777  درهم.

الهدف االجكماعي : 

بطاقة  يكعلق  ما  كل  دراسة 

األنظمة  وتركيب  املكجددة 

الهيدروليكية.

املقر االجكماعي :   شقة رقم 174 

بلوك 4 زرقكوني 2 الخيام وكادير. 

من تاريخ  99 سنة ابكداء   : املدة   

تسجيلها بالسجل الكجاري.  
 روسمال الشركة مقسم كما يلي :

 177    : اشن  سامية  السيدة 

حصة.

: من طرف السيدة   تسير الشركة 

سامية اشن بص تها  املسيرة الوحيدة  

لشركة ملدة غير محدودة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير و تنكهي في 31 ديسمبر.

تم   : القانوني  اإليداع 

بكاريخ   بأكادير  الكجارية  باملحكمة 

79/2727/)1، تحت رقم 96377.

332 P

مككب حسابات ابن عامر

STE ELMATRZI

ش.م.م 

الكعريف املوحد للمقاولة :  

772616(93777731

إعالن بكأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

بكاريخ  واملسجل   78/79/2727 

 RE  4983 رقم  تحت   79/79/2727

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدودة، ت اصيلها كالكالي :

  STE ELMATRZI   : التسمية 

ش.م.م.

هدفها :   

األشغال املخكل ة وو البناء.

االسكيراد والكصدير.

دوار سيدي    : العنوان الكجاري   

اقليم  الكبير  املعدر  جماعة  علي 

تيزنيت.

درهم    177.777  : مالـــها   روس 

 1777 ) موزعة إلى  )مائة ولف درهم 

حصة  قيمة كل حصة )177 درهم ) 

مائة درهم.

تسيير الشركة   : تم تعيين السيد  

املترزي محمد كمسير وحيد  للشركة 

كامل  إعطائها  ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة. 

 99 الشركة  عمر  مدة   : املـــدة 

تاريخ  من  سنة)  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بمككب الضبط لدى 

عدد  بكيزنيت  االبكدائية  املحكمة 

1/2727)6 بكاريخ 21/79/2727.

333 P

 STE  COMPTA INO
SARL

روس مالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : بالقشاش محايطة 

تارودانت

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 إعالن عن تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

إحداث  تم   ،2727 سبكمبر   1(

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

خصائصها  املحدودة،  املسؤولية 

كالكالي :

 STE COMPTA INO    : التسمية

 .SARL

بالقشاش   : اإلجكماعي  املقر 

محايطة تارودانت.

الهدف اإلجكماعي : 

واملالية  القانونية  االستشارات 

واالجكماعية.

بيع وجهزة املككبيات واملعلوميات. 

في  حدد  الشركة  مال  روس 

 1777 على  مجزء  درهم   177.777

للحصة  177درهم  فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مككتبة كالكالي :

السيد    بادو محمد :  577  حصة، 

وي  57.777  درهم.

السيد   ايت علي الحسين    :  577   

حصة ، وي 57.777 درهم.

وي  حصة،   1777  : املجموع 

177.777 درهم.

التسيير : عين السيد   بادو محمد  

والسيد  ايت علي الحسين  كمسيري 

للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر .

املدة : 99 سنة.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبكدائية  بكارودانت بكاريخ 

 -  1281 رقم  تحت  2727/79/22م 

السجل الكجاري  )698.

334 P

 STE CROWN PROCESS

SARL AU

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تأسيس  تم   28/78/2727 بكاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املميزات الكالية :

 STE CROWN  : التسمية 

شريك  ذات  ش.م.م    PROCESS

واحد.

األملنيوم   - نجارة   : الهدف 

ووشغال  وشغال البناء   - واالينوكس 

مخكل ة- وعمال الكهر اء العامة.

املركز  بنسركاو   : االجكماعي  املقر 

بلوك 12 رقم 8 بنسركاو وكادير.

روس املال االجكماعي  :  177.777  

1777حصة من فئة  درهم مجزو إلى  

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   177

كلها للسيد الزهراوي عبد القادر.

السيد  الشركة  يسير    : التسيير 

وتخويله  القادر  عبد  الزهراوي 

اإلمضاء املن رد ملدة غير محدودة.

السنة االجكماعية  : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 

هيئة  لدى  الضبط  بككابة  العقد 

املحكمة  الكجارية تحت رقم  ))963 

 والسجل الكجاري رقم 3)443 بكاريخ 

.22/79/2727

حرر بأكادير بكاريخ22 /79/2727.
من وجل النسخة والبيان

335 P

STE AMTDI DROGUERIE

إعالن عن تأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

حررت قوانين شركة   16/79/2727

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالكالي :

امكدي عقاقير  شركة    : االسـم   

. AMTDI DROGUERIE

األهداف : بيع مواد البناء.

او  ادوز  دوار   : االجكماعي  املقر 

سعود شكوكة ايت باها.

 177.777  : الروسمال االجكماعي  

من  سهم   1777 إلى  مقسمة  درهم 

السيد  يملكها  التي  درهم،   177

ابراهيم املودن.      

التسيير : ابراهيم املودن.

اإليداع القانوني   :  تم اإليداع لدى 

بكاريخ  بانزكان   االبكدائية  املحكمة 

22/79/2727 تحت رقم 1556.

336 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE AMTR DU PERSONNEL

ش. م. م

 SARL AU

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تأسيس  تم   15/79/2727 في 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص الكالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 STE AMTR DU PERSONNEL:

.SARL AU

تحدد روسمال   : روسمال الشركة  

مقسم  درهم   177.777 في  الشركة 

درهم   177 بقيمة  1777حصة  الى 

لكل حصة مملوكة لعبد الواحد مبهي  

 : JB283265

1777 حصة.

املقر  تحدد   : املقر االجكماعي  

العنوان:دوار  في  للشركة  االجكماعي 

كمال ويت اعميرة اشكوكة ويت باها.

الهدف االجكماعي : تعمل الشركة 

في مجال نقل األشخاص.

الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 

مبهي  الواحد  عبد  السيد  طرف  من 

.JB283265

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمةاالبكدائية النزكان تحت 
رقم 1539 بكاريخ 18/79/2727.

337 P

 STE SHINEOIL
SARL

شركة محدودة املسؤولية 

 روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي :  عمارة 4 شقة 1 
زنقة خالد بن الواليد حي الداخلة 

اكادير

إنشاء شركة
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  وضع  تم   17/79/2727

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

STE SHINEOIL SARL :  االسم

هدف الشركة :

الغدائية  اركان  زيت  إنكاج 

والكجميلية.

املدة محددة في 99 سنة.

مبلغ   في  محدد  الروسمال 

  1777 الى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة قد تم اكككابها للسيد مهدي 

ميسا  للسيدة  و  حصة   577 عماني 

ياسمين كالة 577 حصة.

تعيين السيد مهدي  تم    : التسير 

عماني و السيدة ميساء يسمينة  قلة 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة 

اإلمضاء  صالحية  إعطائهما  مع 

اإلداري والبنكي من ردين.

لككوين   5% اقكطاع  يكم  األر اح 

عليه  املنصوص  االحكياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة الكجارية بأكادير تحت رقم 

96375   بكاريخ 79/2727/)1.
للخالصة والكذكير

قبال حسن

338 P

STE SOUSSRID

بكاريخ   املحرر  العقد  على  بناء 

بانزكان  واملسجل    73/79/2727

تأسيس  تم    73/79/2727 بكاريخ 

شركة باملواص ات الكالية :

.STE SOUSSRID : االسم

توطين رقم   : االجكماعي  العنوان 

البخاري  ايت  تجزئة  وريحا  عمارة   6

الدشيرة انزكان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

577.777 درهم، مقسم  الشركة في  

درهم   177 بقيمة  حصة   5777 إلى 

للحصة القانونية موزع على الشكل 

الكالي :

                           : رضاوي  هشام  السيد 

2577  حصة.

                                 : اوسالم  عمر  السيد 

2577 حصة.

املجموع  : 5777 حصة.   

املخكل ة  األشغال   : األهداف 

والبناء.

هشام  السيد  يعكبر   : التسيير 

رضاوي والسيد عمر اوسالم مسيران  

للشركة  ملدة غير محدودة.

: الشركة ملزمة بالكوقيع  الكوقيع 

رضاوي  هشام  للسيد  املشترك  

والسيد عمر اوسالم.

املدة : 99 سنة.



12679 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

بككابة   القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت     1(/79/2727 يوم   بانزكان  

بالسجل  واملسجل     1532 رقم  

رقم   اليوم تحت  ن س  في   الكجاري 

  . 21139

339 P

شــركة س ب ب ت ب 

ملتسرفيس
ش.م.م 

 SOCIETE SPBTP 

MULTISERVICES sarl au

روس مالها : 177.777 درهم

 DOUAR AIT : املقر االجكماعي

TAOUKET AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد

 إعالن عن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

تم  2727م،  يوليو   21 بكاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالكالي :

التسمية :  شركة س ب ب ت ب 

ملتسرفيس ش.م.م بالشريك الوحيد                                                                                               

 STE SPBTP MULTISERVICES sarl

.a.u

دوار ويت توكت   : املقر االجكماعي 

وكادير.

 : االجكماعي  الهدف 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

                    . CONSTRUCTION

في:  حدد  الشركة  مال  روس 

ولف  إلى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

ايت السيد  كاملة  يملكها   الواحدة 

 با علي ابراهيم.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر. 

: عين السيد ايت با علي  التسيير 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  ؛  ابراهيم 
رقم J436268  مسيرا وحيدا للشركة 

ملدة غير محدودة لشركة  س ب ب 

بالشريك  ت ب ملتسرفيس ش.م.م 

الوحيد.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2

بكاريخ  باكادير  االقكصادية  املحكمة 

 -  96739 78/2727/)1م تحت رقم 

السجل الكجاري  44773.

340 P

 STE STARMEDAGRI
S.A.R.L

سكار ميد وكري ش.م.م  

شركة ذات مسؤولية محدودة

  روسمالها : 177.777 درهم

 العنوان : رقم 32 مكرر حي السالم  

الدراركة  - وكادير

تأسيس
2727  باكادير,  27  يوليو  بكاريخ  

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ص اتها كما يلي : 
التسمية :  شركة سكار ميد وكري 

ش.م.م. 

تهدف وساسا  الشركة    : الهدف 

إلى :

األسمدة  وتوزيع  تصدير  اسكيراد 

في  املسكعملة  الكيماوية  واملنكجات 

ال الحة وكذا املواد الزراعية.

واألنشطة  الري  وشغال  مخكلف 

املشابهة. 
مكرر   32 رقم     : املقر االجكماعي 

حي السالم  الدراركة  -وكادير.

الروسمال :  حدد روسمال الشركة 

درهم مائة ولف درهم    177.777 في 

مقسمة إلى 1777 حصة  الف حصة  

موزعة  للواحدة  درهم   177 بقيمة 

على الشركاء كاآلتي :

السيد بحات ياسر :   577 حصة.

 577  : ابراهيم  العلوي  السيد 

حصة.

املجموع  :   1777 حصة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري باسكثناء 

حالة الكمديد وو ال سخ املسبق.

:  من فاتح يناير إلى  السنة املالية 

31  ديسمبر من كل سنة. 

بحات  السيد  عين    : التسيير 

ياسر مسيرا للشركة  وذلك ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 سبكمبر  الكجارية باكادير  بكاريخ  

2727 تحت رقم 96321.

341 P

 SOCIETE PERFORMANCE

   SUD SERVICE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد 

تأسيس
بمقك�سى العقد العرفي املؤرخ في  

تمت صياغة القانون   15/76/2727

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  وحيد  شريك  املحدودة 

الخصائص الكالية :

التسمية    :    الشركة تحمل اسم  

 SOCIETE PERFORMANCE SUD

   .SERVICE SARL. AU

الهدف االجكماعي :   

وشغال وخرى وو وشغال البناء.

وشغال توريد مياه الشرب.

الشقة الطابق    : املقر االجكماعي 

شارع  124 رقم   5 بلوك   الثاني 

ايت  نهضة  حي   إبراهيم  هللا  عبد   

ملول.

املدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : الراسمال 

 1777 إلى  مقسم  177.777درهم 

حصة اجكماعية بمائة  درهم للحصة 

الواحدة مقسمة كما يلي : 

مصط ى اطال�سي :  1777حصة.

 71 تبدو من   : السنة االجكماعية 

يناير وتنكهي في 31 ديسمبر. 

باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 

وغسطس  يوم31  بإنزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم رقم 1389.
مقكطف قصد االشهار

342 P

 SOCIETE RIADO FISH

 SARL AU

طريق الخير رقم 4 ,املحلين  

الكجاريين رقم 6 و)، بنسركاو، 

وكادير  

إعالن الكأسيس
بمقك�سى عقد عرفي موقع بكاريخ   

) سبكمبر 2727 ومسجل باكادير يوم 

78 سبكمبر  2727، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد،  الشريك  وذات  املحدودة 

تكوفر على املميزات الكالية : 

الشريك الوحيد : 

السيد ابوطالب يوسف.

املوضوع  :

تكخذ الشركة كموضوع لها اآلتي :

مخكلف  في  مكخصص  مطعم 

ونواع  األسماك واألكالت السريعة .

اسكغالل مقهى وصالون شاي.

وتوزيع مخكلف ونواع  بيع وشراء 

األسماك وفواكه البحر.

االسكيراد والكصدير.

الكجارة بص ة عامة. 

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

الكجارية والصناعية واملالية املنقولة 

والثابكة املرتبطة بشكل مباشر وو غير 

مباشر بموضوع الشركة.

 SOCIETE RIADO  : التسمية 

                     .FISH SARL AU

الخير  طريق   : االجكماعي  املقر 

6 و)  الكجاريين رقم  ,املحلين    4 رقم 

بنسركاو  وكادير.

املدة : تسعة و تسعون سنة ابكداء 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

الكجاري.
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روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم مقسمة   177.777 الشركة ب 

درهم   177 1777 حصة من فئة  إلى 

موزعة على الشكل  الكالي :

 1777  : السيد ابوطالب يوسف  

حصة اجكماعية 

املجموع : 1777حصة اجكماعية.

ازما خوخ   عين السيد    : التسيير 

لحسن  الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

للشركة  مسيرا وحيدا     JB 132026

وذلك  ملدة سنكين.

من  تبكدئ    : االجكماعية  السنة 

31 ديسمبر من  فاتح يناير و تنكهي في 

كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

  16 املحكمة الكجارية باكادير  بكاريخ 

سبكمبر 2727 تحث رقم )9628.

تسجيل  تم   : الكجاري  السجل 

لدى  الكجاري  بالسجل  الشركة 

 16 يوم  بأكادير  الكجارية  املحكمة 

سبكمبر 2727 تحت رقم 44293.
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SOCIETE O.M.A METAL
SARL

CONSTITUTION 
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

والدي  اكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالكالي :                

 SOCIETE O.M.A        :      اال سم

.METAL SARL

الص ة    :  شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

درهم    177.777  : الروسمال   

موزع على الشكل الكالي :

  34.777   : السيد اسوس محمد 

درهم - 347 حصة. 

السيد ابرار رشيد : 33.777  درهم 

- 337 حصة. 

السيد مديد عبد العزيز : 33.777  

درهم - 337 حصة. 

الهدف  :    

 - البناء  ووشغال  عامة  وشغال 

إنشاءات معدنية. 
1788 حي تدارت  : رقم  العنوان    

ونزا وكادير.

السنة املالية : لكبدو من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

من  الشركة  تسير     : التسيير  

طرف السيد اسوس محمد  والسيد 

ابرار رشيد والسيد مديد عبد العزيز .

القانوني باملحكمة   اال يداع   تم  

 21/79/2727 في  باكادير  الكجارية 
تحت  رقم  96348. 
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  SOCIETE OFF THE TRAV
 Société à Responsabilité Limitée

AU

Au Capital de 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIALE : ROUTE

  NATIONAL N° 1 DOUAR

                    TAGANTE  PROVINCE

.GUELMIM

ICE : 002609061000051

تـــأسيــس  شركة 
بكاريخ  بمقك�سى عقد عرفي    -  1

شركة  تأسيس  تم   ،28/78/2727

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات الكالية :

تي  دو  اوف  شـــركة     : التسمية 

تراف.

املقر االجكماعي :  الطريق الوطنية 
رقم 1 دوار تكانت عمالة كلميم.

درهم   177.777  : الروسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1777 على  مقسمة 

177 درهم.

الهدف : االشغال املخكل ة والبناء.

 الشركاء : 

علي بوشريحا : 1777 حصة.

املسير القانوني  : علي بوشريحا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   78/79/2727 بكاريخ  كلميم 
رقم 212.
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شــركة اوبالل ترانس

SOCIETE  OUBLAL  TRANS 

روس مالها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : دوار تكاظ سيدي 

بيبي اشكوكة ايت بها

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إعالن عن تأسيس

عرفي  عقد  بمقك�سى   1-

تم  2727م،  يوليو    24 مؤرخ بكاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالكالي :

ترانس   شركة او الل    : التسمية 

.STE  OUBLAL TRANS

املقر اإلجكماعي : دوار تكاظ سيدي 

بيبي اشكوكة ايت بها.

مقاول   : اإلجكماعي  الهدف 

 ENTREP الغير  لحساب  النقل 

 TRANSPORT DE M/SES

                          .AUTRUI

 : في  حدد  الشركة  مال  روس 

الف  إلى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من السادة :

 577  : الحسين  او الل  السيد 

حصة.

             577  : محمد  او الل  السيد 

حصة.

او الل  السيد  عين   : التسيير 

للشركة ملدة  الحسين مسيرا وحيدا 

غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بكاريخ  بانزكان   االبكدائية  املحكمة 

 -  1329 رقم  تحت  12/78/2727م 

السجل الكجاري 27951.
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شركة ميمربالصت 
ش.م.م.ش.و

MIMRIPLAST SARL AU

تأسيس شركة
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

شركة  تأسيس  تم   71/79/2727

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد خصائصها كالكالي :

التسمية : شركة ميمر الصت.

املنكجات  صنع   : الهدف 

البالستيكية.

تكاض  دوار    : االجكماعي  املقر 

سيدي بيبي اشكوكة ايت باها.

املدة : 99 سنة.

الروسمال 177.777درهم مقسمة 

من  اجكماعية  حصة   1777 على 

الواحدة،  للحصة  درهم   177 فئة 

للشريك الوحيد :

السيد ميمرج محمد .

التسيير : يكعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد ميمرج محمد ملدة غير محددة 

، وما الكوقيع فينسب له.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بككابة 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2727  /15/79 بانزكان بكاريخ 
رقم  الكجاري  والسجل   ،1578 رقم 

.21111
للخالصة و البيان

عن املسير
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 SOCIETE NAFAT IMMO
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
روسمالها   :177.777  درهم

مككب رقم 3 الطابق 2 رياض 

السالم   314D وكادير

س.ت 44 329 وكادير  

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

ثم   2727 سبكمبر   73 بأكاديرفي  

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص اآلتية :
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 SOCIETE NAFAT  : التسمية 

.IMMO  SARL

: الترويج العقاري، شراء،  الهدف 

مجموعات  في  بناء  خدمات،  بيع، 

املمكلكات  لجميع  مشتركة  ووملكية 

املذكورة،  تأجيراملمكلكات  املنقولة، 

املمكلكات  جميع  بيع  وإعادة  إدارة 

والحقوق العقارية وواملنقولة ؛

مكعددة  إنشاءات  إنجاز 

الخاصة  الخارجية  املباني  وكذلك 

العقارية  األعمال   - وواملشتركة 

الروابط  العقارية،  والوساطة 

جميع عمليات   - الشراكة  الكجارية، 

األرا�سي  تهيئة   - العقاري  الترويج 

جميع  وإنجاز  وتثمينها  وتطويرها 

املنشآت  جميع  العقارية،  املشاريع 

الزراعية،  السياحية،  الصناعية، 

جميع  شراء  الترفيهية،  وو  السكنية 

هدم  املبنية،  وواملباني  األرا�سي 

األرا�سي  تقسيم  اإلنشاءات،  جميع 

جديدة  منشآت  وإنشاء  املذكورة، 

املنهي وو  لالسكخدام السكني،  سواء 

اإلداري.

 3 رقم  مككب   : االجكماعي  املقر 

الطابق2 رياض السالم D 314 وكادير

املدة : 99 سنة ابكداء من تأسيس 

الشركة .

درهم   177.777  : الروسمال 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمقك�سى ال صل 15 من القانون 

السيد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

الن ات رحال كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

والكقيد  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

تحت   2727 سبكمبر   18 ألكادير يوم 

رقم 96 323 و44 329.
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Société  NORMES ETUDES
SARL

روس مالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : دوار تكديرت نعبادو 

الدراركة وكادير

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 إعالن عن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

إحداث  تم   ،2727/78/24 بكاريخ 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

خصائصها  املحدودة،  املسؤولية 

كالكالي  :

 STE NORMES     : التسمية 

.ETUDES SARL

تكديرت  دوار   : اإلجكماعي  املقر 

نعبادو الدراركة وكادير.

الهدف اإلجكماعي : 

الهندسة  في  الكقنية  الدراسات 

املدنية.

الهندسية  االستشارات 

والدراسات  الكقنية  للبناء . 

في  حدد  الشركة  مال  روس 

 1777 على  مجزء  درهم   177.777

للحصة  177درهم  فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مككتبة   كالكالي :

السيد    ايت بال عبد الحق :  577  

حصة ، وي  57.777  درهم.

    577   : حمزة  خلوق  السيد   

حصة ، وي  57.777  درهم.

وي   ، حصة   1777  : املجموع 

177.777 درهم.

التسيير : عين السيد خلوق حمزة 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر .

املدة : 99 سنة.

2 -  لقد تم اإليداع القانوني لدى 

بكاريخ  بأكادير  الكجارية  املحكمة 

  963(2 رقم  تحت  2727/79/22م 

-  السجل الكجاري : 44365.
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شــركة مص ك لوجيستك

 SOCIETE  MAS QUE LOGISTICA 

روس مالها : 177.777 درهم

املقر اإلجكماعي : حي توامة قطاع 

نعورة شارع رقم 12 بيوكرى اشكوكة 

ايت بها

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إعالن عن تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

بكاريخ 24  يوليو 2727م، تم إحداث 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة من طرف املوقع 

للعقد، خصائصها كالكالي :

ك  مص  شركة   : التسمية 

 STE  MAS QUE لوجيسكك 

.LOGISTICA

املقر اإلجكماعي   : حي توامة قطاع 

نعورة شارع رقم 12 بيوكرى اشكوكة 

ايت بها.

مقاول   : اإلجكماعي  الهدف   

 ENTREP الغير  لحساب  النقل 

 TRANSPORT DE M/SES

.AUTRUI

 : في  حدد  الشركة  مال  روس 

الف  إلى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

زيان  السيد  كلها  يملكها  الواحدة 

بشير : 1777 حصة.

تقشيرة  السيد  عين   : التسيير 

ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  عبدهللا 

غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر .

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2

بكاريخ  بانزكان   االبكدائية  املحكمة 

 -  1546 رقم  تحت  18/79/2727م 

السجل الكجاري : )2115.
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 MB-RAYS
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
فاتح  بمقك�سى عقد عرفي بكاريخ  

شركة  تأسيس  تم   2727 سبكمبر 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الكالية:

.MB-RAYS SARL AU : التسمية

بلوك   98 رقم   : االجكماعي  املقر 

«ن» حي الصحراء، طانطان.

الروسمال : 177.777 درهم مقسمة 

على 1777 حصة من فئة 177 داهم.

الهدف :

جميع وشغال البناء ؛

تجارة املواد الغذائية ؛

عقاقير ؛

ومعدات  األثاث  و يع  شراء 

املكاتب.

مغربي،  مبارك الرايس،   : الشركاء 

.A658932 مزداد بكاريخ ))19، ب.ت.و

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد مبارك الرايس ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : الكجاري  السجل 

بكاريخ  بطانطان   االبكدائية 

16 سبكمبر 2727 تحت رقم 5521.
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 مككب حسابات شحودي

زنقة ) بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة ايت ملول، 

86157، ايت ملول املغرب

 STE LABDIRI TRANSPORT

EL LOGISTIQUE
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي : مسكوطن 

  TOTEX TRANS SARL عند الشركة

حي بوتار القليعة ايت ملول
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

21125

 2( بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

القانون  إعداد  تم   2727 وغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  االقكضاء 

 STE LABDIRI TRANSPORT ET

. LOGISTIQU

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للنقل البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االجكماعي : مسكوطن 

 TOTEX TRANS SARL عند الشركة

حي بوتار القليعة ايت ملول.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 177.777 مبلغ روسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالكالي :

 السيد اقديم عدنان 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

بوتار  حي  عدنان  اقديم  السيد 

القليعة ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

بوتار  حي  عدنان  اقديم  السيد 

القليعة ايت ملول املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بكاريخ   االبكدائية انزكان  

2727 تحت رقم )151.

352 P

STE JAMAA DISTRIBUTION
SARL AU  

ICE. 002591116000051

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ  

تم تأسيس شركة   2727 سبكمبر   2

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الكالية : 

 STE JAMAA  : التسمية 

.DISTRIBUTION  Sarl AU

ابن عطية  زنقة  املقر االجكماعي: 

رقم ) مكرر ايراك بواركان اكادير.

الغذائية  املواد  بيع   : الهدف 

بالجملة و الكقسيط.

 177777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم.

التسيير: بوجمعة زاهي.

املدة: 99 سنة.

حتى  يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  96286 رقم  تحت  باكادير  الكجاري 

بكاريخ 16 سبكمبر 2727 رقم السجل 

الكجاري 44291.
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

– Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 77 18 63 

 شركة دفبولدينك

ش م م  ذات شريك وحيد

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 اسم الكجاري :  شركة  دفبولدينك 

ش م م  ذات شريك وحيد.

الصحراء  باب  إقامة    : العنوان 

رقم 62 بلوك و كلميم.   

األشغال  في  مقاولة   : املهام 

املخكل ة.

 1.777.777  : الشركة  روسمال 

درهم مقسم على الشكل الكالي:

السيد عي�سى ايت سيدي عي�سى 

17777 حصة  177 درهم للحصة.

ايت  عي�سى  : السيد  التسيير  

سيدي عي�سى.

 تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

تحت   2727 يوليو   21 كلميم بكاريخ 
الكجاري  والسجل   1(3/2727 رقم 

تحت رقم )371 .

354 P

شركة كونصطرا الين
ش.م.م بشريك وحيد 

شقة رقم 76 الطابق الثاني عمارة 

لحرش شارع محمد الخامس ايت 
ملول

بروسمال قدره 177.777.77 درهم     

 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

صياغة  تمت   2727 سبكمبر  فاتح 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد    بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية : 

في  مقاول  االجكماعي:  الغرض 

وشغال البناء. 

التسمية :  شركة  كونصطرا الين   

ش.م.م  بشريك وحيد.

 76 رقم  شقة  االجكماعي:  املقر 

شارع  لحرش  عمارة  الثاني  الطابق 

محمد الخامس، ايت ملول.

املدة : حددت في 99 سنة.

 الروسمال والحصص االجكماعية : 

درهم   177.777 في  الروسمال  حدد 

اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحدة،   177 بقيمة 

كاألتي : 

مجد عبد الحي 1777 حصة.

 التسيير: الشركة مسيرة من طرف 

الشريك الوحيد للشركة السيد مجد 

من  كل  اليه  يعود  حيث  الحي  عبد 

الكوقيعين البنكي و االجكماعي و ذلك 

ملدة غير محدودة. 

ال صل16  حسب  توزع  األر اح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  عدد  تحت  بانزكان   االبكدائية 

1557/2727 بكاريخ 18 سبكمبر 2727.
مقكطف قصد اإلشهار 

355 P

HZM3 TRANS شركة
2) برج امنصور

تارودانت

في مؤرخ  عرفي  عقد  على   بناء 

ومع ي  بكارودانت   2727 يونيو   23

تأسيس  تم  التسجيل  رسوم  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص الكالية :

HZM3 TRANS التسمية : شركة

البضائع  نقل   : الشركة  غرض 

وتصدير  اسكيراد  الغير  لحساب 

وتجارة عامة.

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

التي  والصناعية  والكجارية  املالية 

تكعلق بص ة مباشرة وو غير مباشرة 

من  وخرى  وو  لواحدة  جزئيا  وو  كليا 

العمليات املشار إليها وعاله.

املقر االجكماعي : 2) برج امنصور 

تارودانت.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابكداء من 

تاريخ الكأسيس.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد ازكور رشيد ل ترة غير 

محدودة.

إمضاء  رهن  الشركة   : اإلمضاء 

السيد ازكور رشيد.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2727 يوليو   9 في  بكارودانت 

رقم 328.

356 P
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SUD NORD BENDRISS
تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد

بكاريخ  عرفي  عقد   بموجب 

بانزكان  سجل   2727 وغسطس   11

تم وضع   2727 وغسطس   14 بكاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات الكالية:

 SUD NORD» التسمية :  

لشريك  شركة.م.م.   «BENDRISS

واحد.

الروسمال: 177.777 درهم مقسم 

إلى 1777  حصة من فئة 177 درهم 

ل ائدةالسيد مهطاط حمزة.

الحي   6( رقم   : االجكماعي  املقر 

الصناعي بايت ملول.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجكماعي : 

النقل للغير ول ائدته.

االسكيراد- الشراء-البيع-الكجارة- 

الكصدير-السمسرة.

جميع  إنشاء  عام،  و وجه 

ورش  وو  املؤسسات  وو  الصناديق 

وو  تأجيرها  وو  حيازتها  وو  العمل 

إدارتها وو تمثيلها وو تشغيلها، وجميع 

العمليات وو براءات االختراع املكعلقة 

جميع  وكذلك  األنشطة،  بهذه 

الكجارية   ، وو  العمليات من وي نوع. 

والتي  والعقارية،  واملنقولة  واملالية 

وو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

بأي  وو  الشركة  بهدف  مباشر  غير 

كائنات وخرى مماثلة وو ملحقة، وو من 

املحكمل ون تسهل توسيع الشركة وو 

تطويرها.  

عهد إلى السيد مهطاط  التسيير: 

حمزة.

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع    

بكاريخ  بانزكان  االبكدائية  باملحكمة 

 1555 تحت رقم   2727 سبكمبر   21

بالسجل الكجاري تحت  والتسجيل  

رقم5)211.

357 P

Sté AMITASS TRAVAUX
SARL A.U

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 Sté AMITASS  : التسمية 

.TRAVAUX SARL A.U

حدد  االجكماعي:  الروسمال 

درهم   177.777 روسمال الشركة في 

 177 بقيمة  سهم   1777 إلى  مقسم 

درهم للسهم بحصص مقسمة على 

الشكل الكالي:

رضوان افرياد    177777 درهم.

الشركة  تمارس   : األهداف 

التراب  جميع  في  الكالية  األهداف 

الوطني )املغرب):

تر ية املوا�سي، وعمال مخكل ة وو 

البناء

سنة   99 في  املدة  حددت  املدة: 

ابكداء من تأسيسها.

دوار امهايش واد  املقر االجكماعي: 

الص اء بيوكرى اشكوكة ايت باها. 

التسيير : رضوان افرياد.

تم اإليداع القانوني بككابة الضبط 

باملحكمة االبكدائية بانزكان تحت  رقم 

1556 بكاريخ 21 سبكمبر 2727.

358 P

شركة اكرمزدا
ش.م.م

عمارة 7) الطابق الثاني الشقة 17 

شارع غاندي حي الدخلة اكادير

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

إحداث  تم   2727 وغسطس   1(

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

خصائصها  املحدودة  املسؤولية 

كالكالي :

االسم: شركة اكرمزدا ش.م.م.

او  مكنوعة  اعمال   : املوضوع 

اشغال البناء.        

7) الطابق   مقر الشركة  : عمارة 

حي  غاندي  شارع   17 الشقة  الثاني 

الدخلة اكادير .

 مدة الشركة : 99 سنة ابكدءا من 

يوم تأسيسها.
الف  مائة  في  حدد  روسمالها :   

درهم مقسمة إلى 1777 حصة، قيمة 

درهم و موزعة   177 كل واحدة منها 

على الطريقة الكالية:

 1777 افقيرن:  الحسن  السيد 

حصة.

تسيير وإدارة الشركة :  عين السيد 

الحسن افقيرن مسيرا وحيدا للشركة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم  القانوني :   اإليداع 

باكادير  الكجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل   96261/2727 رقم  تحت 

الكجاري )4426 .

359 P

STE DARJA
SARL AU

Au Capital de 100.000 Dhs

Siège Social : AVENUE MEHDI

 BEN TOUMERTE N° 37

GUELMIM

ICE : 002552838000022

تأسيس
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم تأسيس شركة   ،2727 يوليو   21

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات الكالية :

STE DARJA : التسمية

املهدي شارع   : االجكماعي   املقر 

بن تومرت رقم )3 كلميم.

درهم   177.777  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  مقسمة 

177 درهم.

 1777  : جمال  خروف  السيد 

حصة.

وتدبير  االستشارات   : الهدف 

األعمال.

املسير القانوني : خروف جمال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   23 بكاريخ  بكلميم  االبكدائية 

2727 تحت رقم 2727/187.

360 P

INSIGHT IMMOBILIER
ش.ذ.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

موثق  وميني،  الدين  نور  األسكاذ 

 2727 يوليو   ( بكاريخ  بأكادير، 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة من شريك وحيد باملميزات 

الكالية :

 INSIGHT  : التسمية 

IMMOBILIER ش.ذ.م.م.

املوضوع : منعش عقاري.
الطابق   ،2 رقم   : املقر االجكماعي 

األول من العمارة رقم 57، بلوك )2، 
زنقة 1716، الحي املحمدي، وكادير.

يوم  من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الكجاري.

درهم   177.777  : الروسمال 

اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 

درهم للحصة الواحدة.   177 بقيمة 

بالكامل  وحررت  نقدا  كلها  اكككبت 

حصة   1777  : الكالي  الشكل  على 

للسيد ايت القايد عبد الكبير.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ايت القايد عبد الكبير.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   18 بكاريخ 

.96325
مقكطف من وجل اإلشهار

361 P

CABINET SABCONSULTING
BE WELL

تأسيس شركة

 6 العرفي املؤرخ ب  للعقد  طبقا 

وغسطس 2727 تقر  تأسيس شركة 

باملواص ات اآلتية :

.BE WELL  : التسمية

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
املقر االجكماعي : شارع 519 رقم 2 

حي اراك بواركان اكادير.
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روس املال : 177.777 درهم.
املسير : سارة ازايدي ومنى اقويدر.

 31 يناير إلى   1 : من  السنة املالية 
ديسمبر.

الضبط  كاتب  لدى  االيداع  تم 
 1( للمحكمة الكجارية بأكادير بكاريخ 

سبكمبر 2727 رقم 96317.
362 P

SUDROG
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
تأسيس شركة  تم   2727 يوليو   27
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الكالية :
SUDROG SARL : التسمية

املقر االجكماعي : بلوك ا رقم 121 
اركانة ايت ملول.

الهدف : بيع وتوزيع العقاقير.
 177.777  : االجكماعي  الروسمال 
حصة   1777 على  مقسمة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   177 بقيمة 

مككتبة.
تم تعيين السيد شرف   : التسيير 

قبالل كمسير للشركة.
املدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1339 رقم  تحت  بإنزكان  الكجاري 

بكاريخ 26 وغسطس 2727.
363 P

 AKWAZI TRAVAUX شركة
DIVERS

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانوني  وضع  تم   2727 يوليو   1(
محدودة  لشركة  بأكادير  األسا�سي 

املسؤولية مميزاتها كالكالي :
مخكل ة،  وشغال   : الهدف 
الكصدير  العامة،  السمسرة 

واالسكيراد.

 AKWAZI TRAVAUX  : التسمية 

DIVERS ش.م.م.

وحمد   19 رقم   : االجكماعي  املقر 

زكرياء تمديد الداخلة وكادير.

املدة : 99 سنة.

درهم موزع   17.777  : الروسمال 

1777 حصة اجكماعية.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

يوم  96376 رقم  بأكادير   الكجارية 

)1 سبكمبر 2727.

364 P

AUDITRADIVE شركة

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

بموجب عقد عرفي تمت املصادقة 

تم   2727 سبكمبر   4 بكاريخ  عليه 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة باملواص ات الكالية :

اوديتراديف  شركة   : االسم 

ش.م.م.ش.و.

الغرض : وعمال مخكل ة ووشغال 

البناء.

املخكار   95 رقم  الرئي�سي  املقر 

السو�سي الشقة 2 رقم ب وكادير.

في  حدد   : الشركة  روسمال 

177.777 درهم موزعة كاآلتي :

هياللي مو�سى : 177.777 درهم وي 

1777 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد هياللي مو�سى.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   21 بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم 96336.

365 P

SOCIETE STE .TAN TAN HT
 SNC 

 شركة  األشخاص

روسمالها 177.777 درهم

سجل تجاري رقم : 4753  طانطان

املقر االجكماعي : 87)  شارع محمد 

الخامس، طانطان

إعالن عن حل الشركة قبل األوان
بناءا على محضر قرار الغير العادي 

 TAN TAN HT SNC لشركاء  شركة

و املنعقد بمقر الشركة بطانطان،   »

بكاريخ 17 سبكمبر 2727 تقرر مايلي :

املقدم  الكقرير  على  املصادقة 

الشركة   بكص ية  املكلف  طرف  من 

واعطائه االبراء النهائي.

الحل  النهائي للشركة وتص يتها.

اإليداع القانوني تم بككابة الضبط 

باملحكمة اإلبكدائية بطانطان بكاريخ 

)1 شتنبر 2727   تحت رقم 5)1.

366 P

CAbinet d’EXpertise COmptable

Contact@cabexco.ma  75.28.23.((.(8

Société YDARY
.«YDARY»   : التسمية

السجل الكجاري :  55)32.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

زنقة العقاد،   17  : املقر الرئي�سي 

حي ال ضية الطابق الثاني وكادير.

عرفي  عقد  بمقك�سى   : املوضوع 

قرر   ،2727 وغسطس   31 بكاريخ 

الشركاء ما يلي :

.
ً
حل الشركة املبكر وتص يتها وديا

سمين  وودري  املساهم  تعيين 

بيرجوري كمصٍف.

تحديد مقر الشركة كعنوان لحل 

الشركة.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 14 سبكمبر 2727 رقم)9623.

367 P

شركة أبو شهد

شركة ذات  مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

روسمالها 177.777 درهم

رقم 56 تجزئة إبن خلدون املركز 

تجاري بنسركاو اكادير

حــــل الرشكــــة

قرر   ،2718 وككو ر   22 بكاريخ 

وبو شهد»    » الشريك الوحيد لشركة 

على ما يلي :

1 - حــل الشـركـة ابكداء مـن تاريخ 

22 وككو ر 2718.

2 - السيد الزعيم عمر هو املص ي 

الوحيد للـشركـة.

 : للشركـة   االجكماعي  الـمقـر   -  3

املركز  ابن خلدون  تجزئة   56 «رقم 

هـو نـ ـسـه  تجاري بن سركاو اكادير» 

مـقـر تـصـ ـية الشـركـة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 الكجارية باكادير بكاريخ 16 شتنبر 2727  

تحت رقم 9)962-.

368 P

STE DIATA

SNC

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

والدي    2727 يوليو   1( في  املنعقد 

ثم بموجبه احدات تغييرات بشركة       

« DIATA»  شركة الكضامن روسمالها  

االجكماعي  ومقرها  درهم   177.777

هو رقم 44 ، حي السعادة، الدشيرة.

حيت تقرر ما يلي :

حل الشركة.

تعيين مص ي للشركة . 

تحديد مقر تص ية الشركة.

باملحكمة   القانوني  االيداع  ثم  

االبكدائية النزكان في 4 سبكمبر 2727  

تحث  رقم 1428.

369 P
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CAbinet d’EXpertise COmptable

Contact@cabexco.ma  75.28.23.((.(8

 Société COMME UNE

 HISTOIRE
 COMME UNE»  : التسمية 

. «HISTOIRE

السجل الكجاري : 5))32.

:شركة محدودة  الشكل القانوني 

املسؤولية بشريك وحيد.

زنقة العقاد،   17  : املقر الرئي�سي 

حي ال ضية الطابق الثاني وكادير.

عرفي  عقد  بمقك�سى   : املوضوع 

بكاريخ 28 يوليو 2727، قرر الشركاء 

ما يلي :
ً
حل الشركة املبكر وتص يتها وديا

تعيين املساهم الوحيد كمصٍف

تحديدمقر الشركة كعنوان لحل 

الشركة.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ  14 سبكمبر 2727 رقم 96236

370 P

 ENTREPRISE FILALI

BELGHITI ABDESALAM
S.A.R.L

 SIEGE SOCIAL: N°44 RUE

MASSA Q.I  - AGADIR

الكص ية املسبقة
1 - بمقك�سى محضر الجمع العام 

 2727 يوليو   27 بكاريخ  االسكثنائي 

تقرر مايلي : 

الكص ية املسبقة للشركة ابكداء 

من اليوم ن سه.

تعيين السيد  ال يال لي بلغتي عبد 

السالم للشركة.

مقر الشركة هو مقر الكص ية. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

املحكمة الكجارية بأكادير تحت رقم 

.96792
الخالصة لإلشهار 

371 P

MOUSALI SAID
وقف النشاط

والتشطيب على  السجل الكجاري
السجل الكجاري  )6449

بكاريخ 5 مارس 2727 قرر املسكغل 

السيد مصلي سعيد التشطيب على 

السجل الكجاري خاصكه.

زيت  )بيع  نشاطه  ابكدو  والذي 

مارس   11 بكاريخ  بالكقسيط)  اركان 

  79 رقم  ج2  بلوك  مقره   2715

الداخلة اكادير. 

بككـــابــة  القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 

بأكادير  الكجارية  باملحكمـــة  الضبــط 

يوم2727-73-75 تحــت رقـــم 337. 

372 P

MADI
وقف النشاط

والتشطيب على  السجل الكجاري
   السجل الكجاري  87)48

قرر   2727 سبكمبر   17 بكاريخ 

الحسين  مادي  السيد  املسكغل 
الكجاري  السجل  على  التشطيب 

خاصكه.

والذي ابكدو نشاطه )وكيل هات ي)  

بكاريخ 76 يناير 2775 وتوقف بكاريخ  

يونيو 2712.  مقره بلوك 74 زنقة 74 

رقم)4 اسايس تكوين . 

بككـــابــة  القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 

بأكادير  الكجارية  باملحكمـــة  الضبــط 

يوم 17 سبكمبر 2727 تحــت رقـــم 817. 

373 P

FIDUCIAIRE ZIAD

19BD AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

STE NOUR ONE
SARL AU

 297 RUE 508 AV. ESSAADIYINE

DCHEIRA INZEGANE

إعالن عن الحل النهائي للشركة 
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

يوم 24 وككو ر 2719 تم االت اق على 

ما يلي :           

 STE NOUR  الحل النهائي للشركة

عليها  والتشطيب   .ONE SARL AU

من السجل الكجاري.

ويت  السيدة  املص ية  ذمة  إبراء 

بلقاسم رقية.

اإليداع القانوني باملحكمة االبكدائية 

تحت   2727 سبكمبر   9 يوم  بانزكان 

رقم1461 .

374 P

STE OUSMAN VISION
SARL AU

إعالن عن تعديل
بكاريخ  محرر  محضر   بمقك�سى 

 12 ديسمبر 2719 قرر الجمع العام 

 STE OUSMAN   االسكثنائي لشركة

VISION SARL AU ما يلي :   

إنهاء عملية الكص ية.

الكجاري  السجل  تشطيب 

للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بانزكان 

تحت رقم    2727 شكنبير   16 بكاريخ 

.1512

375 P

Société  OUALIM SUD
 SARL

املقر االجكماعي: دوار ايكيسل 

جماعة اباينو ،كلميم

السجل الكجاري رقم: 631 بكلميم

ق ل الكص ية لشــــركة ذات 
مســــؤولية محـــدودة

بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

يوم  واملسجل   2727 وغسطس   31

تم عقد الجمع    2727 فاتح سبكمبر 

 OUALIM العام االسكثنائي لشركة  

املسؤولية  ذات   SUD SARL

املحدودة، روسمالها 177.777 درهم، 

حيث تقرر ما يلي:

املصادقة  على الحسابات النهائية 

لق ل الكص ية.

النهائي  الق ل  عن  اإلعالن 

من  املص ي  ذمة  إبراء  و  للكص ية 

مهمكه.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

باملحكمة  الضبط  بككابة  للشركة 

سبكمبر   8 يوم  بكلميم،  االبكدائية 

                                              213/2727 رقم  تحت   ،2727

السجل الكجاري رقم 631.

376 P

STE SERVICE AUTOTEL
Sarl 

حل مسبق للشركة
1 - بـمـوجـب محضر  قرار الشركاء 

بـكـاريـخ   ) سبكمبر 2727 تقرر ما يلي :

 حل مسبق للشركة.

تيوت�سي  خالد  السيد  تعيين   

مقر  وتحديد  للشركة  كمصف 

الشركة كمقر للكص ية.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 

رقم  تحت  بكارودانت  االبكدائية 

)126 بكاريخ 21 سبكمبر 2727.
من اجل النسخة والبيان 

377 P

FIDUSCAF

مكـكــب الــحــســابــات

طـريـق تارودانــت، وزرو، ويت ملول، انــزكــان

STE INVENTION PUB
ش.م.م

روسمالها  : 177.777  درهم

املقر اإلجكماعي : شقة رقم 73 

الطابق الثاني بلوك A رقم 57 حي 

الزيكون تيكوين اكادير

للجمع  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

بكاريخ  حرر  العادي  الغير   العام 

24 فبراير 2727  قرر ما يلي :

موافقة الجمع العام على ت ويت 

 337( املهدي  لشقر  السيد  حصص 

حصة) ل ائدة السيد سعيد الكتري. 

وبهذا الك ويت للحصص املذكورة 

الجديد  الكقسيم  يصبح   وعاله، 

كما يلي:
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السيد سعيد الكتري 7)6 حصة ؛

السيد هشام وكرنان 337 حصة ؛   

املجموع : 1777  حصة.  

توسيع الهدف االجكماعي للشركة 

على النحو الكالي: خياطة جميع ونواع 

وو  الكطريز  وإضافة  املوحد  الزي 

السيريجرافي.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبكمبر   3 بكاريخ  بأكـــاديــر  الكـجـارية 

2727، تحت رقم 96128.

378 P

شركة ب م ب للنقل
ش م م

تأسيس شركة
 بموجب عقد عرفي مؤرخ بكاريخ

تأسيس  تم   ،2727 وغسطس   19

الشركة ذات املميزات الكالية :

التسمية : شركة «ب م ب للنقل» 

ش م م.

نقل   : االجكماعي  الهدف 

املسكخدمين.

األول  الطابق   : االجكماعي  املقر 

سيدي بورجا ماسة اشكوكة ايت بها.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم مجزوة إلى 1777 حصة من فئة 

177 درهم للحصة.

تم تعيين السيد اعدي   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  التي  األولى  السنة 

التسجيل بالسجل الكجاري.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

بإنزكان بكاريخ 3 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 1479.

379 P

STAR M2 CONSTRUCTION 
 sarl a.u 

روس مالها 177.777 درهم
املقر االجكماعي : بلوك 14 رقم  17 
زنقة 6 بير ونزران تكوين اكادير  
إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1
تم إحداث   ،2727 25 غشت  بكاريخ 
بشريك  ش.م.م  األسا�سي  القانون 
للعقد،  املوقع  طرف  من  وحيد 

خصائصها كالكالي :
 STAR M2  : التسمية 

.CONSTRUCTION
املقر اإلجكماعي : بلوك 14 رقم  17 

زنقة 6 بير ونزران تكوين اكادير.
تشييد جميع   : الهدف اإلجكماعي 
املباني بما فيها الخاصة وو العامة.                            
روسمال الشركة حدد في 177777 
درهم مقسم إلى ولف )1777) حصة 
177 درهم للحصة الواحدة  من فئة 
املولودي  السيد  كاملة  يملكها 

مورادي.
املولودي  السيد  عين   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  مورادي 

غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجنبر .
املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2
بكاريخ  باكادير  الكجارية   املحكمة 
17 سبكمبر 2727 تحت رقم )9627 

السجل الكجاري: )4419.
380 P

شركة فيرتي كراو ماروك
ش.م.م بشريك وحيد

دوار تكاد الرمز البريدي 863 سيدي 
بيبي اشكوكة ايت باها 

بروسمال قدره 177.777 درهم    
 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
صياغة  تمت   2727 سبكمبر  فاتح 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد    بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية : 

الغرض االجكماعي : املواد ال الحية، 

املخصبات . 

كراو  فيرتي  شركة   : التسمية 

ماروك   ش.م.م بشريك وحيد.

دوار تكاد الرمز  املقر االجكماعي:  

اشكوكة  بيبي  سيدي   863 البريدي 

ايت باها.

املدة : حددت في 99 سنة.

 الروسمال والحصص االجكماعية : 

درهم   177.777 في  الروسمال  حدد 

اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 

موزعة   ، درهم للواحدة   177 بقيمة 

كاألتي : 

انكصار وسماء 1777 حصة.

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 

الشريكة  وسماء  انكصار  السيدة 

الوحيدة للشركة حيث يعود لها  كل 

واالجكماعي  البنكي  الكوقيعين  من 

وذلك ملدة غير محددة.

ال صل16  حسب  توزع  األر اح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  تحت  بانزكان  االبكدائية 

1549/2727 بكاريخ 18 سبكمبر 2727.
مقكطف قصد اإلشهار

381 P

شركة بيرصو نافيت

ش.م.م بشريك وحيد 

رقم 182 بلوك 72 شارع املخكار 

السو�سي ايت ملول

 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

صياغة  تمت   2727 وغسطس   28

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد    بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية : 

نقل   : االجكماعي  الغرض 

املسكخدمين  ل ائدة الغير . 

نافيت   بيرصو  شركة    : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.    

 املقر االجكماعي: رقم 182 بلوك 2 
شارع املخكار السو�سي ايت ملول.

املدة : حددت في 99 سنة.
 الروسمال والحصص االجكماعية : 
درهم   177.777 في.  الروسمال  حدد 
اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   177 بقيمة 

كاألتي : 
الرحماني محمد 1777 حصة. 

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
الرحماني  السيد  الوحيد  الشريك 
محمد ملدة غير محدودة و يعود له كل 

من الكوقيعين البنكي و االجكماعي.
 15 توزع حسب ال صل  األر اح: 

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  عدد  تحت  بانزكان   االبكدائية 
سبكمبر   16 بكاريخ    1527/2727

.2727
مقكطف قصد اإلشهار 

382 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM
Tél : 05 28 77 18 63

شركة اسرالي ترافو
إنشاء شركة تضامنية

اسم الكجاري  : شركة اسرالي ترافو.
 العنوان  :     رقم 87 حي الرجاء في 

هللا شارع طارق ابن زياد كلميم.
املهام   :    ممون ح الت.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 
مقسم على الشكل الكالي:

577  حصة بقيمة  ش يقي عالي: 
57777.77 درهم ؛

اسرا عبد هللا: 577  حصة بقيمة 
57777.77 درهم.

السيد  واالمضاء  :  التسيير 
ش يقي عالي.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بكلميم  
رقم   تحت   2727 يوليو   2( بكاريخ 
رقم  الكجاري  والسجل   183/2727

.3741
383 P
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شركة استشارة أغادير مار
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
اكادير  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم   2727 وغسطس  فاتح  في 
محدودة     املسؤولية  شركة  تأسيس 

بالخصائص الكالية :  
االسم : شركة استشارة وغادير مار.

الهدف :    إدارة املجلس.
 177.777  : املجموعة  روسمال 

درهم.
التسيير   : الحسن بن علي.

بلوك   415 رقم  املقر االجكماعي:  
وشارع عبد هللا الكرسي ي حي الهدى 

اكادير .  
املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 
 4429( الكجاري  رقم  تحت  بأكادير 
بكاريخ    96291 ديبو  دو   والرقم 

16 سبكمبر 2727.
384 P

STE SUD COMPETENCES
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 Siège Social : AV MOKHTAR

SOUSSI RUE 05 N40 GUELMIM
RC : 2557/GUELMIM

ICE : 002319092000053
IF : 37651566
تعديالت قانونية

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
فاتح  بكاريخ  الشركة   بمقر  املنعقد 
بكاريخ  املسجل   ،2727  سبكمبر 
) سبكمبر 2727، قرر شركاء الشركة 

ما يلي :
ت ويت 577 حصة كما يلي:

امل وت :
السيد ونويب عبد هللا 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
املشتري:

 577 املهدي  السيد الحضري 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

الحصص  بيع  عقد  وبسبب 

االجكماعية للشركة وصبحت شركة 

SUD COMPETENCES SARL   علي 

الشكل الكالي الشركاء هم: 

السيد ونويب عبد هللا 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577 املهدي  الحضري  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد الحضري املهدي  التسيير: 

مسير للشركة، ملدة غير محددة.

تـم بكـكابة  اإليـداع الـقانـونـي:   -  2

الضـبط باملحكمة االبكـدائية بكلميم 

تحـت رقـم   2727 سبكمبر   17 بـكاريخ 

.227/2727

385 P

BEST FOOD
 Sarl

 N°07 BIS CITE TAMDID EX

ENNAHDA AGADIR

الجمع  محضر  بمقك�سى   -  1

بكاريخ  اكادير  في  اإلسكتنائي   العام 

28 وغسطس 2727 تقرر مايلي :

بالكبرع  الحصص   جميع  تحويل 

إلى  نادية-  -كيماوي  السيدة  من 

السيد الكريميج عبد هللا. 

-كيماوي نادية-  اسكقالة السيدة 

من منصبها وتعيين السيد -الكريميج 

عبد هللا- مسيًرا ملدة غير محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بكاريخ  بأكادير  الكجارية   املحكمة 

18 سبكمبر 2727 تحت رقم 96315. 

386 P

STE AMERSFOURT
SARL

إشعار كغييرات
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تمت   2727 يوليو   23 في  املؤرخ 

املقررات  على  باإلجماع  املصادقة 

الكالية:

ت ويت حصص السيد ايت لحسن 
الى  حصة   577 البالغ عددها  رشيد 

السيد التهامي بعزاوي.

تغيير الشكل القانوني من شركةذات 

ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

بعزاوي  التهامي  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية لكلميم بكاريخ ) وغسطس 

2727 تحت رقم 197

387 P

 RIAD SALAM CASH
شارع عمر بن جلون رقم 3 رياض 

السالم اكادير
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

تم   2727 يوليوز   15 يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان الكغييرات الكالية :  

          

1 - ت ويت الحصص :

تم ت ويت الحصص كما يلي:

الوزكاني    محمد  السيد  ت ويت 

حصة التي يملكها من الشركة    257

لصالح السيد صالح الدين الوزكاني ؛

الدين  جمال  السيد  ت ويت 

الوزكاني   177 حصة التي يملكها من 

الشركة  لصالح السيد صالح الدين 

الوزكاني ؛

بوت    لطي ة  السيدة  ت ويت 

حصة التي تملكها من الشركة    177

لصالح السيد صالح الدين الوزكاني ؛

الوزكاني  ايمان  السيدة  ت ويت 

حصة التي تملكها من الشركة    177

لصالح السيد صالح الدين الوزكاني ؛

الوزكاني    هدى  السيدة  ت ويت 

حصة التي تملكها من الشركة    177

لصالح السيد صالح الدين الوزكاني.

تبعا لك ويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

الكالي :

السيد صالح الدين الوزكاني  57)   

حصة ؛

   (57 الوزكاني  محمد  السيد 

حصة.

-2 تسير:

 تعين السيد صالح الدين الوزكاني 

كمسيرين  الوزكاني  محمد  والسيد 

وذلك  مخكل ة  بكوقيعات  مشاركين 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   21 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96352.

388 P

PADAUK DENIM

S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها :  177.777 درهم

 العنوان : رقم 275 املركز الكجاري 

ونزا - اكادير

تعديل

بكاريخ   عرفي  عقد  بموجب 

تم اتخاذ  باكادير،   2727 27  يوليو 

القرارات الكالية : 

: السيد وويحيى  ت ويت الحصص 

التي  الحصص  جميع  فوت  ياسين 

 PADAUK» شركة  في  يملكها  كان 

الصبيري  السيد  لصالح   «DENIM

الوحيد  الشريك  وصبح  الذي  كبير 

 6 وبهذا تم تعديل املادتين  للشركة. 

و ) من النظام األسا�سي.  

:  للشركة  تحويل املقر االجكماعي 

املركز   ،275 «رقم  العنوان  من 

الى العنوان  وكادير»   – الكجاري ونزا 

رياض  حي   ،22 رقم  الكرم،  «زنقة 

السالم – وكادير».

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

تبعا للقرارات املكخذة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ   الكجارية باكادير  

2727 تحت رقم 96343 . 

389 P
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STE MIJK LOGISTIC
SARL

الجمعية  محضر  بمقك�سى 

يوم  املنعقدة  االسكثنائية  العامة 

تقرر  الشركة،  بمقر   2(/72/2718

ما يلي :

  السيد معتي الكقدي :  باع 177% 

سهم من الشركة   577( من وسهمه 

قدرها  إجمالية  بقيمة  املذكورة)، 

57.777 درهم 

إلى :

 : الحسني  هاشم  موالي  السيد 

   :  GM75384 رقم البطاقة الوطنية 

1777 سهم  ليصبح  مجموع اسهمه 

بقيمة 177.777 درهًما

الكنازل عن الحصة في الشركة.

للشركة  القانوني  املسير  تغيير 

الحسني مسيرا  بجعل موالي هاشم 

لها.

تغيير القانون األسا�سي للشركة .    

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 1493 رقم  تحت  بانزكان  االبكدائية 

بكاريخ 11/79/2727.

390 P

 MYCO IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها 177.777 درهم

حي سيدي محمد بلوك 4 رقم 2) 

اكادير

 1( بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

2727 باكادير تم الكوقيع على  غشت 

عقد ت ويت حصص :

السيد مونكير يونس عبدال كاح   -

167 حصة إلى السيد املهدي العي�سي.

7)1 حصة  - السيد شهير عثمان 

إلى السيد املهدي العي�سي.

يونس  مونكير  السيد  اسكقالة   -

عبدال كاح من تسيير الشركة.

العي�سي  املهدي  السيد  تعيين   -

مسيرا ملدة غير محدودة.

-تغيير املواد رقم 6 و ) من القانون 
األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية باكادير يوم )1 شتنبر 2727 

تحت رقم 96371.
391 P

NORD OUEST TRANS
SARL

روسمالها 177.777 درهم
مقرها االجكماعي : بلوك 71 رقم 61 

حي االداعة ايت ملول
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
قرر  ملول.  بايت   2727 شتنبر   14

مساهمو الشركة ما يلي : 
ت ويت 577 حصة اجكماعية من 
ملك السيد بيهردي حميد الى السيد 

باد حسن.
كمسير  حسن  باد  السيد  تعيين 
للشركة ملدة غير محدودة مع امضائه 
الوحيد البنكي واالداري واالجكماعي.

بككابة  القانوني  االيداع  تم 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بانزكان بكاريخ 16 شتنبر 2727  تحت 

رقم 1519.
392 P

STE MEDPRO NEGOCE
تعديل

بموجب محضرالجمع العام الغير 
اسكثنائي بكاريخ 2727/)21/7، تقرر 

ما يلي :
- قرر السيد عبد الهادي بوسلحة 
حصة إلى السيد مصط ى   1(7 بيع 
حصة إلى السيد   1(7 مرزاق و بيع 

خالد كشثير
وصبح الكوزيع الجديد للحصص 

على النحو الكالي
 577 مرزاق  مصط ى  السيد 

حصة.
السيد خالد كشثير 577 حصة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بإنزكان  االبكدائية  باملحكمة 

29/)2727/7 تحت رقم 1127.
393 P

STE MIJK LOGISTIC
SARL

الجمعية  محضر  بمقك�سى 

يوم  املنعقدة  االسكثنائية  العامة 

تقرر الشركة   بمقر   15/7(/2727 

 ما يلي :

  : الحسني  هاشم  موالي  السيد 

%57 من وسهمه )577 سهم من  باع 

إجمالية  بقيمة  املذكورة)،  الشركة 

قدرها 57.777 درهم 

إلى :

السيد تزريل محمد : رقم البطاقة 

الوطنية JM13393 : ليصبح  مجموع 

 57.777 بقيمة  سهم   577 اسهمه 

درهًما.

الكنازل عن الحصة في الشركة.

للشركة  القانوني  املسير  تغيير 

الحسني   هاشم  موالي  بجعل 

وإمضاء   لها.  مسيرا  محمد  وتزريل 

الخاصة  العقود  في  الطرفين  احد 

مع  املعامالت  في  اسكثناء  بالشركة، 

السيد  إمضاء  فقط  تحمل  البنك 

موالي هاشم الحسني .

محمد  تزريل  السيد  جعل 

املسؤول عن نقل البضائع لحساب 

الغير.

تغيير القانون األسا�سي للشركة.    

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 1447 رقم  تحت  بانزكان  االبكدائية 

بكاريخ 78/79/2727

394 P

 STE ETABLISSEMENT

 ALOTROJAH ACADEMY

PRIVE
 SARL

1– بـمقك�سى محضر قرار الشركاء 

تم   79/79/2727 بـكـاريـخ  املنعقد 

االت اق على ما يلي :

 377 ت ويت  على  املصادقة   -

الحسين  للسيد  اجكماعية   حصة  

كوري ل ائدة السيد رمضان بوعشرة.

السيد  املسيرين  اسكقالة   -
الحسين كوري والسيد العربي كومغار 
وتعيين السيد رمضان بوعشرة مسيرا 

وحيدا للشركة وتخويله اإلمضاء.
األساسية  القوانين  تحديث    -

للشركة.  
القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 
  1531 رقم  تحت  بانزكان  االبكدائية 

وذلك بكاريخ 79/2727/)1.
من اجل النسخة والبيان

395 P

 BOUYAKBA TRANS
عمارة )2 شقة رقم 17 مشروع 

جيت سكن اكادير
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
تم   2719 شتنبر   13 يوم  املنعقد 
اتخاذ القرار بشان الكغييرات الكالية :            

1 - ت ويت الحصص:
تم ت ويت الحصص كما يلي:

باعربي  س يان  السيد  ت ويت 
حصة التي يملكها من الشركة    294

لصالح السيد نور الدين سينا.
تبعا لك ويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

الكالي :
سينا                              الدين  نور  السيد   -

677   حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم )9633.
396 P

STE ABOUDA CASH
SA.R.L 

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOCL SIS
 A TIHOUARINE AOURIR -

.AGADIR
االجكماعية  الحصص  ت ويت 

وتحيين القانون األسا�سي للشركة.
بمقك�سى عقد عرفي بين الشركاء، 
بكاريخ 2727/)14/7 تم االت اق على 

مايلي :
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ل  الكلي  الك ويت  على  املوافقة 

االجكماعية  الحصص  من   1.777

السيدة  ل ائدة  الشركاء  طرف  من 

سعدية الصالحي. كما يلي :

577 حصة من طرف السيد بو ال 

الحسين.

السيد  طرف  من  حصة   577

ووراحت محمد.

على  املصادقة  تم  الك ويت  بعد 

 1.777 للشركاء.  الجديد  الكقسيم 

من  كلها  مملوكة  اجكماعية  حصة 

طرف السيدة سعدية الصالحي، رقم 

البطاقة ج ب. 479528.

تعيين السيد بو ال الحسين كمسير 

وحيد للشركة مع جميع الصالحيات 

ضمنها الكوقيع.

تحيين  على  املصادقة  وتمت 

القانون األسا�سي للشركة بعد هذه 

الكغييرات القانونية.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 

بمدينة وكادير.
من وجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـر

397 P

STE AFKAR TRANS
 SARL AU

au Capital de 50.000 DH

 SIEGE SOCIAL : N° 06 DERB

 HMMAD BIOUGRA CHT AIT

BAHA

بيع وت ويت جميع الحصص التي 

يملكها السيد محمد اورحمة  «577 

للحصة  درهم   177 ذات  حصة» 

الواحدة. وهي مجموع وسهم الشركة 

بهدا   OUHTIT FATIMA للسيدة 

الوحيد  الشريك  وصبحت  الك ويت 

بمجموع  للشركة  الوحيدة  واملسيرة 

٪100 من وسهم الشركة.

القانون األسا�سي لشركة  تغيير   -

الجديدة  الكعديالت  مراعاة  مع 

للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبكمبر   22 يوم  بإنزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1566.

398 P

STE TD ABOUSSALIM
SARL

إعالن عن تعديل
بكاريخ  محرر  محضر  بمقك�سى 

الجمع  قرر   2727 سبكمبر   3

 TD» لشركة  االسكثنائي  العام 

ABOUSSALIM SARL» ما يلي : 

1777 حصة اجكماعية  ت ويت   -

في ملك 

- السيد عمر ابوسالم 257 حصة

 257 ابوسالم  محمد  السيد   -

حصة

 257 ابوسالم  إدريس  السيد   -

حصة

 127 ابوسالم  عائشة  السيدة   -

حصة

- السيدة فاطمة باني 137 حصة

الرحيم  عبد  السيد  ل ائدة 

اكيوض 1777 حصة

ابوسالم  عمر  السيد  اسكقالة   -

بص ة  للشركة  كمسير  منصبه  من 

نهائية.

إعالن السيد عبد الرحيم اكيوض 

غير  ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محددة.

- اعكماد توقيع السيد عبد الرحيم 

يخص جميع شؤون  ما  في  اكيوض 

الشركة.

- تحويل الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد. 

 15 و   ( و   6 البندين  تعديل   -

للقانون األسا�سي.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بانزكان 

2727 تحت رقم :  21 سبكمبر  بكاريخ 

.1559

399 P

QUALITY EXPERT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد

السجل الكجاري : )4149 - وكادير

عام  جمع  محضر  بمقك�سى 

 2727 يوليو   ( اسكثنائي عقد بكاريخ 

بمقر الشركة، تقرر ما يلي :

بيع الحصص االجكماعية :

دنوان  مصط ى  السيد  ت ويت 

التي  االجكماعية  حصصه  لجميع 

 QUALITY يملكها في روسمال شركة 

EXPERT ل ائدة السيد بدر ال رطاس 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.I544318 رقم

تعيين مسير جديد للشركة.

اليوس ي  تاش ين  السيد  تعيين 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

وحيدا  مسيرا   JC429638 رقم 

للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   18 بكاريخ  ألكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم )9631.
من وجل النشر والبيان

400 P

 SOUBARGHM

SARL AU

«سو رغم» ش.م.م.ش.و

مقرها االجكماعي : بلوك 74 رقم 

362 حي لعرب وزرو ،ايت ملول 

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

العام  الجمع  انعقد   ،16/79/2727

االسكثنائي و تقرر ما يلي :

وربعمائة  بمبلغ  مال  روس  زيادة 

لرفعه   نقدا   (477.777( درهم  ولف 

إلى خمسمائة ولف درهم )577.777)، 

حصة   (4777( االف  وربعة  وخلق 

اسمية  بقيمة  جديدة  اجكماعية 

لكل  درهم)   177( قدرها مائة درهم 

واحد منها. 

قبول النظام األسا�سي الجديد   -

للشركة.

   2 -  وقد تم اإليداع القانوني بككابة 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت    18/79/2727 بانزكان بكاريخ 
رقم 1535.

401 P

Ste PALAIS PRIMEURS
SARL

شركة بالي بريمور ش.م.م

RC 16777

 اعالن بكعديل 
الجمع  محضر  بمقك�سى 

بكاريخ  املؤرخ  االسكثنائي  العام 

تم  الشركة  بمقر   15/79/2727

الكعديل األتي :
الذي  الشركة  روسمال  زيادة 

انكقل من مائة ولف درهم )177.777 

ثمان مليون و خمسمائة  إلى  درهم) 

ولف درهم )8.577.777) درهم ودلك 

بزيادة )8.477.777 درهم) عن طريق 

الحساب الجاري للشريك الوحيد.

تجديد القانون األسا�سي للشركة

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بكاريخ    بانزكان  االبكدائية  باملحكمة 

18/79/2727 تحت رقم 1536.

402 P

«وكاديركون�سي» ش.م.م

AGADIR CONSEIL sarl

العنوان: عمارة إ فرا ن، بلوك و، شارع املقاومة، 

وكادير

الهاتف : 75.28.22.77.74

Société MAROC‘XYGENE
شركة «ماروك ’سجين»

شركة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 1.277.777 درهم

مقرها االجكماعي: 267، عمارة 

افران، الطابق الثاني شارع املقاومة 

وكادير

العام  الجمع  محضر  بموجب 

«ماروك‘سجين»  لشركة  االسكثنائي 

سبكمبر   3 بكاريخ  بأكادير  املنعقد 

2718، تقرر ما يلي :
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الزيادة في روس مال الشركة   -  1

بنحو 677.777  وذلك باالقكطاع من 

في  املسجل  الشركة،  حساب شركاء 

دفاتر حسابات الشركة

من   8 و   ( ال صول  تعديل   -  2

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   14 يوم  بأكادير  الكجارية 

2727، تحت رقم 96244.
للخالصة والبيان

وكادير كون�سي ش.م.م

403 P

 STE ALIMENTATION

GENERALE  OUSSI
S A R L 

  Au capital de 2.000.000

dirhams

 Siège social : N°156 RUE OUED

    ZIZ Q I  AGADIR

الزيادة في روسمال الشركة
الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي املؤرخ بكاريخ 29  ديسمبر 

العامة  «الكغدية  لشركة     2716

او�سي» ش.م.م روسمالها  2.777.777 

درهم تقرر ما يلي : 

الزيادة في روسمال الشركة  برفعه 

من 2.777.777 درهم إلى 6.777.777 

حصة   47.777 وذلك بخلق   درهم  

للحصة   درهم   177 بقيمة  جديدة 

درهم   4.777.777 بمقدار  الواحدة 

الحساب  من  الخصم  طريق  عن 

يصبح  و ذلك   للشركاء.  الجاري 
درهم    6.777.777 روسمال الشركة 

بقيمة  حصة    67.777 إلى  مقسم 

درهم. مخصصة للسيد او�سي    177

محمد.

وقد تم اإليداع القانوني بككابة   

الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 

باكادير تحث  عدد 5)644 بكاريخ   16 

يناير )271.
من وجل النسخة والبيان 

عـن الـمسير

404 P

STE ZEEN CAFE

SARL

 Société a responsabilité limite

Au capital de 700.000 DHS

 Siège social :  LOT EL FATH

BLOC 06 N° 212 AIT MELLOUL

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

رفع  تم   78-76-2727 في  املؤرخ 

قدره   بمبلغ  الشركة  روسمال 

677.777  درهم 

للشركة  الحالي  الروسمال 

177.777 درهم

للشركة  الجديد  الروسمال 

77.777) درهم

بإدماج  الشركة  روسمال  رفع  تم 

الحساب الجاري للشركاء

تعديل القانون األسا�سي للشركة.       

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بكاريخ  بإنزكان  االبكدائية  باملحكمة 

2727-76-26 تحت رقم 72).

405 P

Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

والذي تم   2(/7(/2727 املنعقد في 

بشركة        تغييرات  احدات  بموجبه 

ذات  شركة   «Z&S PRIMEURS»

روسمالها  محدودة  مسؤولية 

477.777 ومقرها االجكماعي هو رقم 

اقامة بدر، عمارة 28، شقة رقم 71، 

حي الهدى، اكادير.  حيت تقرر ما يلي :

بما  الشركة  راسمال  في  الزيادة 

قدره 3.677.777 درهم) تالت ماليين 

من  لينكقل  درهم)،  الف  وسكمائة 

الف  )وربعمائة  درهم   477.777

)وربعة  درهم   4.777.777 الى  درهم) 

باملساهمات  وذلك  درهم)  ماليين 

العينية.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة   القانوني  االيداع   تم  
  15/79/2727 في  ألكادير  الكجارية 

تحث  رقم 96254.  
406 P

 Société  CHANGE AL
FIRDAOUS

SARL 
au capital de 1.000.000 DHS
 Siège sociale : N° 65, IMM-

 OUED EL JANNA. AV MED V
 QUARTIER YOUSSOUFIA–

 TIZNIT
تعيين املسير الجديـــد

الجمعية  اجكماع  على  بناء 
للشركة  العادية  غير  العمومية 
بكاريخ  واملنعقد  وعاله،  املذكورة 
   31 بكاريخ  واملسجل   ،17/78/2727
مارس 2727 تحت عدد 4842، تقرر 

ما يلي :
احضيه  مباركة  السيدة  تعيين 
مسيرة جديدة للتسيير اإلداري و نهج 

الشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بكيزنيت  االبكدائية 

16/79/2727  تحت عدد )66.
407 P

مككب بريما كونطا
بلوك د2 رقم 3 حي الداخلة اكادير

 TECHNIQUE ET SERVICE 
DU SUD

ش م م
 روسمالها : 357.777 درهم

املقر االجكماعي  : رقم 174 ليراك 
حسنية حي ونزا وكادير  
تجديد فترة التسيير  

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 
 78/79/2727  : يوم  املؤرخ  خاص 
واملسجل بأكادير يوم   12/79/2727 
 TECHNIQUE» شركة   شركاء  قرر 
ش.م.م   «ET SERVICE DU SUD
السيد  تسيير  فترة  تجديد  باإلجماع 
للشركة ملدة ست  اإلاله  هزيل عبد 

)6) سنوات. 

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم 18/79/2727 تحت رقم 96316.
بمثابة مقكطف و يان

مككب بريما كونطا

408 P

SOCIETE ANDREXPORT

شركة وندر إكسبور

بمقك�سى الجمع العام غير العادي 

لشركة   ،2727 مارس   9 في  املؤرخ 

«وندر إكسبور» تقرر ما يلي :

ويت  دوار  إلى  الشركة  مقر  نقل 

مولود ويت باها بلدية بيوكرا شكوكا 

ويت باها.

القانون  من   4 ال صل  تعديل 

األسا�سي للشركة.

جديد  األسا�سي  القانون  إقرار 

للشركة ذات مسؤولية محدودة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة االبكدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2727 مارس   9 بكاريخ 

.1199/2727

409 P

INDUSIB

SARL D’AU

شركة «اندوسبل» ش.م.م ذات 

شريك واحد

روسمالها : 177.777 درهم      

مقرها االجكماعي :  رقم 79 مركز 

الحياة الحي الصناعي ويت ملول

تغيير التسمية
1 – بـمـوجـب محضر قرار الشريك 

 28/78/2727 في  املؤرخ  الوحيد  

تقرر  ما يلي :

شركة  من  التسمية  تغيير 

 STE» شركة  إلى   «STE INDUSIB»

 PNEUMATIQUE AGDAL AIT

. «MELLOUL
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القانون  من   3 ال صل  تعديل  

االسا�سي للشركة املكعلق  بالتسمية.

تغيير النشاط الكجاري.

بالجملة  العجالت  توزيع 

و الكقسيط.

تحويل املقر االجكماعي.

تحويل مقر الشركة.

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

الحي  الحياة  مركز   79 «رقم  من 

الصناعي ويت ملول» الى املقر الجديد 

املوساوي   «تجزئة  الكالي:  بالعنوان 

رقم 111 ويت ملول».

القانون  من   5 ال صل  تعديل  

باملقر  املكعلق  للشركة  االسا�سي 

االجكماعي.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بككابة 

الضبط لدى هيئة املحكمة املحكمة 

 1493 رقم  تحت  بانزكان  االبكدائية 

وذلك بكاريخ 14/79/2727.

حرر باكادير  في  14/79/2727.
من اجل النسخة والبيان

410 P

STE PATISSERIE TAFALA 

 SARL

1 – بـمقك�سى محضر قرار الشركاء 

تم   2727/79/7( بـكـاريـخ  املنعقد 

االت اق على ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي للشركة   -

إلى : حي تيسالوين ازدار اورير اكادير.

- تبني القوانين األساسية الجديدة  

للشركة.  

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 

  963(3 رقم  تحت  باكادير  الكجارية 

وذلك بكاريخ 22/79/2727.
من اجل النسخة والبيان

411 P

 STE BOULANGERIE  

 PATISSERIE CŒUR DE PAIN

SARL

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

) سبكمبر  الغير العادي مؤرخ بكاريخ 

 BOULANGERIE       : 2727, للشركة

  PATISSERIE CŒUR DE PAIN

روسمالها   محدودة.  مسؤولية  ذات 

47.777  درهم. 

 حيت تم تقرر ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي للشركة.  

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  الكجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم:  تحت   18/79/2727 بكاريخ: 

.96329

السجل الكجاري رقم 23533.

412 P

 TRABODIV

شركة ذات مسؤولية محدودة

تغيير املقر االجكماعي

إضافة في الغرض االجكماعي

في  املؤرخ  العقد  بمقك�سى 

قرر  تايمة،  بأوالد   78/79/2727

الشريك الوحيد ما يلي : 

للشركة  االجكماعي  املقر  تغيير 

إسن  الحاج مو�سى جماعة  دوار  إلى 

قيادة ودائرة سيدي مو�سى الحمري 

تارودانت.

من القانون   4 و   2 تعديل البند 

األسا�سي.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 11/79/2727 بكاريخ  بكارودانت 

تحت رقم 1229.

413 P

 SOCIETE NOUVEAU  MULTI

 SERVICE

 SARL 

العام  الجمع  مداولة  بمقك�سى  

يوليو   23 يوم   املؤرخ  االسكثنائي 

 NOUVEAU  MULTI 2727 لشركة 

روسمالها  والتي   SERVICE  SARL

درهم الكائنة بمزارع اهل   177.777

سيدي  طريق  علي  ايت  اوشوش 

 افني ايمي ن است سيدي افني  تقرر

 ما يلي : 

بالعنوان الكالي  - فكح مقر جديد  

عمارة دار األمان حي   68 الشقة رقم 

الهدى  اكادير.

- تم انجاز اإليداع القانوني بككابة 

الكجارية   املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   7(/79/2727 بكاريخ  باكادير 

رقم 96148. 

414 P

  SITREX
رقم 14 شارع الحسن االول الداخلة 

اكادير

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

تم   2727 غشت   25 يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان الكغييرات الكالية :            

1 - زيادة النشاط الشركة :

إضافة  العمومية  الجمعية  تقرر 

النشاط الكالي للشركة :

النقل الشخ�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية باكادير بكاريخ 16/79/2727  

تحت رقم 96283.

415 P

MON TOURS

محضر الجمع العام االسكثنائي 
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في  79/2727/)7 قررمساهمو 

الشركة ما يلي : 

1 – إضافة نشاط للشركة:

نقل املسكخدمين.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  2

للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   21/79/2727 بكاريخ  باكادير 

رقم 96339.
للخالصة والكذكير

قبال حسن

416 P

IT4YOU

SARL AU 

1– بـمـوجـب محضر  قرار الشريك 

تقرر   2727/79/74 بـكـاريـخ  الوحيد 

ما يلي :

اإلنعاش   نشاط  إضافة   -

العقاري وحذف نشاط االستشارة في 

املعلوماتيات.

األساسية  القوانين  تحديث    -

للشركة.  

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 

  1569 رقم  تحت  بانزكان  االبكدائية 

وذلك بكاريخ 22 /2727/79.
من اجل النسخة والبيان

417 P

 STARS ATLANTIC شركة

VOYAGES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجكماعي : زنقة 828 رقم 24

حي املسيرة وكادير

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

بكاريخ املنعقد  للشركاء  عادي   الغير 

4 سبكمبر 2727 تقرر ما يلي :

وإضافة  الشركة  وهداف  تمديد 

«نقل املسكخدمين  النشاط الكجاري 

ألجل الغير» ؛
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النظام  من   3 ال صل  تعديل 

األسا�سي للشركة ؛

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بكاريخ  96225 رقم  تحت   بأكادير 

11 سبكمبر 2727.
املسير

418 P

عقد تسيير حر
إنه بكاريخ 78/72/2719 تم تحرير 

عقد تسيير حر بين  :  

نوصيري»  وفاء   »   : الطرف األول 

 38( رقم  االجكماعي  مقرها  الكائن 

للبطاقة  الحاملة  اكادير.  إليغ   حي 

. j28722( الوطنية رقم

عادل ايت عدي,   : الطرف الكاني 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

. I4(3839

األول  الطرف  خالله  من  ات ق 

للمحل  الحر  التسيير  مهام  إسناد 

الجيش  بشارع  الكائن  الكجاري 

تمديد املوزه املسجل   72 امللكي رقم 

 664(7 بالسجل الكجاري تحت رقم 

سنكين   (2( ملدة  الكاني,  الطرف  الى 

ابكداءا من 71/72/2719.

419 P

التسيير الحر ألصل تجاري
بكاريخ 2 يوليو 2727 تم إبرام عقد 

 ENTRE الشركة  بين  الحر  التسيير 

بالسجل  املقيدة    NOUS SARL

 2114( رقم  تحت  ألكادير  الكجاري 

من جهة ، و السيد بطال بشار املقيد 

من   (2997 رقم  الكجاري  بالسجل 

جهة وخرى وذلك من اجل اسكغالل 

للشركة  الكجاري  األصل  وتسيير 

رقم  ب  الكائن  املطعم  في  املكمثل 

زنقة الليمون وكادير و ذلك ملدة   47

خمس سنوات. 

420 P

CLASSIC 55

 «55 «كالسيك  شركة  إن 

شركة ذات مسؤولية   CLASSIC 55

محدودة بروسمال يقدر ب 177.777 

الكجاري  بالسجل  واملسجلة  درهم، 

مقرها  والكائن   ،44151 عدد  تحت 

بلوك  ونزران،  بئر  بحي  االجكماعي 

13،زنقة 3، رقم 1، تيكوين، وكادير، 

السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 

الجنسية،  مغربي  مراد،  بلغوتي 

حامل لبطاقة الكعريف الوطنية رقم 

الوحيد  املسير  بص كه   ،JB276308

للشركة.

على  اكترت  ونها  العموم  تخبر 

الكجاري  األصل  الحر  التسيير  وجه 

االسم  ذي  مطعم  عن  عبارة  وهو 

 «NARCOS AGADIR» الكجاري  

«فخونس  شركة  تمكلكه  والذي 

 ،«FRANCE DREAMS دريمز 

في  محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

شخص ممثلها القانوني السيد كزغار 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  الحسن، 

واملسجلة   ،P22427( رفم  الوطنية 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

والكائن   ،3164( بأكادير تحت عدد 

برقم  والنشاطي  االجكماعي  مقرها 

)، عمارة سود باهية، شارع الحسن 

وذلك بموجب عقد  وكادير،  الثاني، 

تسيير حر بين الطرفين مصادق عليه 

بكاريخ 28/78/2727 .

ويمكد هذا العقد ملدة ثالث سنوات 

 ،71/79/2727 تاريخ  من  تبكدئ 

قابل   ،31/78/2723 في  وتنكهي 

للكجديد.

421 P

 STE INNOVA BEST

SERVICES

AU

اسكدراك خطإ وقع في الجريدة 

الرسمية عدد 5629

خطأ في الروسمال االجكماعي
بدال من : 177.777 درهم.

يعوض ب : 17.777 درهم.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 26 وغسطس 2727 تحت رقم 

.95699

422 P

WANTED WASH شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم  قد   2727 سبكمبر   17 بكاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات الكالية :

 WANTED شركة   : التسمية 

WASH

خدمة   : االجكماعي  الهدف 

الكنظيف والكطهير.

في  حدد   : الشركة  روسمال 

 1777 إلى  موزعة  درهم   177.777

درهم،   177 حصة اجكماعية بقيمة 

قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة 

للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم، 

وي

السيد ويوب هيري الحامل لبطاقة 

 V296363 - الكعريف الوطنية رقم 

457 حصة.

الحامل  امهرير  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

J487669 - 557 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

شقة   37 إقامة   : املقر االجكماعي 

الوكيلي  وحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الر اط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

لبطاقة  الحامل  هيري  ويوب  السيد 

 V296363 رقم  الوطنية  الكعريف 

والسيد محمد امهرير الحامل لبطاقة 

 J487669 رقم  الوطنية  الكعريف 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  الكجاري  السجل  رقم 

الكجارية بالر اط : 146755.
مقكطف من وجل اإلشهار

423 P

 STE SAKIA AL HAMRA DES

GRANDS MOULINS

تعديالت قانونية
 STE SAKIA  : التسمية 

 AL HAMRA DES GRANDS

MOULINS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�سي : شارع مكة صندوق 

البريد 398 العيون.

الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 2727 )1 سبكمبر  الغير عادي بكاريخ 

قرر املشاركون ما يلي :

طرف  من  حصة   1877 ت ويت 

إلى  منينو  الحسن  محمد  السيد 

السيد سيداتي جمال.

طرف  من  حصة   177 ت ويت 

السيد  إلى  منينو  حمدي  السيد 

سيداتي جمال.

طرف  من  حصة   177 ت ويت 

السيدة مانا منينو إلى السيد سيداتي 

جمال.

الحسن  محمد  السيد  اسكقالة 

منينو من منصبه كمسير.
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جمال  سيداتي  السيد  تعيين 

كمسير وشريك وحيد للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية  ذات  شركة  ليصبح 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيون 

بكاريخ 22 وغسطس 2727 تحت رقم 

.2727/2233

424 P

مككب محمد بوزبع

تمارة

OVODIS

س.ت الر اط : 67563

زيادة روسمال الشركة

تحيين القوانين األساسية للشركة

بمقك�سى عقد عرفي حرر بكمارة 

الجمع  قرر   ،2727 يوليو   2( في 

 OVODIS لشركة  االسكثنائي  العام 

 1.777.777 روسمالها  ش.ذ.م.م، 

درهم، مقرها بكمارة، كلم 4,5، طريق 

سيدي يحيى زعير، ما يلي :

في  درهم   8.777.777 زيادة 

 9.777.777 روسمال الشركة ليصبح 

درهم   1.777.777 عوض  درهم 

باملقاصة مع األر اح املرحلة.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

و)   6 املادتين  تعديل  تم  و ذلك 

من القانون األسا�سي للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بالر اط، 

تحت رقم   2727 سبكمبر   22 بكاريخ 

.176968
من وجل االسكخالص والبيان

425 P

ائكمانية محمد بوزبع

تمارة

HAMRI FRERES 

تأسيس ش.ذ.م.م 
بمقك�سى عقد عرفي حرر بكمارة في 

11 سبكمبر 2727، تم تحرير القوانين 

الشريك  ذات  لش.ذ.م.م  األساسية 

الوحيد مميزاتها كالكالي :

 HAMRI FRERES  : التسمية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف الكالية :

مواد  جميع  وتسويق  صناعة 

البناء.

بجميع  النقل  عمليات  جميع 

ملنكجات  الوسائل  و كافة  وشكالها 

الشركة.

محل  وي  وإدارة  تأجير  شراء، 

نشاط  ملمارسة  مؤسسة  وو  تجاري 

الشركة.

سيدي يحيى زعير،  تمارة،   : املقر 

دوار الحوامد.

درهم   177.777  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1777 على  مقسمة 

177 درهم للواحدة مسددة وموزعة 

بين الشركاء كالكالي :

السيد وديع الحمري : 143 حصة.

 143  : الحمري  سليم  السيد 

حصة.

 143  : الحمري  هللا  عبد  السيد 

حصة.

السيد عالء الحمري : 143 حصة.

 142  : الحمري  يوسف  السيد 

حصة.

 143  : السيد عز الدين الحمري 

حصة.

 143  : الحمري  توفيق  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

السيد عزالدين  محدودة من طرف 

الحمري وتوفيق الحمري.

: تبكدئ في فاتح  السنة الحسابية 

يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل الكجاري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األر اح 

لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

إنصافا حسب حصص كل  الشركاء 

واحد منهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبكمبر   21 االبكدائية بكمارة بكاريخ 

2727 تحت رقم 3982.

تقييد  تم   : الكجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري 

بكاريخ  137(49 رقم  تحت   بكمارة 

21 سبكمبر 2727.
من وجل االسكخالص والبيان

426 P

COFACE MAROC

S.A

س.ت الدار البيضاء رقم 5))298

تغيير مدير عام

تغيير ممثل دائم
اإلداري  املجلس  بموجب محضر 

 ،2727 فبراير   27 بكاريخ  املنعقد 

 COFACE املساهمة  لشركة 

MAROC SA روسمالها 56.627.777 

 225 االجكماعي  مقرها  التي  درهم، 

الدار البيضاء،   -  27257 شارع ون ا 

تقرر ما يلي :

كارمين  السيد  اسكقالة  معاينة 

من   Carmine MANDOLA مندوال 

مهامه كمدير عام للشركة.

مارتان  ورنسكو دي  السيد  تعيين 

مواطن   Ernesto DE MARTINS

عام  كمدير  بإيطاليا  القاطن  إيطالي 

جديد للشركة.

معاينة تعيين السيد ورنسكو دي 

من   Ernesto DE MARTINS مارتان 

 COFACE SERVICES طرف الشركة 

للشركة،  دائم  كممثل   MAGHREB

 Carmine مكان السيد كارمين مندوال

.MANDOLA

تم إنجاز اإليداع القانوني بككابة 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء، في 22 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 46932).
رئيس املجلس اإلداري

427 P

 AUDIT ET TRAVAUX

INDUSTRIEL

A.T.I

Société à responsabilité Limitée

d’associe unique

Au capital de 100.000 Dhs

 Siège social : Dar El Hamra Rue

EL Oualidia n° 138 - Salé

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي املنعقد في 4 فبراير 2727 

بمقر الشركة تقرر ما يلي :

السيد عمر  ت ويت كل حصص 

الر يعي وي 577 حصة اجكماعية إلى 

السيد عبد املالك حيدة.

اسكقالة السيد عمر الر يعي من 

عبد  السيد  وتعيين  كمسير.  مهامه 

املالك حيدة مسير للشركة وذلك ملدة 

غير محدودة.

تحويل مقل الشركة من حي الهناء 

إلى  تمارة  زعير  يحيا  سيدي   25 رقم 

زنقة  الحمراء  الدار   : الكالي  العنوان 

الوالدية رقم 138 سال.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بكمارة  االبكدائية  للمحكمة  الضبط 

تحت الرقم   2727 يوليو   23 بكاريخ 

.(1(

428 P
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B3C
SARL

روسمال الشركة : 57.777 درهم
العنوان : زاوية معمورة ومحمد 

عمراوي رقم 5 القنيطرة
الحل املسبق للشركة

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
3 مارس 2727 تم تقرير ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
ح يظة  الرياحي  السيدة  ترشيح 

مص ية للشركة.
للشركة  املسجل  املككب  تحديد 

كمكان الكص ية.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الكجاري 
بالقنيطرة تحت رقم : 9111) بكاريخ 

9 سبكمبر 2727.
429 P

PERWORK
ش.م.م بشريك وحيد
رفع روسمال الشركة

للجمع  رسمي  محضر  بمقك�سى 
العام االسكثنائي بكاريخ 18 وغسطس 
شركة   PERWORK شركة   2727
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم   577.777 روسمالها  وحيد، 
الطابق   26( ومقرها االجكماعي رقم 
النرجس، مكناس،   6 الس لي النعيم 

قرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
درهم للمرور من روسمال   477.777
 577.777 177.777 درهم إلى  بقيمة 
حصص  تقديم  طريق  عن  درهم 
إصدار  تم  و ذلك  عينية  وو  نقدية 
 177 فئة  من  جديدة  حصة   4777
ل ائدة  كلها  الواحدة  للحصة  درهم 
اسماعيل  السيد  الوحيد  الشريك 

حمدوي.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
تحت  بمكناس  الكجارية  للمحكمة 
رقم  الكجاري  بالسجل   285( رقم 

.47741
430 P

STE BORN BOSS
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  1

تأسيس  تم   2719 وغسطس   19 في 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواص ات الكالية :

.STE BORN BOSS : التسمية

خدمات عبر   : الهدف االجكماعي 

األنترنيت.

رياض األندلس   : املقر االجكماعي 

حي   37 شقة   46 عمارة   1 الكزار 

الرياض الر اط.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مئة ولف درهم 177.777.

تسيير الشركة : عين السيد العلمي 

منال  والسيدة  محمد  االدري�سي 

العلمي االدري�سي مسيران للشركة مع 

جميع الصالحيات.

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الكجاري رقم 146793.
للنسخ والبيان

الوكيل

431 P

STE TRANSPORT TOUJAJ
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  1

تأسيس  تم   2719 وغسطس   25 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد لها املواص ات الكالية :

 STE TRANSPORT  : التسمية 

.TOUJAJ

نقل   : االجكماعي  الهدف 

األشخاص ل ائدة الغير.

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 

عمارة 4 وكدال - الر اط.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مئة ولف درهم 177.777.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

عزيز تجاج مسيرا للشركة مع جميع 

الصالحيات.

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الكجاري رقم 146789.
للنسخ والبيان

الوكيل

432 P

STE KRL INTERNATIONAL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  1

تأسيس  تم   2719 وغسطس   31 في 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواص ات الكالية :

 STE KRL  : التسمية 

.INTERNATIONAL

االسكيراد   : االجكماعي  الهدف 

والكصدير - نقل البضائع.

شارع   4 املحل   : االجكماعي  املقر 

الحرية حي التسيير 1 برشيد.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مئة ولف درهم 177.777.

تسيير الشركة : عين السيد خليل 

جميع  مع  للشركة  مسيرا  رضوان 

الصالحيات.

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2

الضبط باملحكمة االبكدائية ببرشيد 

تحت السجل الكجاري رقم )1471.
للنسخ والبيان

الوكيل

433 P

STE S.O.S IMMO SERVICES
قرر الجمع العام االسكثنائي   -  1

املنعقد في 21 فبراير 2727 :

تص ية الشركة.

تعيين السيد الهادي عبد الكريم 

وبو بكر   : مص يا لها بالعنوان الكالي 

الصديق عمارة ) وكدال - الر اط.

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الكجاري رقم )17863.

434 P

STE QOMPASSNET
SARL AU

تحويل املقر االجكماعي
قرر  العرفي  العقد  بمقك�سى 

الشريك الوحيد واملسير ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي :

تحويل املقر الكجاري للشركة إلى 
26 زنقة عمر  : رقم  العنوان الجديد 

بن العاص محل رقم 2 املدينة العليا 

القنيطرة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

وغسطس   1( بكاريخ  بالقنيطرة 

2727 تحت رقم 8468) رقم السجل 

الكجاري 57989.

435 P

 STE INGENIEUR CONSEIL

EAU ET ENVIRONNEMENT

IC2 E
SARL AU

تحويل املقر االجكماعي
بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ 22 

يناير 2727 تم إعداد ما يلي :

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

رقم  د  بلوك   : الجديد  العنوان  إلى 

الطابق األر�سي  العربي  املغرب   556

القنيطرة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  باملحكمة  القانوني 

 2727 سبكمبر   9 بكاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 9178).

436 P

 STE CREA SEBOU

CONSTRUCT
SARL

ت ويت حصص
وتحويل املقر االجكماعي

بكاريخ  العرفية  العقود  بمقك�سى 

تم   2727 يوليو  و8   2727 يونيو   18

إعداد ما يلي :
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ت ويت الحصص :

محمد  الرواني  السيد  فوت  لقد 

للسيد  يملكها  التي كان  حصة   125

بنونة عبد النبي مع تقديم اسكقالكه.

على  الجديد  الكقسيم  وصبح 

النحو الكالي :

 3(5  : النبي  عبد  بنونة  السيد 

حصة.

السيد اكزار ابراهيم : 125 حصة.

املجموع : 577 حصة.

تحويل املقر االجكماعي :

قرر السيد بنونة عبد النبي مسير 

االجكماعي  املقر  تحويل  الشركة 

 62  : الكالي  العنوان  إلى  للشركة 
 ( زنقة محمد العمراوي مككب رقم 

القنيطرة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 يونيو   25 بكاريخ  بالقنيطرة 

 (493( تحت ورقام   2727 يوليو  و8 
الكجاري  السجل  رقم  و8355) 

.36965

437 P

STE MORIORA
SARL

الحل املسبق للشركة
بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ 27 

2727 قررت الجمعية العامة  فبراير 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

إبرام ذمة املسيران.

هو  الدين  عز  حبال  السيد  إن 

املسبق  الحل  بأعمال  الذي سيقوم 

للشركة وكذلك الكص ية.

والكص ية  الحل  مكان  حدد 
تجزئة   1995 رقم   : الكالي  بالعنوان 

 1 رقم  مهدية  طريق  الحدادة 

القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   4 االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 

ورقم   (4479 رقم  تحت   2727

السجل الكجاري 48255.

438 P

STE SAM SRL
SARL

الحل املسبق للشركة
بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ 25 

قررت الجمعية العامة   2727 يناير 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

إبرام ذمة املسير.

مصط ى  صمصم  السيد  إن 

الوطنية  الكعرف  لبطاقة  الحال 

وهو الذي سكقوم   WB 80186 رقم 

بأعمال الحل املسبق للشركة وكذلك 

الكص ية.

والكص ية  الحل  مكان  حدد 

االرشاد  تجزئة   : الكالي  بالعنوان 

األول  الطابق   668 رقم  توسيعي 

القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 17 يناير 

2727 تحت رقم 4194).

439 P

 STE CHANTIERS SANS

FRONTIERE
إعالن

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

12 يوليو 2727 بالر اط قد تم وضع 

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص الكالية :

 STE CHANTIERS  : التسمية 

.SANS FRONTIERE

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة ذو شريك وحيد.

وشغال   : االجكماعي  الهدف 

مخكل ة املكعلقة بأعمال البناء.

درهم   177.777  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :

 1777  : انيجي  هللا  عبد  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

جبل  زنقة   : االجكماعي  املقر 

 - حي النصر القرية   3( بويبالن رقم 

سال.

التسيير : السيد عبد هللا انيجي.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2727 تحت  14 سبكمبر  بسال بكاريخ 

رقم 357.

430 P

STE GRAND ESPACE

DE BEAUTE
إعالن

بمقك�سى عقد عرفي مسجل في 18 

تم  قد  بالقنيطرة    2727 وغسطس 

وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص الكالية :

 STE GRAND ESPACE : التسمية

.DE BEAUTE

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة ذو شريك وحيد.

الهدف االجكماعي : مركز الحالقة 

والكجميل.

درهم   177.777  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :

 1777  : الكباع  حجيبة  السيدة 

حصة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : إقامة الغولف ج 

 2 448 شقة رقم  إقامة رقم   17( ه 

-  القنيطرة.

التسيير : السيدة حجيبة الكباع.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   22 بالقنيطرة بكاريخ 

تحت رقم 2848.

441 P

STE BEN ROUGI TRANS
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

LALLA MIMOUNA CENTRE

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بكاريخ  واملسجل   2727 مارس   1(

وضع  بالقنيطرة    2727 مارس   18

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

باملحكمة  املحدودة  املسؤولية 

االبكدائية بسوق األربعاء الغرب والتي  

تحمل الخصائص الكالية :

 STE BEN ROUGI  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

روس املال : حدد في 67.777 درهم 

اجكماعية   قسمة   677 إلى  مقسمة 

من فئة 177 درهم.

الهدف : نقل املسكخدمين.

ميمونة  اللة   : االجكماعي  املقر 

املركز.

التسيير : بناصر الروكي.

بككابة  تم  القانوني  اإليداع 

األربعاء  بسوق  باملحكمة  الضبط 

الغرب بالسجل الكجاري رقم 26553  

بكاريخ 21 ماي 2727.

442 P

STE VITALBAMA
SARL AU

في  محرر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم تكوين نظام   2727 28 وغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  وسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالكالي :



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12696

.STE VITALBAMA : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

الكالية :

صيدلية.

مسكلزمات طبية.

 71 رقم  محل   : االجكماعي  املقر 

إقامة B عمارة شمس هرهورة تمارة.

 177.777   : روس املال االجكماعي 

حصة قيمة   1777 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 177 درهم.

تم تعيين السيد حمزة   : التسيير 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  بامة 

كمسير   AA15(14 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط   ككابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة االبكدائية بكمارة تحت رقم 

السجل الكجاري 3))137.

443 P

STE CHALH TRAVAUX
شهر مسكخرج من الجمع العام 

االسكثنائي
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

العام  الجمع  قرر   2727 يوليو   2(

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

روسمالها   ،STE CHALH TRAVAUX

ال صل  بكعديل  درهم،   1.777.777

15 من القانون األسا�سي للشركة على 

الشكل الكالي :

العام  الجمع  قرر   : التسيير 

 CHALH شركة  مسير  تغيير  على 

عبد  السيد  حذف  تم   TRAVAUX

الجنسية،  مغربي  ميمون  اللوي 

ف   : رقم  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

26659 من مهمة التسيير.

وتعيين مسير جديد :

مغربي  السيد عبد اللوي محمد، 

الحامل لبطاقة الكعريف  الجنسية، 

الساكن   47(33( : ف  الوطنية رقم 

بالرقم 48 شارع حكارطا وجدة والذي 

يعكبر مسير وشريك في الشركة.

تسير الشركة وتلزم بإمضاء السيد 

في كل ما يكعلق  عبد اللوي محمد، 

القانونية واإلدارية واملالية  باملسائل 

معدات  مبيعات  باسكثناء  للشركة 

النقل واملواد.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  ضبط  بككابة 

 2727 وغسطس   2( بكاريخ  ببركان، 

تحت رقم 324/2727.

444 P

 STE ELLAHSAINI CARS

RENTAL

SARL

شهر مسكخرج من النظام األسا�سي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تأسيس  تم   2727 يونيو   9 بكاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE ELLAHSAINI CARS RENTAL

SARL، على الشكل الكالي :

 STE  : الشركة  تسمية 

 ELLAHSAINI CARS RENTAL

.SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة : كراء السيارات.
املقر االجكماعي : الرقم 72 9 زنقة 

ص رو شارع وجدة - اح ير.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

وق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوانين  وفقا  والل  الكمديد  حاالت 

السارية امل عول.
روس مال الشركة : تم تحديد روس 

درهم تم   177.777 في  مال الشركة 

تقديمها نقدا.

الشركاء :

لحسيني،  الجليل  عبد  السيد 

بكاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1998 يناير   11

  FJ 2(378 رقم  الوطنية  الكعريف 
رشد  ابن  زنقة   76 بالرقم  القاطن 

وح ير شريك في الشركة.

مغربي  لحسيني،  عمر  السيد 
يناير   11 بكاريخ  مزداد  الجنسية، 
الكعريف  لبطاقة  الحامل   1998
القاطن   26453FJ رقم  الوطنية 
اح ير  رشد  ابن  زنقة   76 بالرقم 

شريك في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
الصادقي،  ياسين  السيد  بإمضاء 
مغربي الجنسية، مزداد بكاريخ 3 ماي 
الكعريف  لبطاقة  الحامل   ،1993
القاطن   FJ27418 رقم  الوطنية 
بالرقم 76 زنقة ابن رشد وح ير في كل 
ما يكعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

ما عدا املسائل املالية للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبكدائية  املحكمة  ضبط  بككابة 
 2727 يوليو  فاتح  بكاريخ  ببركان، 

تحت رقم 2727/228.
445 P

STE LHENBER LUX CARS
SARL

شهر مسكخرج من النظام األسا�سي
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
تم تأسيس شركة   2727 فبراير   24
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
 STE LHENBER LUX CARS وحيد 

SARL، على الشكل الكالي :
 STE LHENBER : تسمية الشركة

.LUX CARS SARL
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة : كراء السيارات.

املقر االجكماعي : الرقم 71 حي والد 
حمان السعيدية.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
وق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت الكمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية امل عول.
روس مال الشركة : تم تحديد روس 
درهم تم   177.777 في  مال الشركة 

تقديمها نقدا.

الشريك الوحيد :

املصط ى،  بن  ياسين  السيد 

 4 بكاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1995 وغسطس 

  FE 16225 رقم  الوطنية  الكعريف 

السعيدية  االيخاء  بكجزئة  القاطن 

شريك ومسير وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

بإمضاء السيد ياسين بن املصط ى، 

 4 بكاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1995 أغسطس 

 FE 16225 رقم  الوطنية  الكعريف 

السعيدية  اإليخاء  بكجزئة  القاطن 

القانونية  باملسائل  يكعلق  ما  كل  في 

واإلدارية واملالية للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  ضبط  بككابة 

تحت   2727 مارس   9 بكاريخ  ببركان، 

رقم 2727/136.

446 P

 STE DIAMOND’S LUXURY

CARS

SARL

شهر مسكخرج من النظام األسا�سي
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

تم تأسيس شركة   2727 فبراير   21

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

 STE DIAMOND’S LUXURY وحيد

CARS SARL، على الشكل الكالي :

 STE  : الشركة  تسمية 

 DIAMOND’S LUXURY CARS

.SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركة : كراء السيارات.

 2 املقر االجكماعي : تجزئة تري ة و 

تجزئة 126 السعيدية.
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مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

وق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوانين  وفقا  الكمديد  حاالت 

السارية امل عول.

روس مال الشركة : تم تحديد روس 

درهم تم   177.777 في  مال الشركة 

تقديمها نقدا.

الشريك الوحيد :

كمال،  زركيط  كمال  السيد 

مغربي الجنسية، مزداد بكاريخ 6 يناير 

الكعريف  لبطاقة  الحامل   ،198(

القاطن    PP 8257(( الوطنية رقم 

الداخلة  زنقة وجدة حي   67 بالرقم 

بركان شريك  وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

ص اء  بلعادل  السيدة  بإمضاء 

مزداد  الجنسية،  مغربي  الدين، 

الحامل   ،1992 يناير   25 بكاريخ 

 FA رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

زنقة   67 بالرقم  القاطن   148272

كل  في  بركان  الداخلة  حي   وجدة 

ما يكعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

للشركة باسكثناء املسائل املالية و يع 

السيارات فهي تحت تسيير الشريك 

الوحيد السيد كمال زركيط.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  ضبط  بككابة 

تحت   2727 يونيو   5 بكاريخ  ببركان، 

رقم 2727/192.

447 P

STE JACOBEST COMPANY

SARL

شهر مسكخرج من محضر الجمع 
العام االسكثنائي

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

قرر الجمع العام   2727 ديسمبر   2(

 JACOBEST COMPANY لشركة 

 67.777 روسمالها  ش.ذ.م.م.   SARL

درهم على اإلق ال النهائي للشركة.

نبيل  ابراهيمي  السيد  ويعكبر 

اهكم  إد  للشركة  رئي�سي  كمص ي 

ومنقوالت  وصول  جميع  بكص ية 

الشركة وإق الها نهائيا.

وقر الشركاء اإلبراء الكام للمص ي 

في عمليات الكص ية واإلق ال النهائي 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  ضبط  بككابة 

لبركان، بكاريخ ) سبكمبر 2727 تحت 
رقم 2727/339.

448 P

إيبينيا
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر روسمالها 17.777 درهم

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

الجمع  ات ق   2727 وغسطس   28

مسؤولية  ذات  شركة  «إيبينيا» 

 17.777 روسمالها  يقدر  محدودة 

درهم، على ما يلي :

تغيير مقر الشركة :

مقر  تغيير  العام  الجمع  قرر 

الشركة من 15 ملكقى املغرب العربي 

حسان  املحيط   145 مكجر  وكونكو 

الر اط إلى 156 حي املودة الر اط.

ت ويت الحصص :

ت ويت  الخلطي  زهير  السيد  قرر 

 177 فئة  من   177 حصصه  جميع 

فوزي  محمد  السيد  ل ائدة  درهم 
زيداني.

زيداني  فوزي  محمد  السيد 

17.777 حصة.

قبل الجمع العام اسكقالة السيد 
السيد  تسمية  وتم  الخلطي  زهير 

محمد فوزي زيداني مسير مكانه.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   23 بكاريخ 

.17(71(

449 P

مككب األسكاذ املنظري

موثق

تطوان سيدي املنظري، شارع الجيش امللكي، 

إقامة املنزه

الشركة مليديترانيان ديبتون
ش.م.م

السجل الكجاري رقم 3979

 22 بكاريخ  موثق  عقد  بمقك�سى 

روزة  السيدة  وهبت   ،2727 يونيو 

بحق  االحك اظ  مع  هبة  اراغون 

محمد  السيد  لصالح  االنك اع 
الشودري والسيد يوسف الشودري 

والسيدة  الشودري  مريم  والسيدة 

مجموع حصصها  الشودري،  نسرية 

وعددها مع االحك اظ بحق االنك اع 

درهم،   177 حصة قيمة كل   4777

التي تمكلكها في الشركة «مليديترانيان 

 4.777.777 روسمالها  ديبكون»، 

بكطوان،  االجكماعي  ومقرها  درهم، 

 ( كلم  الصغير  قصر  تطوان  طريق 

البريد رقم  جماعة صدينة صندوق 

.4(71

II - بموجب الجمع العام للشركة 

في ن س اليوم تقرر ما يلي :

االحك اظ  مع  بالهبة  االعتراف 

السيد محمد  االنك اع لصالح  بحق 
الشودري والسيد يوسف الشودري 

والسيدة  الشودري  مريم  والسيدة 

نسرية الشودري.

وعليه قد تم تغيير نظام األسا�سي 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بكاريخ  بكطوان  االبكدائية  املحكمة 

22 يوليو 2727 تحت رقم 1946.
للخالصة والبيان

األسكاذ عادل املنظري

450 P

LOS BROTHERS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

تم  بالقنيطرة،   2727 سبكمبر  فاتح 

للشركة  األسا�سي  القانون  إعداد 

نلخصه كالكالي :

التسمية : لوس بروطر.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

مأكوالت  مقهى،   : األهداف 

خ ي ة.

املقر االجكماعي : شارع موالي عبد 

 2 نور  إقامة   1 رقم  محل  الرحمان 

القنيطرة.

درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   177 إلى  مقسمة 

على  مقسمة  درهم   1.777 حصة 

الشكل الكالي :

السيد خيتي عثمان : 57 حصة.

السيد العدالي جواد : 57 حصة.

املجموع : 177 حصة.

إن السيد خيتي عثمان   : التسيير 

الشركة  بتسيير  سيككلف  الذي  هو 

وله ووسع الصالحيات.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 سبكمبر   15 بالقنيطرة بكاريخ 

السجل  رقم   (9166 رقم  تحت 

الكجاري )5599.

451 P

SOCIETE ABHA SAKANI
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ 37 

إعداد  تم  بالقنيطرة،   2727 يونيو 

نلخصه  للشركة  األسا�سي  القانون 

كالكالي :

التسمية : ابها سكني.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

: منعش عقاري ومقاول  األهداف 

في وعمال مخكل ة والبناء.

املقر االجكماعي : املغرب العربي ب 

2 رقم 396 القنيطرة.
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درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   177 إلى  مقسمة 

السيد  يمكلها  درهم   1.777 حصة 

عبد املجيد العبادي.

إن السيد عبد املجيد   : التسيير 

بتسيير  الذي سيككلف  العبادي هو 

الشركة وله ووسع الصالحيات.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

2727 رقم  9 يوليو  بالقنيطرة بكاريخ 

السجل الكجاري )5516.

452 P

MONDIAL AUTO RACHID
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ 15 

إعداد  تم  بالقنيطرة،   2727 يونيو 

نلخصه  للشركة  األسا�سي  القانون 

كالكالي :

التسمية : منديال ووطو رشيد.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

وجزاء   وشراء  بيع   : األهداف 

ولوازم السيارات املسكعملة والكجارة 

بص ة عامة.

 F31/L رقم   : االجكماعي  املقر 

فيراي القنيطرة.

درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   177 إلى  مقسمة 

على  مقسمة  درهم   1.777 حصة 

الشكل الكالي :

السيد حكوش رشيد : 57 حصة.

السيد حكوش علي : 57 حصة.

املجموع : 177 حصة.

التسيير : إن السيد حكوش رشيد 

الشركة  بتسيير  سيككلف  الذي  هو 

وله ووسع الصالحيات.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 يونيو   25 بكاريخ  بالقنيطرة 

السجل  رقم   (4937 رقم  تحت 

الكجاري 54935.

453 P

 SOCIETE GARDONI

SAKANI
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى العقد العرفي بكاريخ 25 

إعداد  تم  بالقنيطرة،   2727 مارس 

نلخصه  للشركة  األسا�سي  القانون 

كالكالي :

التسمية : شركة كاردوني سكني.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

األهداف : منعش عقاري، مقاولة 

ووشغال مكنوعة ومخكل ة  البناء  في 

والبناء بص ة عامة.

حي   931 رقم   : االجكماعي  املقر 

الرشاد القنيطرة.

درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   177 إلى  مقسمة 

على  مقسمة  درهم   1.777 حصة 

الشكل الكالي :

السيد الصغير عمر : 57 حصة.

 57  : السيد الصغير عبد السالم 

حصة.

املجموع : 177 حصة.

إن السيد الصغير عمر   : التسيير 

الشركة  بتسيير  سيككلف  الذي  هو 

وله ووسع الصالحيات.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 يونيو   15 بكاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم التسجيل الكجاري )1)54.

454 P

SUOSI TRANS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

تم  بالقنيطرة،   2727 سبكمبر  فاتح 

للشركة  األسا�سي  القانون  إعداد 

نلخصه كالكالي :

التسمية : سيوزي طرانس.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

نقل  في  مقاولة   : األهداف 

ومقاولة نقل البضائع  املسكخدمين، 

والنقل بص ة عامة.

املقر االجكماعي : رقم 864 اإلرشاد 

الطابق األول القنيطرة.

درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   177 إلى  مقسمة 

السيد  يملكها  درهم   1.777 حصة 

خالد ايت بلقايد.

املجموع : 177 حصة.

ايت  خالد  السيد  إن   : التسيير 

بتسيير  سيككلف  الذي  هو  بلقايد 

الشركة وله ووسع الصالحيات.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 سبكمبر   16 بالقنيطرة بكاريخ 

السجل  رقم   (9273 رقم  تحت 

الكجاري 56749.

455 P

SOCIETE EL HAFI TRANS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

تم  بالقنيطرة،   2727 16 مارس 

للشركة  األسا�سي  القانون  إعداد 

نلخصه كالكالي :

التسمية : الح ي ترانس.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

نقل  في  مقاولة   : األهداف 

ومقاولة نقل البضائع  املسكخدمين، 

والنقل بص ة عامة.

 541 : تجزئة رقم  املقر االجكماعي 

 2 رقم  شقة  الجنو ية  الرامي  بئر 

الطابق األول القنيطرة.

درهم   177.777  : الروسمال 

كل  قيمة  حصة   177 إلى  مقسمة 

السيد  يملكها  درهم   1.777 حصة 

الح ي نبيل.

املجموع : 177 حصة.

إن السيد الح ي نبيل   : التسيير 

الشركة  بتسيير  سيككلف  الذي  هو 

وله ووسع الصالحيات.

يوم  من  تبكدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 يونيو   1( بكاريخ  بالقنيطرة 
رقم السجل الكجاري 54875.

456 P

HBSI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I

تم   ،2727 يوليو   22 بالر اط بكاريخ 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات الكالية :

.HBSI FOOD : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املواد  بيع   : االجكماعي  املوضوع 

الغذائية الخاصة بالحمية.

ممون الح الت.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكقييد في السجل الكجاري.
البندق  زنقة   8 عمارة   4  : املقر 

سككور 16 حي الرياض الر اط.

درهم   177.777  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.
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 : السيدة إكرام هاني   : الحصص 

577 حصة.

 577  : بوتباع  ص ية  السيدة 

حصة.

هاني  إكرام  السيدة   : التسيير 

كمسيرتين  بوتباع  ص ية  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

السجل الكجاري رقم : ))1467.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

457 P

CABINET SMART MARKETING

DISPO SUD TRANS

إعالن عن إلغاء وتغيير شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

 1( بكاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

بالكعديل  اإلقرار  تم   2727 سبكمبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  اإللغاء  وو 

مميزاتها  وحيد  بشريك  املحدودة 

كالكالي :

.DISPO SUD TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بالكعديل  املكأثرة  املنشأة  عنوان 

السالم  الصناعي  الحي   : اإللغاء  وو 

رقم  الكجاري  السجل  الداخلة 

.11743

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 

 DISPO SUD TRANS لشركة 

درهم   177.777 بروسمال  بالداخلة 

تقرر :

األسهم  من   %  177 تحويل   -  1

درهم)   177 سهم لكل سهم   1777(

لصالح  بوسيف  ملام  السيد  عقده 

السيد محمد ملين حمو.

اسكقالة السيد ملام بوسيف   -  2

السيد  وتعيين  الشركة  إدارة  من 

بكوقيع  مسيرا  حمو  االمين  محمد 

وحيد لشركة ذات مسؤولية محدودة 

بروسمال 177.777 درهم وتقرر :

زيادة روسمال الشركة بمبلغ   -  1

 1.777.777 درهم ليصبح   177.777

درهم.

2 - املصادقة على زيادة روس املال 

بكضمين  درهم   1.777.777 بمبلغ 

االحكياطات.

3 - الكعديالت النظامية املوافقة.

4 - املوافقة على النظام األسا�سي 

املعدل الجديد.

اإلدارة : تسير الشركة من طرف :

 MOHAMMED LAMINE السيد

HAMMOU مسير ملدة غير محددة.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبكمبر   23 بكاريخ  الذهب  بوادي 

وتم   2727/(89 رقم  تحت   2727

من   2184 تقييد الشركة تحت رقم 

السجل الكحليلي.
للخالصة والبيان

458 P

مككب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م

رقم 136، شارع القاهرة الطابق األول

شقة رقم 2 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 64.42.48.)75.3

ال اكس : 64.)64.4.)75.3

FASHION FIESTA
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 136 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كمطراف 1 تمارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

3 سبكمبر 2727 قد تم تأسيس شركة 

ذات   FASHION FIESTA SARL AU

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

الكالية :

 FASHION FIESTA  : التسمية 

SARLAU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

روسمال الشركة : 57.777 درهم.

املالبس  بيع   : االجكماعي  الهدف 

الجاهزة.

االسكيراد والكصدير.

بيع مسكحضرات الكجميل.

 577 فقودي  يسرى   : الشركاء 

حصة.

مسيرة  فقودي  يسرى   : التسيير 

للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الكقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بكمارة بكاريخ 21 سبكمبر 2727 تحت 

رقم )4)137.

459 P

مككب االستشارة FIDUTEMA  ش.م.م

رقم 136، شارع القاهرة الطابق األول

شقة رقم 1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 64.42.48.)75.3

ال اكس : 64.)64.4.)75.3

EMAGDOP MAROC
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 136 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كمطراف 1 تمارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

تأسيس  تم  قد   2727 سبكمبر   8

 EMAGDOP MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة   SARL AU

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص الكالية :

 EMAGDOP MAROC : التسمية

SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 177.777  : الشركة  روسمال 

درهم.

الهدف االجكماعي : رصاص.

بيع مواد ومعدات البناء.

مقاول في وشغال البناء واألشغال 

املخكل ة.

الشركاء : بالل كالل 1777 حصة.

التسيير : بالل كالل مسير للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الكقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بكمارة بكاريخ 23 سبكمبر 2727 تحت 

رقم 69)137.

460 P

MERCAMARKET

SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

وذات شريك وحيد

بكاريخ  سال  بمدينة  تم 

تأسيس   2727 13 وغسطس 

ش.ذ.م.م باملواص ات الكالية :

 MERCAMARKET SARL : اإلسم

.AU

املقر : شارع السالم محل رقم 14 

عمارة البن سج رقم 3 تابركت سال.

مؤسسة تجارية لجميع   : الهدف 

األطعمة.

غير  ملدة  وكلكا  والتسيير  اإلدارة 

محدودة ونس الدويبي.

تم وضع القانون املؤسس للشركة 

بكاريخ  بسال  االبكدائية  املحكمة  في 

17 سبكمبر 2727 تحت رقم 34987 

وتم تسجيل هذه األخيرة بن س اليوم 

وتحت رقم 31859.

461 P
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AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة
رقم 2 الطابق األول جناح ب - الصخيرات

PROMO MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها 24.627.777 درهم

مقرها االجكماعي : املنطقة 

الصناعية عين عكيق تمارة
رقم السجل الكجاري : 37399

تغيير التسمية
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

شركة  شركاء  قرر  االسكثنائي 

ذات  شركة   PROMO MARBRE

مسؤولية محدودة، مقرها االجكماعي 

: املنطقة الصناعية عين عكيق تمارة، 

واملسجلة في السجل الكجاري تحت 
رقم 37399، ما يلي :

 : إلى  الشركة  تسمية  تغيير 

.«PROMOMARBRE FACTORY»

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 21 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

سبكمبر 2727 تحت رقم 176934.
للنشر واإلعالن

462 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة
رقم 2 الطابق األول جناح ب - الصخيرات

STONE ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها 27.777 درهم
مقرها االجكماعي : زنقة األشعري 

عمارة )1 شقة 9 الطابق الثالث 

17.777 وكدال - الر اط
رقم السجل الكجاري : 13)85

بيع الحصص واسكقالة مسيرة
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

 STONE االسكثنائي قرر شركاء شركة

مسؤولية  ذات  شركة   ALLIANCE
زنقة   : االجكماعي  مقرها  محدودة، 

9 الطابق  )1 شقة  األشعري عمارة 

الر اط،   - وكدال   17.777 الثالث 

واملسجلة في السجل الكجاري تحت 
رقم 13)85، ما يلي :

املصادقة واملوافقة على : 

بيع 577 حصة من طرف السيدة 

هدى  السيدة  لصالح  بنكيران  ملياء 

مزيان.

177 حصة من طرف السيد  بيع 

 THEO محسن مولين لصالح السيد 

.ROGER JEAN SENECAL

277 حصة من طرف السيد  بيع 

 YANIS محسن مولين لصالح السيد

.SENECAL

277 حصة من طرف السيد  بيع 

السيد  لصالح  مولين  محسن 

 GILLES ANTONIN JEAN PAUL

.SENECAL

طرف  من  حصة   577 ب  الكبرع 

 FLORENCE NATHALIE السيدة 

 THEO لصالح السيد   CHAMPAIN

.ROGER JEAN SENECAL

قبول كل من السيدة هدى مزيان 

والسيد   YANIS SENECAL و السيد 

 THEO ROGER JEAN SENECAL

كشركاء جدد.

السيدة  ملهام  حد  وضع 

 FLORENCE NATHALIE

إثر  على  كمسيرة   CHAMPAIN

 GILLES السيد  وتعيين  اسكقالتها، 

 ANTONIN JEAN PAUL SENECAL

كمسير للشركة ملدة غير محددة مع 

تحديد صالحياته.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 21 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

سبكمبر 2727 تحت رقم 176931.

للنشر واإلعالن

463 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب - الصخيرات

 SOCIETE TAFIDRA

LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : رقم 6 زنقة ايران 

املحيط - الر اط

رقم السجل الكجاري : 9)1786

تغيير تسمية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

شركة  شركاء  قرر  االسكثنائي 

 SOCIETE TAFIDRA LOGISTIQUE

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

: رقم 6 زنقة ايران  مقرها االجكماعي 

في  واملسجلة  الر اط،   - املحيط 

السجل الكجاري تحت رقم 9)1786، 

ما يلي :

 : إلى  الشركة  تسمية  تغيير 

.«PROMOMARBRE QUARRIES»

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 17 املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

سبكمبر 2727 تحت رقم 176612.
للنشر واإلعالن

464 P

شركة افك 3 أ
ش.م.م

تجزئة دكالة، كلم 9، البراهمة، 

بوقنادل، سال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

يوليو   23 بكاريخ  االسكثنائي للشركاء 

2727، املسجلة في الر اط بكاريخ 31 

وغسطس 2727 تقرر ما يلي :

السيد  يملكها  حصة   177 بيع 

الوطنية  البطاقة  وناس  اخويلي 

السيد  ل ائدة   AE131(25 رقم 

اخويلي وشرف البطاقة الوطنية رقم 

AE285261 لكصبح حصص الشركة 

موزعة على الشكل الكالي :

مبلغ  هللا  عبد  اخويلي  السيد 

877 حصة بثمن  درهم وي   87.777

177 درهم للحصة الواحدة.

مبلغ  وشرف  اخويلي  السيد 

277 حصة بثمن  درهم وي   27.777

177 درهم للحصة الواحدة.

وي بمجموع : 177.777 درهم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   24 بكاريخ 

.357112

465 P

BT.WOOD
تأسيس

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   2727 سبكمبر   2 بكاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواص ات الكالية :

.BT.WOOD : التسمية

زنقة سبكة    (  : االجكماعي  املقر 

مككب الثاني  الطابق  رامي   إقامة 

 رقم 8 الدار البيضاء.

الهدف االجكماعي :  تجارة واسكيراد 

وتصدير مواد البناء واألخشاب.

املنكجات  جميع  و يع  شراء 

واألصناف.

وعمال مخكل ة.

تقديم الخدمات.

وتصدير  واسكيراد  و يع  شراء 

املواد  والخدمات ذات الصلة وو غير 

املكعلقة بهدف الشركة.

تمثيل وي شركة وجنبية وو وطنية 

توفر وو تنكج معدات وو مكونات تعزز 

الغرض من الشركة.

الشركة  احكياجات  وتأجير  شراء 

من جميع العالمات الكجارية و راءات 

االختراع األجنبية.

ما  كل  تصميم  تحقيق،  دراسة، 

يهم وهداف الشركة املذكور وعاله.

الوساطة واملشاركة في وي شركة 

لها ن س النشاط.
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تصنيع جميع املواد.

الكجارة املعكمدة بجميع وشكالها، 

الكجارة  الكوزيع،  الكجاري،  الكبادل 

والكمثيل الكجاري.

العقارات واالستثمارات الزراعية.

جميع األعمال الصناعية لشركات 

الكصنيع واألعمال الباطنية.

تأجير،  تبادل،  بيع،  شراء، 

اصالحات، بناء جميع العقارات.

وتوظيف  الباطنية  األعمال 

مخكلف  في  املكخصصة  العمالة 

املجاالت.

وعموما جميع العمليات التي لها 

كليا مباشرة  غير  وو  مباشرة   عالقة 

املذكورة  األغراض  بأحد  جزئيا،  وو 

لصالح  تكون  ون  يحكمل  وو  وعاله 

تنمية الشركة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

الروسمال : 177.777 درهم.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

الحصص : 

للشركة  الوحيد  الشريك  سام 

بمبلغ  محمد  يحيا  ايت  السيد 

177.777 درهم.

التسيير : السيد ايت يحيا محمد 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

بكجزئة  والساكن   BK646963 رقم 

عين   4(6 السمارة رقم  لزرق شارع 

الشق الدار البيضاء.

الحامل  الطالب  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

القدس  بحي  والساكن   BJ378958

 9 3 ب رقم  اقامة البسكان عمارة ج 

البرنو�سي الدار البيضاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  القانوني 

 2727 سبكمبر   18 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 2623)4.

466 P

BIG TEAM RPOMO
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤرخ بكاريخ 
تم تأسيس شركة   ،2727 يوليو   2(
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصبغات الكالية :
 BIG TEAM  : الشركة  اسم 

.PROMO
: هدف الشركة باملغرب  املوضوع 

وو بالخارج :
اإلنعاش العقاري ووشغال البناء.

 ،18 شقة   ،22  : املقر االجكماعي 
 ملكقى زنقة وادي فاس وزنقة واد درعة، 

وكدال، الر اط.
درهم   177.777  : املال  روس 
فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 
حررت كلها  درهم لكل واحدة،   177

باسم السيد عبد ال كاح ابندكالي.
99 سنة من تاريخ إنشائها   : املدة 
ما عدا في حالة تمديدها وو فسخها 

مسبقا.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد عبد ال كاح ابندكالي.
اإليداع  ونجز   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة الكجارية بالر اط 
رقم  تحت   2727 سبكمبر   16 في 

السجل الكجاري 145899.
من وجل املسكخرج واإلنجاز

467 P

CAPITALE EXPERTISE SARL AU

Mmebre de l’OEC

CONCEPT.4
SNC

روسمالها : 177.777 درهم
املقر االجكماعي : قطاع 9 رقم 12-17 

زاوية الرمان طريق الريثرين، حي 
الرياض، الر اط
RC N° : 63497

إشعار بكحويل الشكل القانوني
وإعادة صياغة النظام األسا�سي 

للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

بالر اط في 6 يوليو 2727 تقرر ما يلي :

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

لشركة  مشترك  باسم  شركة  من 

محدودة املسؤولية ذات عدة شركاء 

 716.89 رقم  للقانون  طبقا  وذلك 

الخاص بمهنة املهندس املعماري.

النظام  صياغة  إعادة  تم  وعليه 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  2

سبكمبر   21 الكجاري بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 176976.
بمثابة مقكطف و يان

املسير

468 P

EUCAFOREST

SA

 AU CAPITAL DE 322.000.000

DH

 Siège Social : Sidi Yahia du

 Gharb 323 rue Abdelkrim

Khattabi

RC Sidi Slimane : 26459

الزيادة في روسمال الشركة

الجمعية  محضر  بمقك�سى   -  1

9 ديسمبر  العامة غير العادية بكاريخ 

2719 تقرر ما يلي :

الزيادة في الروسمال الشركة بما 

درهم من وجل   377.777.777 قدره 

إلى  درهم   22.777.777 من  رفعه 

322.777.777 درهم وذلك باملقاسة 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسكحقة.

بكاريخ  اإلداري  املجلس   -  2 

تحقيق  من  تأكد   2727 يوليو   15

 6 الزيادة في روس املال وتغيير البند 

من قانون الشركة كما يلي :

املادة 6 : روس املال

مبلغ  إلى  املال  روس  تعيين  يكم 

مقسمة  وهي  درهم   322.777.777

 177 3.227.777 سهم من قيمة  إلى 

درهم مرقمة من 1 إلى 3.227.777.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

بسيدي  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 وغسطس   1(  سليمان بكاريخ 

تحت رقم 2727/)13.
للخالصة والبيان
املجلس اإلداري

469 P

CONCEPT EMBALLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 57.777 درهم

4، زنقة واد زيز، الطابق الثالث، 

شقة )، وكدال، الر اط

حل مسبق
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I

قرر مسير الشركة    ،2727 يونيو   37

شركة   CONCEPT EMBALLAGE

روسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

57.777 درهم تقرر ما يلي :

1 - حل الشركة بشكل مسبق.

في  للشركة  املص ي  تعيين   -  2

شخص السيد العلمي املروني رشيد.
زنقة   ،4 جعل العنوان الكالي   -  3

 ،( شقة  الثالث،  الطابق  زيز،  واد 

وكدال، الر اط مقر للكص ية.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  II

 لدى املحكمة الكجارية بالر اط يوم 

16 سبكمبر 2727 تحت رقم 176877.

470 P

KB PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 57.777 درهم
زنقة جابر ابن حيان  وكدال، الر اط

حل مسبق
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I

قرر مسير الشركة    ،2727 يونيو   37

ذات  شركة   KB PROMO SARL

روسمالها  محدودة  مسؤولية 

577.777 درهم تقرر ما يلي :
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1 - حل الشركة بشكل مسبق.

في  للشركة  املص ي  تعيين   -  2

شخص السيد بنسعيد خليل.

زنقة   ،3 جعل العنوان الكالي   -  3

جابر ابن حيان، وكدال، الر اط مقر 

للكص ية.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  II

 لدى املحكمة الكجارية بالر اط يوم 

23 سبكمبر 2727 تحت رقم 721)17.

471 P

WORLD SERVICES COMPTA

KS FILMS

SARL

بيع الحصص االجكماعية
تغيير الشكل القانوني

العام  الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد  العادي  الغير  االسكثنائي 

بكاريخ 25 وككو ر 2719 قرر مساهمي 

الشركة KS FILMS ما يلي :

بيع الحصص االجكماعية كالكالي 

: يبيع السيد العمري كريم إلى السيد 

في  حصصه  جميع  سعيد  الحكار 

الشركة وي 666 حصة ب 177 درهم 

لكل حصة ما يعادل 66.677 درهم.

السيد   : األول  املسير  اسكقالة 

بشكل  الشركة  من  كريم  العمري 

نهائي.

 : وحيد  جديد  مسير  تعيين 

السيد الحكار سعيد، حامل لبطاقة 

للشركة  مسير   Z288811 الكعريف 

ملدة غير محددة.

تغيير الشكل القانوني من شركة 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.

تم اإليداع بمككب الضبط باملحكمة 

سبكمبر   22 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 2)1769 .

472 P

WORLD SERVICES COMPTA

TF ART CONCEPT

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك واحد

تأسيس

بالر اط  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وضع  تم   2727 سبكمبر   9 بكاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص الكالية :

 TF ART  : االجكماعية  التسمية 

.CONCEPT SARL AU

الهدف االجكماعي :

املعماري  الكخطيط  وعمال 

والعمراني ؛

وعمال الديكور الداخلي ؛

تجارة عامة ووعمال مكنوعة.

 9 إقامة   3 : شقة  املقر االجكماعي 

زنقة فارصوفيا، املحيط، الر اط.

املدة االجكماعية : 99 سنة ابكداء 

من تاريخ تأسيسها.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

درهم موزعة على 1777 حصة من فئة 

177 درهم للحصة وزعت كما يلي :

ت اوي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

1777 حصة.

من  تبدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيدة فاطمة الزهراء   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  ت اوي 

محدودة.

تم إيداع السجل الكجاري بمككب 

االقكصادية  باملحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   22 بكاريخ  الر اط 

تحت رقم ))1769.

473 P

GAMING SEKAI

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بكاريخ 8 سبكمبر 2727 قد تم تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات الكالية :

 GAMING SEKAI  : التسمية 

.SARL AU

بيع بالكجزئة   : الهدف االجكماعي 

ولعاب  من  املشكقة  للمنكجات 

ال يديو واملانجا.

في  حدد   : الشركة  روسمال 

17.777 درهم موزعة إلى 177 حصة 

درهم قد تم   177 اجكماعية بقيمة 

للسيد  وإسنادها  بأكملها  تحريرها 

قريش ونس.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى   31 إلى 

تبكدئ من تاريخ التسجيل.

37، شقة  املقر االجكماعي : إقامة 

لوكيلي،  وحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان، الر اط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد قريش ونس، الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم AA2736 وذلك ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  الكجاري  السجل  رقم 

الكجارية بالر اط : )14611.

مقكطف من وجل اإلشهار

474 P

ARTIS PRESSING
SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 7) شارع ابن سينا، 

محل رقم 7) مكرر، وكدال، الر اط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بالشريك الوحيد

بمقك�سى عقد عرفي حرر بالر اط 

وضع  تم   2727 سبكمبر   4 بكاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بالشريك الوحيد خاصيتها 

كالكالي :

 ARTIS شركة   : التسمية 

شركة   PRESSING SARL AU

محدودة املسؤولية بالشريك الوحيد.

ونواع  غسل وكي جميع   : الهدف 

املالبس.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكوينها النهائي.

في  محدد   : الشركة  روسمال 

177.777 درهم.

مراد  السيد  طرف  من   : املسير 

الشكواني.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 

 17(752 الكجارية الر اط تحت رقم 

.(RC146111(

475 P

MAKHBAZAT ESSAHRAOUI
شركة باسم مشترك

حل الشركة
بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   1( بكاريخ 

لشركة  االسكثنائي  العام  للجمع 

 MAKHBAZAT ESSAHRAOUI

روسمالها  مشترك  باسم  شركة 

177.777 درهم.

ساحة   ،21  : االجكماعي   مقرها 

وبو بكر الصديق، شقة رقم 8، وكدال 

تم   133(69 الر اط سجلها الكجاري 

اإلقرار على ما يلي :
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حل الشركة وديا.

بقوي مص ي  ونور  السيد  تعيين 

للشركة.

كمحل  الشركة  مقر  تحديد 

للكص ية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   18 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 176895.

476 P

شركة إسباس أوليفيي فير
ش.م.م

بمقك�سى الجمع االسكثنائي العام 

شركاء  قرر   2727 يوليو   24 بكاريخ 

شركة  «إسباس وولي يي فير»  شركة 

ش.م.م  محدودة  مسؤولية  ذات 

القيام بالكغيرات الكالية :

إسباس  لشركة  املسبق  الحل 

وولي يي فير.

في  الكص ية  تعيين املسؤول عن 

شخص معاد لح يا.

تعيين مقر الكص ية في : دوار ال قر 

عمالة  عودة،  عين  عزة،  وم  بلدية 

تمارة، الصخيرات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بكمارة 25 وغسطس 2727 

الزمني  السجل  في   387( رقم  تحت 

و رقم 69)123 في السجل الكحليلي.
بمثابة مقكطف و يان

477 P

HERMES TEAM
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم   ،2727 سبكمبر   11 في  بالر اط 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة املميزات الكالية :

 HERMES TEAM  : التسمية 

.SARL AU
الهدف االجكماعي : منعش عقاري 

ومقاولة جميع خدمات البناء.

رقم  عمارة   : االجكماعي  املقر 
احمد  زنقة موالي   8 رقم  شقة   37

لوكيلي، حسان، الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الكجاري.
درهم   177.777  : روسمالها 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

على الشكل الكالي :

السيد حمزة الحضيكي املحصل 

على 1777 حصة.

لشركة  كمسير  عين   : التسيير 

غير  ل ترة  الحضيكي  حمزة  السيد 

محددة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

في   176984 رقم  تحت   بالر اط 
السجل  رقم   2727 سبكمبر   22

الكجاري 146759.

478 P

BRICO-CERAMES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
روسمالها : 477.777 درهم

املقر االجكماعي : تجزئة 
رقم 63جميلة  ال كح، رقم )35 

شارع ابن سينا، الخميسات

بمقك�سى عقد عرفي بالخميسات 

تم تأسيس   2727 سبكمبر   8 بكاريخ 

قانون شركة ذات املواص ات الكالية :

 BRICO-CERAMES  : التسمية 

.SARL AU

املوضوع : 

بيع العقاقير بالكقسيط ؛

وشغال مخكل ة والبناء ؛

باالسكيراد  يقوم  وسيط  وو  تاجر 

والكصدير.

 63 تجزئة رقم   : املقر االجكماعي 

ابن  شارع   35( رقم  ال كح  جمعية 

سينا، الخميسات.

املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد البويرماني شريف.
روسمال الشركة : 477.777 درهم 

مقسمة إلى 477 حصة من قيمة 177 

درهم وهي مقسمة كالكالي :

 1777 سارة  البويرماني  السيدة 
حصة ؛

 1777 شريف  البويرماني  السيد 
حصة ؛

 1777 وشرف  البويرماني  السيد 
حصة ؛

السالم  عبد  البويرماني  السيد 
1777 حصة.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني بككابة الضبط 
باملحكمة االبكدائية بالخمسيات تحت 

رقم 1153 بكاريخ 21 سبكمبر 2727.
479 P

STE OEUFINO
SARL

السجل الكجاري رقم 69)145
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
تأسيس شركة  تم   2727 يونيو   14
بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

الكالية :
اسم الشركة : «ووفينو».

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

ساحة   ،21  : االجكماعي  املقر 
وكدال،   ،8 شقة  الصديق،  بكر  وبو 

الر اط.
البيض  تاجر   : الكجاري  الغرض 

بالكقسيط.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.
الروسمال : 177.777 درهم مقسمة 
درهم   177 بقيمة  حصة   1777 على 

للحصة.
املسيرون :

السيد ياسين قاسمي ؛
السيد املامون الداهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 
االبكدائية بسال.

 145(69 رقم  الكجاري  السجل 
بكاريخ 11 سبكمبر 2727.

480 P

STE HADI STYLE
SARL AU

RC : 33149

تأسيس شركة
تم بالعيون بكاريخ 23 سبكمبر 2727 

إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد بالخصائص الكالية :

HADI STYLE ش.م.م   : التسمية 

بشريك وحيد.

النشاط : تسويق وتوزيع األلبسة 

واألحذية، تجارة عامة.

القدس،  حي   : االجكماعي  املقر 

تجزئة الوفاق، بلوك D، رقم 65)1، 

العيون.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.

روس املال : 177.777 درهم مقسمة 

على 1777 حصة موزعة كالكالي :

السيد هدي الحسن 1777 حصة.

تم تعيين السيد هدي   : التسيير 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  الحسن 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بكاريخ  بالعيون  االبكدائية   باملحكمة 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   23

.2727/223(

481 P

STE CONGEL ATRAX
SARL AU

RC : 33147

تأسيس شركة
تم بالعيون بكاريخ 23 سبكمبر 2727 

إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد بالخصائص الكالية :

 CONGEL ATRAX  : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.

النشاط : تحويل تجميد وتصدير 

جميع املنكجات البحرية.

الصناعي  الحي   : االجكماعي  املقر 

املر�سى، العيون.
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من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.
روس املال : 177.777 درهم مقسمة 

على 1777 حصة موزعة كالكالي :

السيد محمد عياش 1777 حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

عياش كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بكاريخ  بالعيون  االبكدائية   باملحكمة 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   23

.2727/2238

482 P

STE SANDINA
SARL

تأسيس شركة
بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

شركة ذات  إنشاء   2727 سبكمبر   9

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :

.SANDINA : التسمية

الشركة  هدف  يكعلق   : النشاط 

باملغرب و الخارج ب :

الكصدير،  االسكيراد،  ال الحة، 

وتوزيع و يع ال واكه والخضر  شراء 

وجميع املنكجات ال الحية.

املقر االجكماعي : حي موالي رشيد 

عمارة )، الشقة 9، الداخلة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.
روس املال : حدد في مبلغ 177.777 

درهم مقسم إلى 1777 حصة من فئة 

177 درهم للواحدة.

توزيع روس املال :

 577 الخطاط  اهل  داهي  السيد 

حصة ؛

السيد الحسين بلي 577 حصة.

تم تعيين السيد داهي   : التسيير 

بلي  الحسين  والسيد  الخطاط  اهل 

كمسيرين للشركة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 باملحكمة االبكدائية بواد الذهب بكاريخ 

18 سبكمبر 2727 تحت رقم 67)/2727 

و السجل الكجاري تحت رقم 16251.

483 P

ALIFA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد
روس املال : 177.777 درهم

))3 طريق طنجة، سيدي قاسم

تصريح بالكأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

بكاريخ  واملسجل   2727 سبكمبر   4

تم تأسيس شركة   2727 سبكمبر   (

تحمل الخصائص الكالية :

 ALIFA  : التسمية 

.CONSTRUCTION

وشغال مخكل ة والبناء   : الهدف 

ومنعش عقاري.

طريق   3((  : االجكماعي  املقر 

طنجة، سيدي قاسم.
روسمال الشركة : 177.777 درهم.

قاسم،  زروالة  السيد   : التسيير 
.GK33228 رقم البطاقة الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل الكجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 

بكاريخ  قاسم  بسيدي   االبكدائية 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   28

والحصول على السجل   2727/387

الكجاري رقم 9)285.

484 P

SOCIETE ITAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد
روس املال : 177.777.77 درهم

حي اوالد مالك سيدي سليمان

تصريح بالكأسيس
 23 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 24 بكاريخ  واملسجل   2727 يونيو 

يونيو 2727 تم تأسيس شركة تحمل 

الخصائص الكالية :

 SOCIETE ITAR  : التسمية 
.TRANS

الهدف : 
نقل املسكخدمين.

حي اوالد مالك   : املقر االجكماعي 
سيدي سليمان.

روسمال الشركة : 177.777 درهم
السيد الحناوي عثمان   : التسيير 

.GA159776 رقم البطاقة الوطنية
مدة الشركة : 99 سنة.

السجل الكجاري : لقد تم اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 
بكاريخ  سليمان  بسيدي  اإلبكدائية 
 27( عدد  تحت   2727 سبكمبر   22
والحصول على السجل الكجاري رقم 

.2955
485 P

STADOM MAROC شركة
ش.م.م.ش.و

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم   2727 يوليو   2 بكاريخ  بالر اط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص الكالية :
 STADOM شركة   : التسمية 

.MAROC
الص ة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الهدف اإلجكماعي :

عمل مؤقت.
ومعدات  املواد  في  الكجارة 

الكنظيف.
مقاول في األشغال املكنوعة للبناء.
روس  حدد   : للشركة  الروسمال 
مال الشركة في 177777 درهم بقيمة 
درهم   177 فئة  من  سهم   1777
للسهم، في ملك السيدة هدى ديكوك.
44 زنقة اكلمان   : املقر اإلجكماعي 

سيدي علي رقم ) وكدال الر اط.
هدى  السيدة  عينت  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  ديكوك 

محدودة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل الكجاري إال اذا 

حصل فسخ وو امكداد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبكدئ  االولى 
 31 في  وتنكهي  الكجاري  السجل  في 

ديسمبر 2727.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 22 
وتم تسجيل الشركة   2727 سبكمبر 
املحكمة  لدى  الكجاري  السجل  في 
الكجارية بالر اط تحت رقم 146731 

من ن س اليوم.
486 P

STE.EL KANOUNI GRAIN
SARL AU

شركة الكانوني كران
شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

روسمالها : 177.777.77 درهم 
املقر اإلجكماعي : دوار الكرينات الواد 

زيرارة سيدي قاسم
 17 بكاريخ  خاص  لعقد  طبقا 
تأسيس شركة  تم   2727 وغسطس 

ش.م.م و ذات الص ات الكالية :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 
 STE.EL كران  الكانوني  شركة 
 KANOUNI GRAIN SARL AU

الشركة تهكم ب :
بيع املواد ال الحية بالكقسيط.

نقل البضائع.
دوار الكرينات   : املوقع اإلجكماعي 

الواد زيرارة سيدي قاسم.
في  حدد  لقد   : روسمال 
على  مقسم  درهم   177.777.77
كل  ثمن  إجكماعية  حصة   1777

واحدة 177.77 درهم .
للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

الكنوني يوسف.
 5 الر ح من الر ح الصافي تخصم 

% لإلحكياطات القانونية.
اإليداع القانوني : لقد تم باملحكمة 
 18 يوم  قاسم  بسيدي  اإلبكدائية 
 383/27 رقم  تحت   2727 سبكمبر 

رقم السجل الكجاري 28585.
من وجل النسخ والبيان

487 P



12705 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

STE.SAIMAL
SARL AU

شركة سيمال
شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

روسمالها : 177.777.77 درهم 
املقر اإلجكماعي : 3) مكرر طريق 

الحاج العربي تجزئة العلوي  سيدي 
قاسم

 2( بكاريخ  خاص  لعقد  طبقا 
تأسيس شركة  تم   2727 وغسطس 

ش.م.م و ذات الص ات الكالية :
إسم  تحمل  الشركة   : التسمية 
 STE.SAIMAL SARL شركة سيمال 

.AU
 الشركة تهكم ب :

قاعة الرياضة.
نقل املسكخدمين.

 (3 الرقم     : اإلجكماعي  املوقع 
تجزئة  العربي  الحاج  طريق  مكرر 

العلوي سيدي قاسم.
في  حدد  لقد   : روسمال 
على  مقسم  درهم   177.777.77
كل  ثمن  إجكماعية  حصة   1777

واحدة 177.77 درهم .
التسيير مخول للسيدة   : التسيير 

العلمي امال.
 5 الر ح من الر ح الصافي تخصم 

% لإلحكياطات القانونية.
اإليداع القانوني : لقد تم باملحكمة 
 18 يوم  قاسم  بسيدي  اإلبكدائية 
 388/27 رقم  تحت   2727 سبكمبر 

رقم السجل الكجاري 28591.
من وجل النسخ والبيان
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STE. ZAMRAOUI TRANS
SARL

شركة الزمراوي ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها : 177.777.77 درهم 

املقر اإلجكماعي : الرقم 52 مكرر حي 
جوهرة  سيدي قاسم

 2( بكاريخ  خاص  لعقد  طبقا 
تأسيس شركة  تم   2727 وغسطس 

ش.م.م.و ذات الص ات الكالية :

تحمل  الشركة   : التسمية 

STE. ترانس  الزمراوي  شركة  إسم 

.ZAMRAOUI TRANS SARL

 الشركة تهكم ب :

نقل املسكخدمين.
املوقع اإلجكماعي : الرقم 52 مكرر 

حي جوهرة سيدي قاسم.
في  حدد  لقد   : روسمال 

على  مقسم  درهم   177.777.77

كل  ثمن  إجكماعية  حصة   1777

واحدة 177.77 درهم .

للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

البدراوي حمزة.

 5 الر ح من الر ح الصافي تخصم 

% لإلحكياطات القانونية.

اإليداع القانوني : لقد تم باملحكمة 

 18 يوم  قاسم  بسيدي  اإلبكدائية 

 384/27 رقم  تحت   2727 سبكمبر 
رقم السجل الكجاري )2858.

من وجل النسخ والبيان
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 STE. ANTRIAV
SARL

شركة انترياف

شركة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها : 577.777.77 درهم 

املقر اإلجكماعي : 26 الطابق األول 

حي اإلسماعلية  سيدي قاسم

 25 بكاريخ  خاص  لعقد  طبقا 

تأسيس شركة  تم   2727 وغسطس 

ش.م.م ذات الص ات الكالية :

إسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

 STE.ANTRIAV انترياف  شركة 

.SARL

 الشركة تهكم ب :

وشغال مخكل ة وو البناء.

م اوض.

الطابق   26  : اإلجكماعي  املوقع 

األول حي اإلسماعلية سيدي قاسم.
في  حدد  لقد   : روسمال 

على  مقسم  درهم   577.777.77

كل  ثمن  إجكماعية  حصة   5777

واحدة 177.77 درهم .

للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

العنتري املهدي.

 5 الر ح من الر ح الصافي تخصم 

% لإلحكياطات القانونية.

اإليداع القانوني : لقد تم باملحكمة 

 18 يوم  قاسم  بسيدي  اإلبكدائية 

 297/27 رقم  تحت   2727 سبكمبر 

رقم السجل الكجاري 28581.
من وجل النسخ والبيان
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ائكمانية ماغكا

ش.م.م

12 زنقة املوحدين شقة 1 حسان الر اط

 CABINET CONSULTING

JEBBARI
بمقك�سى عقد عرفي مسجل في 17 

سبكمبر 2727 بالر اط قد تم تأسيس 

شركة ذت املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

الكالية :

 CABINET  : التسمية 

.CONSULTING JEBBARI

الهدف اإلجكماعي : 

تنظيم  في  الكدريب،اإلستشارات 

الصرف.

املعامالت الكجارية.

 177.777.77  : الشركة  روسمال 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   177 فئة 

مقسمة على الشكل الكالي :

 1777 كريم  الجباري  السيد   

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

جوهرة  إقامة   : اإلجكماعي  املقر 

رقم 34 س الهرهورة تمارة.

املسير : السيد الجباري كريم رقم 
الكقييد بالسجل الكجاري55)137.

491 P

IK ADMINISTRATION

RT.BAGS شركة
SARL AU

ش.م.م.م.و

املقر اإلجكماعي : رقم )68 زنقة عزيز 

بالل الطابق الثاني الرقم 3 املعاريف 

الدارالبيضاء

الغير  العام  اإلجكماع  إثر  على   

العادي بمدينة الدارالبيضاء و كاريخ 

19 وبريل 2719 قرر املساهم الوحيد 

لشركة RT.BAGS SARL AU ش.م.م 

بمساهم وحيد ما يلي :

تغيير املقر اإلجكماعي للشركة من 

املقر رقم )68 زنقة عزيز بالل الطابق 

الثاني الرقم 3 املعاريف الدارالبيضاء 

إلى الرقم 53 زنقة سجلماسة بل دير 

الدارالبيضاء.

باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجارية 

.(45654

492 P

طباعة بن عزوز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روس املال الشركة : 877777.77 

درهم

مقر الشركة : تجزئة ازيرار ووالد 

ميمون الناضور

طبقا ملحكويات الجمع العام غير 

الذي عقد في مقر  العادي للشركاء، 

 2727 وغسطس   26 يوم  الشركة 

تقرر على النحو الكالي :

غير  العامة  الجمعية  صادقت 

سهم   1677 تحويل  على  العادية 

تم طرحها في حصص متساوية من 

قبل الشركاء لصالح السيد بن عزوز 

هالل بموجب صك خاص بكاريخ 25 

وغسطس 2727.

من   ( املادة  القرار  هذا  يعدل 

سككون  والتي  األسا�سي،  النظام 

اعكبارا من تاريخه، على النحو الكالي :

املادة ) روس املال :
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 877777.77 الشركة  روسمال 

حصة   8777 إلى  مقسم   ، درهم 

درهم   177.77 بقيمة  إجكماعية، 

للحصة الواحدة موزعة كالكالي:

 1677 ابراهيم  عزوز  بن  السيد 

حصة.

السيد بنعزوز رشيد 1677 حصة.

 1677 عرفات  بنعزوز  السيد 

حصة.

 1677 محمد  عزوز  بن  السيد 

حصة. 

 1677 هالل  عزوز  بن  السيد 

حصة.

املجموع : 8777 حصة.

غير  العمومية  الجمعية  وافقت 

العادية على تغيير اإلسم األولي لشركة 

 IMPRIMERIE BEN AZOUZE

 GLOBAL SERVICE باإلسم الجديد 

.GSB باإلخكصار BENAZZOUZ

غير  العامة  الجمعية  وافقت 

العادية على قرار نقل مقر الشركة من 

موقعه الحالي إلى العنوان ودناه زاوية 

شارع بوفيه وشارع إيري ين بلوك 53 

املطار الناظور.

و ناء على ذلك، يعدل هذا القرار 

والتي  من النظام األسا�سي،   4 املادة 

سكصبح اعكبارا من تاريخ هذا القرار، 

على النحو الكالي:

: يقع مقر الشركة  : املقر   4 املادة 

الجمعية  وافقت  زاوية  بالناضور، 

نقل  قرار  على  العادية  غير  العامة 

املككب املسجل للشركة من موقعه 

الحالي إلى العنوان ودناه : زاوية شارع 

بوفيه وشارع إيري ين بلوك 53 املطار 

الناظور.

آخر  عنوان  وي  إلى  نقله  ويمكن 

من  اسكثنائي  جماعي  قرار  بموجب 

الشركاء.

الجمع العام غير العادي، و الكالي، 

تقرر مالئمة النظام األسا�سي للشركة 

واعكماده.

في  القانونية  الوديعة  إيداع  تم 

بالناضور  سجل املحكمة اإلبكدائية 

سبكمبر   18 بكاريخ   3131 تحت رقم 

.2727

493 P

YOP WASH

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777.77 درهم

املقر اإلجكماعي : 4 زنقة واد زيز 

الطابق الثالث شقة رقم ) وكدال 

الر اط

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 YOP لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية  ذات  شركة   WASH

محدودة بشريك وحيد والتي تكصف 

كما يلي :

.YOP WASH : اسمها

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقرها اإلجكماعي : 4 زنقة واد زيز 

وكدال   ( رقم  شقة  الثالث  الطابق 

الر اط.

وساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب وخارجه إلى :

غسيل وت صيل وتلميع السيارات.

تصحيح الطالء.

الغسيل  منكجات  اسكيراد 

والك صيل.

بيع منكجات الغسيل والك صيل.

العمليات  جميع  عام،  و وجه 

املالية والكجارية والصناعية واملنقولة 

والتي يمكن ر طها بشكل  والعقارية، 

باملوضوع  مباشر  غير  وو  مباشر 

املذكور وعاله وو بأي موضوع مشابه 

وو  الترويج لكطويره  مثل  وو مكعلق، 

تمديده.

سنة تبكدئ من يوم   99  : ومدها 

تسجيل الشركة في السجل  الكجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

حامل  العمراني،  الحن�سي  ويوب 

للجنسية املغر ية، وللبطاقة الوطنية 

بزنقة  الساكن   ،AA29(26 رقم 

القبليين الرقم 43 الطائرات الر اط.

كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسير  بإمضاء  ما يخص معامالتها، 

الحن�سي  ويوب  السيد  الوحيد 

العمراني.

روسمالها : 177.777 درهم موزعة 

بقيمة  إجكماعية  حصة   1777 إلى 

177 درهم للواحدة، كما يلي :

1777 ويوب الحن�سي العمراني.

من  تبكدئ   : اإلجكماعية  السنة 

فاتح  يناير وتنكهي في مكم شهر ديسمبر 

من كل سنة اسكثنائيا السنة األولى 

الشركة  تأسيس  تاريخ  من  تبكدئ 

السنة  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي 

الجارية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 سبكمبر   22 بكاريخ  بالر اط 

تحت سجل تجاري رقم 146739.
للكلخيص والنشر

املسير

494 P

STE. BRN TRADING
ش.م.م

حل الشركة
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يوليو   3 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

2719 ما يلي :

حل الشركة باإلجماع.

تعيين السيد بدر الدين البسكاني 

كمص ي للشركة.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 42 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 22 يناير 2727.

495 P

DATA EXPO
ش.م.م ش. و
حل الشركة

العام  الجمع  بمقك�سى  تم 
وككو ر   17 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

2713 ما يلي :
حل الشركة باإلجماع.

غواتي  الحسن  السيد  تعيين 
كمص ي للشركة.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

87)/13 بكاريخ )2 نوفمبر 2713.
496 P

BARBA EXPO
SARL AU

ش.م.م ش. و
حل الشركة

العام  الجمع  بمقك�سى  تم 
يناير   1( يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

2719 ما يلي :
حل الشركة باإلجماع.

الغزواني  البكالوي  السيد  تعيين 
كمص ي للشركة.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 1321 اإلبكدائية بخريبكة تحت رقم 

بكاريخ 15 وككو ر 2719.
497 P

 FAYMA
ش.م.م

تص ية الشركة
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 
يناير   19 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

)271 ما يلي :
الحسابات  بيان  على  املوافقة 

الخكامية للكص ية.
تص ية الشركة باإلجماع.

وتبرئة  للشركة  النهائية  الكص ية 
ذمة املص ي.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 24 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 14 يناير 2727.
498 P
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STE. BRB TRADING
ش.م.م

تص ية الشركة
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يوليو   1( يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

)271 ما يلي :

الحسابات  بيان  على  املوافقة 

الخكامية للكص ية.

تص ية الشركة باإلجماع.

وتبرئة  للشركة  النهائية  الكص ية 

ذمة املص ي.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 43 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 22 يناير 2727.

499 P

 DATA EXPO
ش.م.م ش. و

تص ية الشركة
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

نوفمبر   2( يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

)271 ما يلي :

الحسابات  بيان  على  املوافقة 

الخكامية للكص ية.

تص ية الشركة باإلجماع.

وتبرئة  للشركة  النهائية  الكص ية 

ذمة املص ي.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 26 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 15 يناير 2727.

500P

AM EXPO
ش.م.م.و ش. و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يونيو   23 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

.AM EXPO : اللقب اإلجكماعي

درهم   177.777.77  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.
 ( رقم  شقة   : اإلجكماعي  املقر 

عمارة 48 مركب ال ردوس خريبكة.
موضوع الشركة :

الكجارة.
اإلسكيراد والكصدير.
مقاول وعمال البناء.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 
السيد مو ين عبد الغني.

الشركاء : السيد مو ين عبد الغني 
1777 حصة.

السنة املالية : من األول من يناير 
إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 219 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 
رقم السجل   2727 يوليو   16 بكاريخ 

الكجاري 6479.
501 P

ACTA4 CITY
ش.م.م. ش. و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 
يوليو  فاتح  يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 
بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
.ACTA4 CITY : اللقب اإلجكماعي

درهم   177.777.77  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.
 ( رقم  مرآب    : اإلجكماعي  املقر 
شارع العقبة الورش املغربي  خريبكة.

موضوع الشركة :
الكجارة.

تاجر وثاث معدات ولوازم املككب.
مقاول وعمال البناء.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 
السيدة رشد ماجدة.

مروان  رشد  السيد   : الشركاء 
1777 حصة.

السنة املالية : من األول من يناير 

يناير إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 249 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

رقم السجل   2727 يوليو   28 بكاريخ 

الكجاري 6445.

502 P

MA7

ش.م.م. ش. و

تأسيس

العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يوليو   21 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

.MA( : اللقب اإلجكماعي

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.

تجزئة   2( رقم   : املقر اإلجكماعي 

الصدق  خريبكة.

موضوع الشركة :

تشييد جميع املباني باإلضافة إلى 

وتجهيز  بتهيئة  املكعلقة  األعمال  كل 

األرا�سي.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد بالل املنكر.

الشركاء : 

 1777 املنكر  فاطمة  السيدة 

حصة.

السنة املالية : من األول من يناير 

يناير إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 254 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 4 وغسطس 2727 رقم السجل 

الكجاري 6451.

503 P

MANSOURI SOLUTIONS
ش.م.م. ش.و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

اإلسكثنائي املنعقد يوم 17 وغسطس 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 MANSOURI  : اللقب اإلجكماعي 

.SOLUTIONS

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.

بلوك ا   56 رقم   : املقر اإلجكماعي 

زنقة تامسنا حي الوفاق  خريبكة.

موضوع الشركة :

وعمال الكهر اء.

مقاول وعمال مخكل ة وو البناء.

وعمال الصيانة الصناعية.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد منصوري عزالدين.

الشركاء : 

 1777 السيد منصوري عزالدين 

حصة.

السنة املالية : من األول من يناير 

يناير إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 698 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

رقم السجل   2727 4 سبكمبر  بكاريخ 

الكجاري 6579.

504 P

YW TRADE
 SARL AU

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

مارس   9 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
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 YW TRADE  : اللقب اإلجكماعي 

.SARL AU

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.

 97 العمارة   : اإلجكماعي  املقر 

زنقة موالي عبد الرحمان      5 الشقة 

خريبكة.

موضوع الشركة :

تجارة مواد البناء.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد الحسين اكناو.

السيد الحسين اكناو    : الشركاء 

1777 حصة.

السنة املالية : من األول من يناير 

يناير إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 2(2 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

السجل   2727 يونيو   15 بكاريخ 

الكجاري رقم 6329.

505 P

A.B ARCHITECTE
SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

ديسمبر   3 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2719

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 A.B  : اإلجكماعي  اللقب 

.ARCHITECTE SARL AU

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.

 5 عمارة رقم   (  : املقر اإلجكماعي 

زنقة عالل بن عبد هللا شارع عمران 

ال قيه بن صالح.

موضوع الشركة :

وعمال الهندسة.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 
السيد اناس بنشراع.

بنشراع  اناس  السيد    : الشركاء 
1777 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية شهر ديسمبر.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
تحت  صالح  بن  بال قيه  اإلبكدائية 
مارس   11 بكاريخ   64/2727 رقم 

2727 السجل الكجاري رقم ))43.
506 P

NOVADO
SARL

ش.م.م.ش.و
تأسيس

العام  الجمع  بمقك�سى  تم 
اإلسكثنائي املنعقد يوم 17 وغسطس 
بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.
 NOVADO  : اإلجكماعي  اللقب 

.SARL
درهم   177.777.77  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.
 97 العمارة   : اإلجكماعي  املقر 
زنقة موالي عبد الرحمان    5 الشقة 

خريبكة.
موضوع الشركة :

تجارة البن.
يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد مراد الوادرا�سي.
الشركاء : 

 577 الوادرا�سي  مراد  السيد   
حصة.

السيد حمزة هجيم 577 حصة.
السنة املالية : من األول من يناير 

إلى نهاية شهر ديسمبر.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 437 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 
السجل   2727 وغسطس   26 بكاريخ 

الكجاري رقم 6483.
507 P

RM EXPO
SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يونيو   15 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 RM EXPO  : اإلجكماعي  اللقب 

.SARL AU

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للحصة للواحدة.

 97 رقم  عمارة   : اإلجكماعي  املقر 

الرحمان  زنقة موالي عبد    5 شقة 

خريبكة.

موضوع الشركة :

نقل البضائع لحساب الغير.

الكجارة.

اإلسكيراد والكصدير.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد رياض منير.

الشركاء : 

 السيد رياض منير 1777 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 515 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

السجل   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

الكجاري رقم 6549.

508 P

MA PLASTICS
SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

وككو ر   29 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2719

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

MA PLASTICS : اللقب اإلجكماعي

.SARL AU 

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للحصة للواحدة.

تجزئة   2(  : اإلجكماعي  املقر 

الصدق خر يكة.

موضوع الشركة :

صناعة املواد البالستيكية.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

.TOMASZ PIOTR LIS السيد

الشركاء : 

 1777  TOMASZ PIOTR LIS  

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 95 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 21 فبراير  2727 السجل رقم 

.623(

509 P

NK EXPO

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يونيو   23 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

.NK EXPO : اللقب اإلجكماعي

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.

 97 رقم العمارة   : املقر اإلجكماعي 

الرحمان  زنقة موالي عبد    5 شقة 

خريبكة.
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موضوع الشركة :

مقاول وعمال البناء.

تصدير واسكيراد والكجارة.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد كمال نزيه.

الشركاء : 

 السيد كمال نزيه 1777 حصة.

إلى  يناير  من وول   : املالية  السنة 

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 328 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ ) يوليو  2727 .

510 P

 MS EXPO

ش.م.م.

تأسيس
العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

سبكمبر   2 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

.MS EXPO : اللقب اإلجكماعي

درهم   177.777.77  : الروسمال 

موزعة على 1777 حصة .

  97 رقم  عمارة   : اإلجكماعي  املقر 

الرحمان  زنقة موالي عبد    5 شقة 

خريبكة.

موضوع الشركة :

مقاول وعمال البناء.

منعش عقاري والكجارة.

 يعود تسيير الشركة إلى :

 السيد فضيلي سعيد.

 والسيد فكاح مصط ى.

الشركاء : 

 السيد فضيلي سعيد 337 حصة.

السيد فكاح مصط ى 337 حصة.

 347 احيزون  محمد  السيد 

حصة.

إلى  يناير  من وول   : املالية  السنة 

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 (16 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

السجل   2727 سبكمبر    15 بكاريخ 

الكجاري 6539 .

511 P

2K EXPO

 ش.م.م.

تأسيس

العام  الجمع  بمقك�سى  تم 

يناير   21 يوم  املنعقد  اإلسكثنائي 

بالص ات  شركة  تأسيس   2727

الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

.2K EXPO : اللقب اإلجكماعي

درهم   177.777.77  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1777 على  موزعة 

177 درهم للواحدة.

بلوك   88 رقم   : اإلجكماعي  املقر 

املسيرة   حي  ال لكي  دار  تجزئة  الهاء 

خريبكة.

موضوع الشركة :

مقاول وعمال البناء.

التسيير : يعود تسيير الشركة إلى :

 السيد الخديجي خاليد.

الشركاء : 

 1777 خاليد  الخديجي  السيد   

حصة.

السنة املالية : من األول من يناير 

إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

 116 رقم  تحت  بخريبكة  اإلبكدائية 

بكاريخ 4 مارس  2727 .

512 P

أوبليم طغاف مغوك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

 28 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

يوليو 2727 واملسجل في 5 وغسطس 

2727 بالر اط تأسست الشركة ذات 

الخصائص الكالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.

الهدف اإلجكماعي :

وشغال البناء ومسكلزماته.

تاجر.

اسكيراد وتصدير.
روسمال الشركة : 177777 درهم 

حصة إجكماعية   1777 مقسمة إلى 

بقيمة 177 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :

 1777 الكبير  عبد  بل ساحي 

حصة.

من  ابكداء  سنة    99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل .

املقر اإلجكماعي : 46 شارع عقبة 1 

الطابق رقم 2 وكدال الر اط.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145(63

513 P

سطرازنيك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

 26 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

يوليو 2727 واملسجل في 5 وغسطس 

2727 بالر اط تأسست الشركة ذات 

الخصائص الكالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.

الهدف اإلجكماعي :

وشغال البناء.

تاجر.

اسكيراد وتصدير.

روسمال الشركة : 177777 درهم 
حصة إجكماعية   1777 مقسمة إلى 
بقيمة 177 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :
الكراب معاد 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة    99  : املدة 
الكأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل .
 37 رقم  عمارة   : اإلجكماعي  املقر 
احمد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حسان الر اط.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145(65
514 P

صطروباتي غبا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
 26 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يوليو 2727 واملسجل في 5 وغسطس 
2727 بالر اط تأسست الشركة ذات 

الخصائص الكالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.
الهدف اإلجكماعي :

منعش عقاري.
تاجر.

اسكيراد وتصدير.
روسمال الشركة : 177777 درهم 
حصة إجكماعية   1777 مقسمة إلى 
موزعة   للحصة  درهم   177 بقيمة 

كما يلي :
الكراب معاد 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة    99  : املدة 
الكأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل .
املقر اإلجكماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 وكدال الر اط.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145(6(
515 P



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12710

STE. AFRIC TRANS PECHE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وضع  تم   2727 مارس   5 بكاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املميزات الكالية:

 STE. AFRIC TRANS  : التسمية 

PECHE ذات املسؤولية املحدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف :

جميع األنشطة املكعلقة بالنقل.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  الواحدة  درهم   177 فئة 

كاآلتي :

 577 البلغيتي  هشام  السيد 

حصة.

 577 البلغيتي  نورالدين  السيد 

حصة.

: شارع لال اسماء  املقر اإلجكماعي 

رقم 27 مكرر املر�سى العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

هشام البلغيتي ملدة غير محددة.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة اإلبكدائية بالعيون 

رقم  2727تحت  مارس   17 بكاريخ 

رقم  تجاري  سجل   688/2727

.3135(

516 P

 SOCIETE TASSAMIN

LAAYOUN
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة 
تأسيس  تم  بمقك�سى عقد عرفي 

شركة باملميزات الكالية :

 TASSAMIN  : التسمية 

. LAAYOUN

S.A.R.L.AU : الشكل القانوني

رشيد  موالي  حي   : الشركة  مقر 

الشطر 3 بلوك 5 رقم 15 العيون.

 : للشركة   : اإلجكماعي  النشاط 

.TIRAGE DES PLANS

.ETUDE TECHNIQUE
 177.777  : الشركة  مال   روس 

درهم.

توفة  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

ال ياللي ملدة غير محدودة.

ال ياللي  توفة  السيد    : الشركاء 

1777 حصة بمائة درهم للحصة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 23 بكاريخ  بالعيون  اإلبكدائية 

وغسطس2727 تحت رقم 27/1946 

سجل تجاري رقم 11)32.

517 P

ABH. MED
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 RUE 75, N°22, HAY RACHAD

 RABAT

RC : 100631

الغير  العام  الجمع  بمقك�سى 

الوحيد لشركة  العادي قررالشريك 

 2727 3 سبكمبر  ABH. MED بكاريخ 

ما يلي :

إلى  للشركة  اإلجكماعي  املقر  نقل 
رقم   1 النهضة  الجديد حي  العنوان 

1741 زنقة تاركة الر اط.

بككابة   : لقد تم اإليداع القانوني 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   24 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم عدد )17)17.

518 P

 BENMANSOUR

ARCHITECTES
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالر اط   2727 سبكمبر   9 بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الكالية :

 BENMANSOUR  : التسمية 

.ARCHITECTES

الهدف : 

الهندسة املعمارية.

شارع   15: الكجاري  العنوان 

األبطال شقة 4 وكدال الر اط.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في 17777.77 درهم مقسمة إلى 177 

حصة بقيمة 177درهم للحصة .

تم تعيين السيد عادل   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنمنصور 

محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

146751 بكاريخ 22 سبكمبر 2727.

519 P

LE BIDON D’OR
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالر اط   2727 سبكمبر   8 بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص الكالية :

.LE BIDON D’OR : التسمية

الهدف : 

ومشكقات  الجبن  و يع  إنكاج 

الحليب.

:37 شارع خيبر  العنوان الكجاري 

حي االنبعاث تجزئة السالم 2 تمارة. 

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

 1777 177.777درهم مقسمة إلى  في 

حصة بقيمة 177درهم للحصة .

تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ال ار�سي  

محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة اإلبكدائية بكمارة تحت رقم 

63)137 بكاريخ 22 سبكمبر 2727.

520 P

STE UPES
SARL AU

و موجب   2727 9 سبكمبر  بكاريخ 

عقد الجمع العام االسكثنائي املسجل 

بكاريخ 9 سبكمبر 2727، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

االجكماعي  املال  الروس  رفع 

للشركة ليصبح حسب اآلتي :

حدد روسمال الشركة في 677.777 

درهم مقسمة إلى 6777 حصة بقيمة 

177 درهم للحصة.

والسابع  السادس  البند  تعديل 

من القانون األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 سبكمبر   16 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم )17681.

521 P

DINAS CAFE
SARL

تص ية شركة
و موجب   2727 يوليو   22 بكاريخ 

عقد الجمع العام االسكثنائي املسجل 

2727، قرر  23 يوليو  بالر اط بكاريخ 

الشركاء ما يلي :

ومر  إسناد  وتم  الشركة  تص ية 

الكص ية للسيدة يعلى خديجة.

شارع موالي علي   : مقر الكص ية 

حي   4 رقم  محل   3 عمارة  الشريف 

ال ردوس، تمارة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   22 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 9)1769.

522 P
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PHARMACIE INNA

SARL AU

يلي  ما  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك وحيد.

.PHARMACIE INNA : التسمية

الهدف االجكماعي : صيدلية.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

حصة من   1777 إلى  مقسم  درهم، 

الواحدة  للحصة  درهم   177 فئة 

موزعة على الشكل الكالي :

السيد خالد قصير 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.

ووالد  لغزاوي  ووالد  طريق   : املقر 

العيا�سي جماعة عامر سال.

املسير : خالج قصير.

رقم السجل الكجاري : )3197.

523 P

ANWAR ZAGORA

SARL

ذات روسمال يقدر : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : ومل 5 رقم 572 حي 

املسيرة يعقوب املنصور، الر اط

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 ،2727 مارس   1( بكاريخ  بالر اط 

للشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

من طرف السيد حداد عبد العزيز 

والتي  املغيث  عبد  حداد  والسيد 

تحمل الخصائص الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 ANWAR ZAGORA  : اسمها 

.SARL

.مقاول في وشغال البناء   : هدفها 

واشغال مخكل ة، اسكيراد وتصدير.

حي   572 رقم   5 ومل   : مقرها 

املسيرة يعقوب املنصور الر اط.

يوم  من  يبكدو  سنة   99  : ومدها 

الكأسيس.

درهم   177.777  : روسمالها 

مقسمة إلى 1777 حصة بقيمة 177 

درهم للواحدة.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

العزيز  عبد  حداد  السيد  محددة 

مع  املغيث  عبد  حداد  والسيد 

إمضائهما املزدوج.

في  تبكدئ    : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في مكم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالر اط يوم 23 سبكمبر 2727، تحت 

رقم 146113.
وهذا بمثابة مقكطف و يان

524 P

PARA KHADAMATES
SARL AU

ذات الروسمال يقدر : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : عمارة 37 رقم 8 

زنقة موالي احمد لوكيلي حسان، 

الر اط

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم   ،2727 3 سبكمبر  بالر اط بكاريخ 

وضع القانون األسا�سي للشركة من 

والتي  ديب،  كريمة  السيدة  طرف 

تحمل الخصائص الكالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 PARA KHADAMATES  : اسمها 

.SARL AU

املواد  وشراء  بيع   : هدفها 

الصيدالنية ومواد الكجميل.

مطعمة.

وعمال مخكل ة.

زنقة   8 رقم   37 عمارة   : مقرها 

موالي احمد لوكيلي حسان الر اط.

يوم  من  تبكدو  سنة   99  : ومدها 

الكأسيس.

روسمالها : 17.777  درهم مقسمة 

درهم   177 بقيمة  حصة   177 إلى 

للواحدة.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة السيدة كريمة ديب.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في مكم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 

سبكمبر   22 يوم  بالر اط  الكجارية 

2727، تحت رقم 146749.
وهذا بمثابة مقكطف و يان

525 P

شركة كلين بابي
ش م م ذات ش و

6 زنقة ضاية عوا الطابق الرابع 

شقة 16 وكدال، الر اط

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

في  بكمارة  مؤرخ  عقد  بمقك�سى 

تم وضع القوانين   ،2727 مارس   12

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ذات املميزات 

الكالية :

التسمية : شركة «كلين بابي» ش م 

م ذات الشريك الوحيد.

وتنظيف  غسل   : الهدف 

الحيوانات املنزلية.

زنقة ضاية عوا   6  : املقر الرئي�سي 

وكدال   ،16 شقة  الرابع،  الطابق 

الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

قدره  بما  حدد   : املال  روس 

 1777 على  مقسم  درهم   177.777

للواحدة،  درهم   177 بنسبة  حصة 

االجكماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األر اح  من   5% تؤخذ   : األر اح 

الصافية للكأسيس االحكياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  بلحاج  يوسف  السيد 

محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبكمبر   15 الكجارية بالر اط بكاريخ 

رقم  الكجاري  السجل  تحت   ،2727

.145883
للبيان والنشر

526 P

AVOLSA
مجازر الدواجن السالوية ش م م

السجل الكجاري رقم )2711

الوحيد  الشريك  قرار  إثر  على 

 1( بكاريخ  عرفي  عقد  و مقك�سى 

بالر اط  املسجل   2727 وغسطس 

رقم   ،2727 وغسطس   24 بكاريخ 

الترتيب 15256.

السجل 24)2746-7718 - 2727 

وصل 42766.

تقرر ما يلي :

من  اللبار  عادل  السيد  إقالة 

مهامه بالشركة.

تعيين السيد مغ ور عبد الرزاق 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

2727، تحت رقم  14 سبكمبر  بكاريخ 

.35777

527 P

 STE BARKAOUI

KHADAMAT
SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

زنقة بجعد سوق األحد ميدلت

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي املنعقد بكاريخ 11 سبكمبر 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2727

 STE BARKAOUI KHADAMAT

SARL AU ما يلي :
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مقاول   : الكالية  األنشطة  حذف 

البساتين وصيانة الحدائق والشوارع 

: اسكغالل وماكن مخكل ة.

األشغال  في  مقاول   : إضافة 

املخكل ة وو البناء، م اوض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بميدلت بكاريخ 21 سبكمبر 

 2727/157 رقم  تحت   ،2727

بالسجل الكجاري رقم 1941.

528 P

NABIL SAFAKAT

ش م م ش و

روسمالها : 177.777 درهم

رقم 3 املحطة الطرقية ميدلت

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

يوليو   9 بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2727

و  ش  م  م  ش   NABIL SAFAKAT 

ما يلي :

 NABIL SAFAKAT شركة  حل 

ش م م ش و ابكداء من تاريخ 9 يوليو 

.2727

تعيين السيد بوعيط نبيل مص ي 

NABIL SAFAKAT لشركة ش م م ش 

و الذي سيباشر مهامه طبقا للنظام 

هذا  من  ابكداء  للشركة  األسا�سي  

اليوم.

تحديد مقر الكص ية في العنوان 

الكالي رقم 3 املحطة الطرقية ميدلت.

تغيير ال صل الخامس من النظام 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بميدلت بكاريخ 4 وغسطس 

 119/2727 رقم  تحت   ،2727

بالسجل الكجاري رقم 1495.
ملخص قصد النشر

529 P

نيور كوم

سجل تجاري بالر اط رقم 113635

املقر االجكماعي : 1 شارع النخيل 

شقة 25 مدخل E الطابق الخامس 

الر اط

تحويل املقر االجتامعي

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

يولو   2 بكاريخ  املكعلق  االسكثنائي 

2727 للشركاء نيور كوم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ، تقرر ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي إلى العنوان 

الكالي : زنقة الهودال قطاع 37 بلوك و 

تجزئة ) حي الرياض الر اط.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

2727، تحت رقم  21 سبكمبر  بكاريخ 

.176936
بمثابة مقكطف و يان

530 P

J O VOYAGE

SARL AU

تأسيس شركة
 15 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

سبكمبر 2727، قد تم  تأسيس شركة 

والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  التي  الوحيد 

الكالية :

 J O VOYAGE SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

والشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

نقل   : االجكماعي  الهدف 

املسكخدمين.

في  حدد   : الشركة  روسمال 

17.777 درهم مقسم إلى 177 حصة 

اجكماعية بقيمة 177 درهم.

التسيير : جواد العمراني، الحامل 

.QA12634( للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

إقامة   19 عمارة   75 رقم   : املقر 

الياقوت قطاع الف حي الرحمة سال.

يكم اإليداع القانوني في املحكمة 

سبكمبر   24 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2727، بسجل الكجاري رقم 31949.

531 P

CHRYSOS
SARL AU

تعديالت بالشركة
 CHRYSOS SARL : اسم الشركة

.AU

شارع  من  الشركة  مقر  تحويل 

الر اط  وكدال،   2 رقم  شقة  عقبة 

37 سوق الذهب  7.67 رقم  إلى زنقة 

املالح القنيطرة.

للشركة  جديد  نشاط  إضافة 

مصنع املجوهرات واإلصالح.

مصلح  الكجاري  النشاط  الغاء 

وتصنيع  تصليح  ورشة  املجوهرات 

املجوهرات الك اوض تاجر.

استيارد وتصدير.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.55855

532 P

LA CIGOGNE NOIRE CAFE
SARL AU

تعديالت بالشركة
 LA CIGOGNE  : الشركة  اسم 

.NOIRE CAFE SARL AU

 577 الشركة  حصص  ت ويت 

حصة من السيد عبد الصمد سعاد 

إلى السيد عالل الشتيوي.

 577 الشركة  حصص  ت ويت 

إلى  تيال  هشام  السيد  من  حصة 

السيد عالل الشتيوي.

لكصبح اآلن :

عالل الشتيوي 1777 حصة.

تعيين السيد عالل الشتيوي مسير 
جديد للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 

االبكدائية بكمارة تحت رقم 2129.
533 P

MAHER BELCADI
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL 30 ANGLE RUE
 QORTOBA ET JAMIL SEDKI

ZOUHAOUI KENITRA
RC N° 29849

فسخ التسيير الحر
بمقك�سى عقد رسمي حر بمككب 
االسكاذ عادل برادة موثق بالقنيطرة 
تم فسخ   ،2727 سبكمبر   11 بكاريخ 
التسيير الحر لألصل الكجاري املككون 
 37 بالقنيطرة  والكائن  مقهى  من 
صدقي  وجميل  قرطبة  زنقة  تقاطع 
الزوهاوي واملسجل بالسجل الكجاري 
29.849 والذي  بالقنيطرة تحت رقم 
كان قد تم بين الشركة املسماة ماهر 
مسؤولية  ذات  وهي شركة  بلقا�سي 
محدودة بشريك وحيد يمثلها السيد 
و ين  العبا�سي  بلقا�سي  ماهر  محمد 

السيد �سي محمد دغماوي.
534 P

MAHER BELCADI
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL 30 ANGLE RUE
 QORTOBA ET JAMIL SEDKI

ZOUHAOUI KENITRA
RC N° 29849
التسيير الحر

بمقك�سى عقد رسمي حر بمككب 
االسكاذ عادل برادة موثق بالقنيطرة 
عقد  تم   ،2727 سبكمبر   11 بكاريخ 
التسيير الحر لألصل الكجاري املككون 
 37 بالقنيطرة  والكائن  مقهى  من 
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صدقي  وجميل  قرطبة  زنقة  تقاطع 

الزوهاوي واملسجل بالسجل الكجاري 

وذلك   29.849 بالقنيطرة تحت رقم 

بلقا�سي  ماهر  املسماة  الشركة  بين 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

محمد  السيد  يمثلها  وحيد  بشريك 

ماهر بلقا�سي العبا�سي و ين السيدة 

شهري  كراء  مقابل  العقاوي  فاطمة 

 17 وذلك ملدة  درهم،   18.777 قدره 

سنوات كاملة تبكدئ من تاريخ إمضاء 

العقد وتنكهي بانتهاء مدة 17 سنوات.

535 P

 STE IMMOBILIERE

MAMOBAT

حرر  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

باريط كوثر موثقة  بمككب األسكاذة 

 ،2727 فبراير   8 بكاريخ  بالقنيطرة 

 IMMOBILIERE شركة  شركاء  قرر 

MAMOBAT ما يلي :

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

الر اط   (8 من شارع االقامات رقم 

إلى زنقة ضاية عوا العمارة 16 الرقم 

1 وكدال، الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 63381.

536 P

STE AYADA TRANS

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

DAR HAMRA RUE BOUSFRA

N°552 SALE

يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تأسيس  تم  بسال،   2727 مارس   4

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص الكالية :

 AYADA TRANS التسمية : شركة

ش م م ذات شريك الواحد.

الهدف : مقاولة لنقل البضائع.

 177.777  : الشركة  مال  روس 

حصة من   1777 إلى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   177 فئة 

مقسمة على الشركاء كاآلتي :

 1777 الغويوبي  عدنان  السيد 

حصة.

الحمراء  الدار   : االجكماعي  املقر 

زنقة بوس رة رقم 552 سال.

التسيير : عدنان الغويوبي.

املدة :  مدة الشركة 99 سنة.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بسال تحت رقم 

.3189(
بمثابة مقكطف و يان

537 P

مككب ومودح للحسابات والدراسات الجبائية 

والقانونية

زاوية باتر نون واإلسكندرية، عمارة لينا II، شقة 

B 2 حي املستش يات الدار البيضاء

الهاتف : 722826598

 COMPAGNIE GENERALE

DES TRAVAUX PREMIUM

4، شارع 49، الطابق األول، السالمة 

1، الدار البيضاء

انشاء شركة محدودة املسؤولية 
بشريك واحد

بالدار  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس   22 في  مؤرخ  البيضاء، 

وسا�سي  نظام  تحرير  تم   ،2727

بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

واحد، خاصياتها كالكالي :

 COMPAGNIE  : التسمية 

 GENERALE DES TRAVAUX

PREMIUM ش م م بشريك واحد.

الغرض )مخكصر) :

في  مباشر،  غير  وو  مباشر  بشكل 

املغرب والخارج.

الطرق  ووعمال  البناء  وعمال 

والكنمية املخكل ة.

والدراسات  الهندسية  األنشطة 

والكحليالت  الرقابة  وونشطة  ال نية 

التشييد  بقطاعات  املكعلقة  ال نية 

والبناء واألشغال العامة والعقارات.

والكمثيل ألي  والككليف  املكاجرة 

منكج وو خدمة.

العقود  جميع  عن  الكنقيب 

العامة والخاصة والوطنية والدولية 

وتقديمها والكعاقد معها من الباطن.

املقاوالت العامة لجميع الحرف في 

مجال البناء واألشغال العامة.

واملشورة  واإلدارة  الخبرة 

البناء  مجاالت  في  واملساعدة 

واألشغال العامة والعقارات.

البناء  وتنسيق  وتوجيه  جدولة 

واألشغال واملشاريع العامة والعقارية.

دراسة السوق واملنكوجات.

التراخيص  جميع  عام  وبشكل 

والحرفية  واملنقولة  الكجارية 

واملالية  والزراعية  والصناعية 

واملساعدة   والعقارية  واإلعالمية 

والتشغيل  والكدريب  واملشورة 

التراخيص  إنشاء  وو  واالسكحواذ 

براءات االختراع والعالمات الكجارية 

وشبكات  وحدات  إدارة  وو  للكوزيع 

املرتبطة  األنشطة  وجميع  الكوزيع 

بأحد  مباشر  غير  وو  مباشر  بشكل 

األشياء املذكورة وعاله وو من املحكمل 

ون تعزز تنمية نشاط الشركة.

 ،49 شارع   4  : االجكماعي  املقر 

الدار   ،1 السالمة  األول،  الطابق 

البيضاء.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل الكجاري.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 على  مجزوة  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فة  من  حصة 

الواحدة، وسندت كلها للسيد احمد 

طلحة.

للسيد  التسيير  وسند   : التسيير 

وحمد طلحة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء.

538 P

 CAFE GLACIER ESPACE

VERT

عقد تسيير حر وصل تجاري
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 ،2718 سبكمبر   26 بكاريخ  بالر اط 

قامت السيدة رشيدة عوني بككليف 

لتسيير  املغني  بنعبد  حميد  السيد 

 8 املقهى الكائنة بإقامة البهجة رقم 

شارع املجد يعقوب املنصور، الر اط 

بالر اط  الكجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت رقم 117384 وذلك على سبيل 

سنوات   3 ملدة  وذلك  الحر  التسيير 

تبكدئ من فاتح وككو ر 2718.
من وجل االسكخالص والبيان

539 P

STE ESSAADI PRINT

SARL

تم بكاريخ 21 يوليو 2727 اجكماع 

عام اسكثنائي حدد بموجبه النقاط 

اآلتية :

السعدي  سعيد  السيد  قام 

روسمال  من  حصة   977 بك ويت 

الشركة للسيدة خولة فنان.

الجديد  الكقسيم  ليصبح 

للحصص كاآلتي : السيدة خولة فنان 

1777 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.
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السعدي  السيد سعيد  اسكقالة 

من منصبه كمسير ثاني للشركة.

تعيين السيدة خولة فنان مسير 

وحيد للشركة.

قرر االجكماعي العام ون الشركة 

سكلتزم بكوقيع السيدة خولة فنان.

يوم  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى   2727 21 سبكمبر 

رقم  تحت  بمراكش  الكجارية 

.115535

540 P

TRIP EXPRESS
SARL AU

الغير  العام  الجمع  بمقك�سى 

العادي بكاريخ 2 سبكمبر 2727، قرر 

املسير الوحيد للشركة ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي من إقامة 

4 شارع الحسن  النخيلة و شقة رقم 

ووالد  رياض  تجزئة  إلى  تمارة  األول، 

3 رقم  مطاع الطابق الس لي سككور 

2)1، تمارة.

تغيير البند 4 للقانون األسا�سي.

وسئلة مخكل ة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بكمارة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2727 سبكمبر   18 بكاريخ 

الرقم )394.

سجل تجاري رقم 9)1285.
مقكطف قصد اإلشهار

541 P

 LES FERMES CHEMAOU -

SOFEC
شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 177.777 درهم

نقل املقر االجكماعي
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

بكاريخ  بتي لت  املنعقد  العادي  غير 

الشركاء  قرر   ،2727 سبكمبر   21

نقل املقر االجكماعي للشركة من حي 

بلكورة رقم 32 قطعة النبوية، تي لت 

إلى قطعة النبوية 3 رقم 67 تي لت.

و الكالي تعديل املادة 4 من النظام 

األسا�سي.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بتي لت 

رقم  تحت   ،2727 سبكمبر   24 يوم 

.158
للخالصة والبيان

542 P

ABAHAJ AUTO
SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

RC N° 135797

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

يوليو   2( بكاريخ  واملنكقد  للشركة 

2727، الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

سبكمبر   24 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727، تحت رقم 799)17.

543 P

STE GE2P - CONSULTING
SRAL AU

روسمالها : 177.777 درهم

RC N° 110373

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

يوليو   27 بكاريخ  واملنعقد  للشركة 

2727، الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   24 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727، تحت رقم 171)17.

544 P

STE RINARI SERVICES
SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

RC N° 123677

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

3 وغسطس  للشركة واملنعقد بكاريخ 

2727، الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   24 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727، تحت رقم 798)17.

545 P

STE T. D. R . D. I . E

SARL

روسمالها : 1.777.777 درهم

RC N° 107507

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة واملنعقد بكاريخ 24 وغسطس 

2727، الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   24 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727، تحت رقم 177)17.

546 P

STE ZABARHAY

SARL

روسمالها ك 17.777 درهم

RC N° 120177

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة واملنعقد بكاريخ 24 وغسطس 

2727، الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   24 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727، تحت رقم 172)17.

547 P

PROGRAD

SARL AU

تأسيس
 14 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2727 سبكمبر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواص ات الكالية :

 PROGRAD SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجكماعي : الكجارة بص ة 

عامة.

راس املال : 177.777 درهم.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.

شارع  زاوية   : االجكماعي  املقر 

الحسن الثاني وزنقة مخكار السو�سي 

العمارة 3 الشقة 3 الر اط.

التسيير : السيد وسيم امعيز.

رقم السجل الكجاري : 146161.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجاري  بالسجل  بالر اط  الكجارية 

تحت رقم 112)17.

548 P

ائكمانية النجد

25 زنقة سويب الدار البيضاء

الهاتف : 755)752227

ال اكس : 733)752227

شركة فورست

شركة محدودة املسؤولية

روسمالها : 6.777.777 درهم

مقرها االجكماعي : فير اي وهل لغالم 

طريق 176 كلم 11 تيط مليل

الدار البيضاء

السجل الكجاري رقم 96793

بالدار  بمقك�سى عقدين عرفيين 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  البيضاء 

واملسجلين بكاريخ )1 سبكمبر 2727، 

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

 FERST للمساهمين لشركة فورست 

روسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 

6.777.777 درهم.

اهل  اي  فير  االجكماعي  مقرها 

تيط مليل   11 كلم   176 لغالم طريق 

الدار البيضاء ما يلي :

فخير  للسيد  ت ويض  إعطاء 

املسير الوحيد لشركة  عبد الرحيم، 

األرا�سي،  و يع  لشراء  «فورست» 

والشراء،  البيع  اإلجراءات،  تكميم 

الكجاري،  األصل  رهن  عقود  إيداع 

مع تخويله كل الصالحيات للكصرف 

باسم الشركة.
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تعديل القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 
رقمين  تحت   ،2727 22 سبكمبر 

)4686) و46868).
549 P

ائكمانية النجد
25 زنقة سويب الدار البيضاء

الهاتف : 755)752227
ال اكس : 733)752227

KACEM TRANSPORT
بالدار  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 2727 وغسطس   6 بكاريخ  البيضاء 
وغسطس   11 بكاريخ  واملسجل 
الغير  العام  الجمع  قرر   ،2727
 KACEM العادي للمساهمين لشركة
محدودة  شركة   TRANSPORT
واحد،  شريك  ذات  املسؤولية 

روسمالها 177.777 درهم.
25 زنقة سويب  مقرها االجكماعي 

الطابق II الدار البيضاء.
السيد  من  227حصة  ت ويت 
عكيق  السيد  إلى  شكراني  امليلود 

محمد.
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.
امليلود  للسيد  التسيير  تمديد 

شكراني.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  بالدارالبيضاء  الكجارية 
وغسطس 2727، تحت رقم )1)42).
550 P

MORBUILD
SARL

روسمالها : 177.777 درهم
مقرها االجكماعي : حي ونا�سي و 1 

عمارة 4، شقة )5 الطابق الثالث 
وهل لغالم سيدي البرنو�سي الدار 

البيضاء
السجل الكجاري رقم 583)37

العادي  الغير  العام  للجمع  طبقا 
 2727 فبراير   17 بكاريخ  املؤرخ 
2727، قرر  9 يوليو  واملسجل بكاريخ 

ما يلي :

فسخ الشركة قبل ووانها.

تعين السيد جيور سمير كمص ي 

للشركة.

 25 الشركة  تص ية  مقر  تعيين 

زنقة سويب الطابق II الدار البيضاء.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2727 سبكمبر   16 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 46223).

551 P

ائكمانية النجد

25 زنقة سويب الدار البيضاء

الهاتف : 755)752227

ال اكس : 733)752227

DUPAIN

بالدار  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   2( بكاريخ  البيضاء 

 ،2727 سبكمبر   2 بكاريخ  واملسجل 

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

DUPAIN شركة  للمساهمين لشركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

مقرها  درهم،   177.777 روسمالها 

الزفزاف  محمد  شارع  االجكماعي 

إقامة الحديقة سيدي   ( محل رقم 

مومن الدار البيضاء.

السيد  من  حصة   477 ت ويت 

عثمان ويشن إلى السيد ابن القا�سي 

الحسن.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.

عثمان  للسيد  التسيير  تمديد 

القا�سي  ابن  السيد  تسمية  ويشن 

غير  ملدة  لشركة  كمسير  الحسن  

محدودة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

رقم  تحت   ،2727 9 سبكمبر 

.(45332

552 P

ائكمانية النجد

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد

روسمالها : 47.777 درهم

 II مقرها االجكماعي : 25 زنقة سويب الطابق

الدار البيضاء

السجل الكجاري رقم 151813

 FIDUCIAIRE NAJD

بالدار  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2719 ديسمبر   12 بكاريخ  البيضاء 

 ،2719 ديسمبر   25 واملسجل بكاريخ 

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

 FIDUCIAIRE لشركة  للمساهمين 

املسؤولية  محدودة  شركة   NAJD

 47.777 روسمال  ذات شريك واحد 

زنقة   25 االجكماعي  مقرها  درهم، 

سويب الطابق II الدار البيضاء.

درهم   47.777 رفع روسمالها من 

 267.777 377.777 درهم بزيادة  إلى 

درهم باقكطاع من الحساب الجاري.

6 و) من القانون  تعديل ال صل 

األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

رقم  تحت   ،2719 31 ديسمبر 

.(255(4

553 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم

رقم 36 شارع عالل بن احمد جليز، مراكش

FRUGA AL MONDS

شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 577.777 درهم

عبلة 15 - 82، كمب الغول - جليز، 

مراكش

رقم السجل الكجاري : 9)4)6

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

 ،2727 يوليو   24 بكاريخ  االسكثنائي 

تم تقرير ما يلي :

ملك  في  حصة   1257 ت ويت 

 JORGE CANTO MORENO السيد

 MOROCCAN الشركة  لحساب 

.ALMONDS INTERNATIONAL

6 و) من النظام  تحيين ال صول 

األسا�سي للشركة.

حدد الروسمال االجكماعي في مبلغ 

 5777 إلى  مقسم  درهم   577.777

حصة.

 MOROCCAN شركة 

 ALMONDS INTERNATIONAL

4977 حصة ب 497.777 درهم.

 KHALID HOUMMAD السيد 

177 حصة ب 17.777 درهم.

ب  حصة   5777  : املجموع 

577.777 درهم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 

سبكمبر   22 يوم  بمراكش  الكجارية 

2727، تحت رقم 115631.

554 P

شركة نسمت ريف
ش م م

حي براقة الناظور

تأسيس شركة
بكاريخ  موقع  عقد  بمحضر 

شركة  تأسست   ،2727 15 سبكمبر 

األوصاف  ذات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

االسم الكامل : شركة نسمت ريف 

ش م م.

املهنة : للكجارة في اللحوم الطازجة 

ومجمدة.

االجهزة املكعلقة باملطاعم.

املقر الرئي�سي : حي عاريض بوعرك 

سلوان.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

  177 سهم بقيمة   1777 مقسم على 

درهم للسهم.
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املساهمين :
اليماني علي 977 سهم.

اليماني سليمان 177 سهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

اليماني علي )224875 س).
تم لدى مككب الضبط   : اإليداع 
بكاريخ  الناظور  بمحكمة  والتسجيل 
22 سبكمبر 2727، تحت رقم 3165.
555 P

شركة بيطوبيزنيس سولسيو
ش م م

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
الوحيد  للشريك  مسؤولية محدودة 

بالخصائص الكالية :
بيطو يزنيس سولسيو   : التسمية 

ش م م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
سنة ابكداءا من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الكجاري.
املسير : مالك الرامي.

درهم   177.777  : الروسمال 
موزعة على الشكل الكالي :

مالك الرامي 577 حصة.
محمد رضا دافع 5777 حصة.

 37 إقامة   : االجكماعي  العنوان 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان - الر اط.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسبمر.
الكجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بكاريخ   3887 رقم  تحت  بالر اط 

21 سبكمبر 2727.
556 P

شركة مركز الحكمة ألبحاث 
السالم
تعديل

في نهاية محضر اجكماع الجمعية 
 ،2727 12 سبكمبر  العمومية بكاريخ 
الكغييرات في الشركة ذات  تم إنشاء 
وخصائصها  املحدودة   املسؤولية 

كما يلي :

نقل املككب املسجل للشركة.

بيع وسهم الشركة.

وتعيين  السابق  املسير  اسكقالة 

مدير جديد.

تحديث النظام األسا�سي.

السلطات التي يكعين منحها.

القرار األول : نقل املككب املسجل 

للشركة.

غير  العامة  الجمعية  قررت 

العادية نقل املككب املسجل للشركة 

شارع ابن سينا الثاني شقة   (9 من 

76 وكدال، الر اط إلى 18، سهيل بن 

عمر ووالديا السوي�سي الر اط.

القرار الثاني : بيع األسهم.

بالنسبة لنقل األسهم :

خلي ة  علي  فيصل  سلطان   - م 

الرميثي من الجنسية اإلماراتية بكاريخ 

بقي في وبو ظبي،   19(6 سبكمبر   16

 ،PONP4779 حامل جواز الس ر رقم

425 سهما  141 سهما من  تنازل عن 

مركز  املذكورة  الشركة  في  ويملكه 

الحكمة ألبحاث السالم ش.

ناصر  حمد  هللا  عبد  طالل 

املزروعي إماراتي الجنسية من مواليد 

م ويقيم في وبو ظبي،   1981 يناير   5

 ZJ1676335 حامل جواز الس ر رقم

يتنازل عن 142 سهما من 425 سهما 

املعروفة  الشركة  في  تخصه  والتي 

على  لألبحاث  الحكمة  «مركز  باسم 

السالم» ش.

إلى راشد عبد هللا سعيد بن غليطة 

الق يلي من اإلمارات العر ية املكحدة 

 1984 28 سبكمبر  الجنسية، مواليد 

م ويقيم في عجمان حامل جواز س ر 
.HKKL88319 رقم

املدير  اسكقالة   : الثالث  القرار 

السابق وتعيين مدير جديد.

علي  فيصل  سلطان   : السادة 

طالل عبد هللا   - خلي ة الرميلي و م 

حمد ناصر املزروعي قدموا اسكقالتهم 

لالجكماع باسم محمد راشد عبد هللا 

كمدير  االغ لي  غليطة  بن  سعيد 

ل ترة غير محددة.

تحديث حالة القرار الرابع.

الجمعية العامة غير العادية بناء 

على القرار السابق تعديل املواد 4 و6 

و13 و15 من النظام األسا�سي.

سلطات املؤتمر.

لحامل  الصالحيات  جميع  تمنح 

النسخة األصلية وو نسخة مصدقة 

من محضر هذا االجكماع للشكليات 

املنصوص عليها في القانون.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  اإليداع  بالر اط،  الكجارية 

بكاريخ   142633 رقم   RC106992

21 سبكمبر 2727.

557 P

BEAMTEL
SARL AU

الروسمال االجكماعي : 177.777 

درهم

املقر االجكماعي : 8)3 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الر اط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   31 بكاريخ  الر اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد، وخصائصها 

على النحو الكالي :

التسمية االجكماعية : بيمطيل.

االتصاالت   : االجكماعي  الهدف 

والبحث والكطوير.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسمة إلى 1777 من فئة 177 درهم 

للحصة الواحدة.

تباري جليل 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة    99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

شارع الحسن الثاني   3(8  : املقر 

شقة رقم 2 الر اط.

حامل  جليل  تباري   : املسير 

.AB709218 البطاقة الوطنية رقم

رقم الكقييد بالسجل الكجاري : تم 

اإليداع القانوني لدى ككابة الضبط 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

RC 146095، الر اط.

558 P

 FIDUCIAIRE 2CH

 STE CONSEIL ENCOMPTABILITE &

JURIDIQUE

OPTIMUM SI

SARL AU

مقرها االجكماعي : 37 شقة رقم 8 

زنقة موالي احمد الوكيلي حسان، 

الر اط

العادي  الغير  العام  الجمع  إن 

يوليو   3 بكاريخ  بالر اط  املنعقد 

2727، بمقر الشركة قرر ما يلي :

 177 بقيمة  حصة   677 ت ويت 

إلى  دهان  محمد  السيد  من  درهم 

 BLUE SYSTEMS IBR DMCC شركة

بدولة  الكجاري  بالسجل  املسجلة 

ممثلها  املكحدة  العر ية  اإلمارات 

السيد حافظ عبد اللطيف.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مهام محدودة ذات 

مهام  ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك 

محدودة.

تغيير املقر االجكماعي للشركة من 

احمد  زنقة موالي   8 رقم  شقة   37

58، زاوية  الوكيلي حسان الر اط إلى 

العيا�سي  وجيل  ميشلي ان  زنقة 

الطابق األول شقة 1 الر اط.

بكاريخ  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  باملحكمة   2727 9 سبكمبر 

بالر اط تحت رقم 176525.

559 P
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سينزي ملتيسيرفيس
تأسيس شركة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تقرر  بالر اط   2727 مارس   4

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الكالية :

سينزي   : االجكماعية  التسمية 

ملكيسيرفيس.

األبطال  شارع   : االجكماعي  املقر 

عمارة رقم 15 طابق 4 وكدال.

وعمال السباكة وتطوير   : الهدف 

مكي ات الهواء ووشغال البناء.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

إحداثها ال علي.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 على  مقسم  درهم   177.777

حصة بقيمة 177 درهم للواحدة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

31 من ديسمبر  فاتح يناير وتنكهي في 

من كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد مقولي ياسين ملدة غير 

محدودة.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.145931

560 P

RACHIDI EL MATI
التسيير الحر ألصل تجاري

 3 في  بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ 

تم إبرام عقد تسيير   2727 سبكمبر 

السيد  بين  املوقع  تجاري  حر ألصل 

رشيدي املعطي بص كه مالك لألصل 

الكجاري والسيد الكرني عمر بص كه 

رقم  الوطنية  بطاقكه  حرا  مسيرا 

WB58368 باسكغالل املحل الكجاري 

الغذائية  املواد  لبيع  املخصص 

األمل  تجزئة   264 بخريبكة  والكائن 

سنة قابلة للكجديد من  مدة الكراء 

فاتح سبكمبر 2727 إلى 31 وغسطس 

2721 رقم السجل الكجاري 15978.

561 P

EDDARRAK ABDELLATIF
التسيير الحر ألصل تجاري

 26 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تم إبرام عقد تسيير   2719 ديسمبر 

السيد  بين  املوقع  تجاري  حر ألصل 

مالك  اللطيف بص كه  الدراك عبد 

لألصل الكجاري والسيد راوية املهدي 

بص كه مسيرا حرا بطاقكه الوطنية 

املحل  باسكغالل   Q263324 رقم 

والكائن  ملقهى  املخصص  الكجاري 

 34 بخريبكة إقامة ال ردوس عمارة 

شارع موالي يوسف مدة الكراء عشر 

فاتح  من  للكجديد  قابلة  سنوات 

فبراير 2727 إلى 31 يناير 2737 رقم 

السجل الكجاري 12588.

562 P

COSERAP شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 177.777 درهم

 املقر االجكماعي : 152 سوق مودة

حي ال رح تقدم الر اط

تعديالت في القانون األسا�سي
العام االسكثنائي  الجمع  بموجب 

للشركة   2727 مارس   9 بكاريخ 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

روسمالها   COSERAP املسماة  واحد 

 152 بسال  مقرها  درهم   177.777

قرر تقدم  ال رح  حي  مودة   سوق 

ما يلي :

التي  االجكماعية  الحصص  بيع 

 : كانت في حوزة السيدة نجاة بنوارة 

667 حصة بقيمة 177 درهم للحصة 

الواحدة.

السيدة نجاة بنوارة باعت ل ائدة 

 337  : اكراضة  ال كاح  عبد  السيد 

للحصة  درهم   177 بقيمة  حصة 

الواحدة.

السيد بنجلون سعد باع ل ائدة 

337 حصة بقيمة   : العيا�سي عطاري 

177 درهم للحصة الواحدة.

تعيين السيد عبد ال كاح اكراضة 

كمسيرين  عطاري  العيا�سي  والسيد 

جديدين للشركة ملدة غير محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

وبهذا ستكغير ال صول 6 و ) و 13 

على  للشركة  األسا�سي  القانون  من 

وساس هذا الكقسيم الجديد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

حسب الكغييرات السال ة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبكمبر   17 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 176448.

563 P

 EL HAMIDI DES BESTE AUS

MAROKKO

الحميدي ديس بيست ووس ماروكو 

ش.م.م

الروسمال االجكماعي : 17.777 درهم

 املقر االجكماعي : املحل الكجاري

رقم 8 إقامة رقم 3 املعمورة 2 والد 

هالل حصين سال الجديدة

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

 2727 وغسطس   12 بكاريخ  الر اط 

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة :

تاجر بالجملة   : الهدف االجكماعي 

للخضروات وال واكه.

الغذائية  للمواد  بالجملة  تاجر 

وال الحية.

تاجر في االسكيراد والكصدير.

درهم   17.777  : روسمال الشركة 

مقسمة إلى 177 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة.

 177 عادل  الحميدي  السيد 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : املحل الكجاري رقم 8 إقامة 

رقم 3 املعمورة 2 والد هالل حصين 

سال الجديدة.

املسير : السيد الحميدي عادل.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.31933

564 P

ATE PRO
SARL AU

تعديالت
شارع  من  الشركة  مقر  تحويل 

الر اط  وكدال   2 رقم  شقة  عقبة 

مكرر سوق   42 رقم   7.67 زنقة  إلى 

الدهب املالح القنيطرة.

للشركة  جديد  نشاط  إضافة 

مصنع املجوهرات واإلصالح.

مصلح  الكجاري  النشاط  إلغاء 

وتصنيع  تصليح  ورشة  املجوهرات 

اسكيراد  تاجر  الك اوض  املجوهرات 

وتصدير.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.55919

565 P

 AAA LUXURY AND SPORTS

CARS RENTALS
SARL AU

بمقك�سى جمع عام اسكثنائي حرر 

 2727 مارس   18 بكاريخ  الر اط  في 

 AAA للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 LUXURY AND SPORTS CARS

RENTALS SARL AU ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي : من طابق 

األر�سي إقامة بوعرفة رقم 11 شارع 

محمد بن عبد هللا الدار البيضاء إلى 

 الشقة بالطابق األول الواقع برقم 5

العمارة 94 زنقة



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12718

القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ   (4(239 تحت رقم  البيضاء 

24 سبكمبر 2727.

566 P

 AAA LUXURY & SPORT CAR

MOROCCO

SARL AU

اسكثنائي  عام  جمع  بمقك�سى 

مارس   18 بكاريخ  الر اط  في  حرر 

قرر الشريك الوحيد للشركة   2727

 AAA LUXURY & SPORT CAR

MOROCCO SARL AU ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي : من طابق 

األر�سي إقامة بوعرفة رقم 11 شارع 

محمد بن عبد هللا الدار البيضاء إلى 

 الشقة بالطابق األول الواقع برقم 5

املحيط  نابولي  زنقة   94 العمارة 

الر اط.

القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ   (4(239 تحت رقم  البيضاء 

24 سبكمبر 2727.

567 P

 AAA LUXURY AND SPORTS

CARS SERVICES

SARL AU

بمقك�سى جمع عام اسكثنائي حرر 

 2727 مارس   18 بكاريخ  الر اط  في 

 AAA للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 LUXURY AND SPORTS CARS

SERVICES SARL AU ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي : من طابق 

األر�سي إقامة بوعرفة رقم 11 شارع 

محمد بن عبد هللا الدار البيضاء إلى 

 الشقة بالطابق األول الواقع برقم 5

املحيط  نابولي  زنقة   94 العمارة 

الر اط.

القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ   (4(233 تحت رقم  البيضاء 

24 سبكمبر 2727.

568 P

 TRIPLE A LUXURY AND

SPORTS CARS SERVICES

SARL AU

بمقك�سى جمع عام اسكثنائي حرر 

في الر اط بكاريخ 18 مارس 2727 قرر 

 TRIPLE A الشريك الوحيد للشركة 

 LUXURY AND SPORTS CARS

SERVICES SARL AU ما يلي :

تحويل املقر االجكماعي : من إقامة 

بوعرفة شارع محمد بن عبد هللا ت. 

إلى  البيضاء  الدار  بورغون  ف  س. 

 الشقة بالطابق األول الواقع برقم 5

املحيط  نابولي  زنقة   94 العمارة 

الر اط ت. س. ف بورغون.

القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ   (4(235 تحت رقم  البيضاء 

24 سبكمبر 2727.

569 P

MICRO COMPTA

مككب الحسابات واالستشارة

عمارة 11 شقة رقم 1 شارع املجد الحي 

الصناعي يعقوب املنصور الر اط

STE CLEAN SERVICE LOS

SARL

 14 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة  تأسيس  تم   2719 نوفمبر 

تحمل الخصائص الكالية :

 CLEAN SERVICE  : التسمية 

.LOS SARL

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجكماعي : 

باإلدارات  النظافة  وشغال 

العمومية وغيرها.

باملواد  والتزيين  الزراعة  وشغال 

الزراعية الطبيعية.

املعامالت  جميع  في  عام  وبشكل 

 املالية والكجارية والصناعية والعقارات

واملكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر 

 إلى وي من األغراض املذكورة وعاله

وو وي ذات الصلة وو ما شابه ذلك.

السناء  عمارة   : االجكماعي  املقر 

شارع موالي اسماعيل شقة 34 بيس 

الطابق األول.

املدة : 99 سنة.

روس املال : 177.777 درهم مقسم 

إلى 1777 حصة بقيمة 177 درهم.

لكل من السيدات ملياء   : التسيير 

السور  ساللي وصحر مودني ووميمة 

ملدة غير محدودة.

السنة املالية : تبدو من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

ل ائدة   %5 بعد خصم   : األر اح 

االحكياط القانوني ال ائض يكصرف 

به حسب قرار الشركاء.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

142619 بكاريخ 3 فبراير 2727.

570 P

 VIGEO-EIRIS MAROC

SUCCURSALE
تعيين مسيرة

السيدة  الشركة  رئيسة  بقرار 

 22 بكاريخ  املؤرخ  لوكمان  سبين 

يوليو 2727 فقد تقرر تعيين السيدة 

غزالن نور الليل كمسيرة ل رع شركة 

إثر  وعلى    VIGEO-EIRIS MAROC

باملغرب  الشركة  فرع  يصبح  ذلك 

ممثال بثالث مسيرات :

السيدة صوفيا بنكيران.

السيدة العمراني مريم.

غزالن نور الليل.

تحت إمضاء مسيرتين من الثالثة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالدار  الكجارية  للمحكمة  الضبط 

 2727 سبكمبر   23 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 718)4).
من وجل االسكخالص والبيان

571 P

 DTM ENGLISH MOROCCO

PRIVATE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد   2719 سبكمبر   9 بكاريخ  الر اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

 DTM ENGLISH  : التسمية 

.MOROCCO PRIVATE

تدريس اللغة   : الهدف االجكماعي 

االنجليزية عن بعد.

درهم   17.777  : روسمال الشركة 

مقسمة إلى 177 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة.

الشركاء :

 57 نيكول  تينا  مرتينوا  السيدة 

حصة.

 57 كرومت  دين  مرتينوا  السيد 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 46 شارع عقبة شقة رقم 2 

وكدال الر اط.

تينا  مرتينوا  السيدة   : املسيرين 

نيكول والسيدة مرتينوا دين كرومت.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.14678(

572 P

POLY KHADAMAT
SARL

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

2727 تم تأسيس شركة  14 سبكمبر 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص الكالية :

 POLY KHADAMAT  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة.

عقبة  شارع   46  : الشركة  مقر 

شقة رقم 2 وكدال الر اط. 

جعلت   : االجكماعي  الهدف 

املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 

وخارجه إما لحسابها وو لحساب الغير 

وو باالشتراك :

واألجهزة  الكمبيوتر  وجهزة  بيع 

املككبية.

تقديم الخدمات والنظافة.

التهيئة واألعمال املكنوعة.

تجارة عامة.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مكون من 1777 حصة من فئة 177 

مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالكالي :

السيد علوي هاشم 577 حصة.

السيدة قضاض زكية 577 حصة.

املدة : 99 سنة ابكداء من تأسيس 

شركة.

هاشم  علوي  السيد   : املسير 

والسيدة قضاض زكية.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبكمبر   23 يوم  بالر اط  الكجارية 

.D17(736 2727 تحت رقم
573 P

 SOCIETE ASSIA
AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم
مقرها االجكماعي : املغرب العربي 
62 الطابق األر�سي مكجر رقم 2 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
 29 بكاريخ  بالقنيطرة  العادي  الغير 

يونيو 2727 تقرر ما يلي :
املصادقة على الحل املبكر لشركة 
 ASSIA AMENAGEMENT SARL
AU وذلك ابكداء من 29 يونيو 2727.
تعيين السيد كعبي محمد الحامل 
 F25117( رقم  الوطنية  للبطاقة 
)6 الوحدة  والساكن بالقنيطرة رقم 

بئر الرامي بص كه مص ي للشركة.
للشركة  الكص ية  مقر  تحديد 
 62 العربي  املغرب   : الكالي  بالعنوان 
الطابق األر�سي مكجر رقم 2 القنيطرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   6 االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 

2727 تحت رقم ))51).
574 P

NADAFAT LOMR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 15 زنقة سبو مركز 
املعامالت «الشوب» مككب رقم 2 

الطابق الخامس القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 NADAFAT LOMR  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجكماعي : 15 زنقة سبو مركز 

2 رقم  مككب  «الشوب»   املعامالت 

الطابق الخامس القنيطرة.

موضوع الشركة : 

تنظيف واجهات املكاجر والشقق.

بيع مواد النظافة.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 177 حصة بقيمة   1777 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

السيد ياسين صالح 1777 حصة.

املدة : 99 سنة.

: وسند إلى السيد ياسين  التسيير 

الحامل  مغر ية،  الجنسية  صالح، 

.X267638 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم )5671 بكاريخ 16 سبكمبر 2727.

575 P

STE BICOMATRAV
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : 347 شارع محمد 

الخامس شقة رقم 9 مكرر ممر 

النخيل الر اط

ت ويت الحصص
: على إثر الجمع العام الغير  ووال 

سبكمبر   21 بكاريخ  املنعقد  العادي 

2719 قررت الجمعية العامة لشركاء 

شركة   BICOMATRAV شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
درهم   177.777  : روسمالها  الوحيد 

مقرها االجكماعي : 347 شارع محمد 

ممر  مكرر   9 رقم  شقة  الخامس 

النخيل الر اط ما يلي :

جل  ت ويت  على  املوافقة 

الحصص :

بقيمة  محمد  وكلميس  السيد 

1777 حصة إلى :

يقبل  هللا  عبد  الكرماوي  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1777

للواحدة.

محمد  وكلميس  السيد  اسكقالة 

من منصبه كمسير للشركة وتنصيب 

مسير  هللا  عبد  الكرماوي  السيد 

جديد للشركة.

تعديل كل من البنود 6 و ) و 42 

من القانون األسا�سي.

ثانيا : تم اإليداع القانوني بككابة 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

2727 تحت رقم  23 سبكمبر  بكاريخ 

.17(754

576 P

SOCIETE IMABRI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 SOCIETE IMABRI  : التسمية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املسكخدمين.
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راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 1777 حصة بقيمة   177 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

السيد بريكة لحسن 177 حصة.

املدة : 99 سنة.

وسند إلى السيد بريكة   : التسيير 

الحامل  مغر ية،  الجنسية  لحسن، 

.G286472 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56115 بكاريخ 21 سبكمبر 2727.

577 P

SOCIETE L.A. TRANS EX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 SOCIETE L.A .TRANS : التسمية

.EX SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املسكخدمين.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 1777 حصة بقيمة   177 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

السيد لخلي ي العوني 177 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيد لخلي ي 

الحامل  مغر ية،  الجنسية  العوني، 

.G246432 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم )5611 بكاريخ 21 سبكمبر 2727.

578 P

SOCIETE EL BAIOUI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

 1((A املقر االجكماعي : عمارة

مجموعة 93GH رقم 2 الكولف 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 SOCIETE EL BAIOUI : التسمية

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 1((A عمارة   : االجكماعي  املقر 

الكولف   2 رقم   93GH مجموعة 

القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املسكخدمين.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 1777 حصة بقيمة   177 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

 177 ادريس  البعيوي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيد البعيوي 

الحامل  مغر ية،  الجنسية  ادريس، 

.GA170886 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56141 بكاريخ 22 سبكمبر 2727.

579 P

BELBAIDA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 BELBAIDA TRAVAUX : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.

األشغال   : الشركة  موضوع 

املخكل ة وو البناء.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 1777 حصة بقيمة   177 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

السيد ضعيف عمر 177 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيد ضعيف 

الحامل  مغر ية،  الجنسية  عمر، 

.BH58183 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56139 بكاريخ 22 سبكمبر 2727.

580 P

STAF AMINE TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : مكجر رقم )92 بئر 

الرامي الجنو ية القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 STAF AMINE TRAV  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: مكجر رقم )92  املقر االجكماعي 

بئر الرامي الجنو ية القنيطرة.

موضوع الشركة :

املخكل ة األشغال  في   املقاولة 

وو البناء.

االسكيراد والكصدير.

نقل البضائع/النقل القروي.
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راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 177 حصة بقيمة   1777 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

 1777 الهشامي  نوال  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

وسند إلى السيدة نوال   : التسيير 

الهشامي، الجنسية مغر ية، الحاملة 

.G699696 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56111 بكاريخ )1 سبكمبر 2727.

581 P

BENMASSOUR TRANS 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 15 زنقة سبو مركز 

املعامالت «الشوب» مككب رقم 2 

الطابق الخامس القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 BENMASSOUR  : التسمية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجكماعي : 15 زنقة سبو مركز 

2 رقم  مككب  «الشوب»   املعامالت 

الطابق الخامس القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسكخدمين.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 177 حصة بقيمة   1777 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

 1777 العنكري  الحسين  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيد الحسين 

الحامل  الجنسية مغر ية،  العنكري، 

. G 912145 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55969 بكاريخ 14 سبكمبر 2727.

582 P

DEQDAQ GSM شركة
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 سبكمبر   11 بالقنيطرة بكاريخ 

تم تأسيس شركة تحمل الخصائص 

الكالية :

 DEQDAQ شركة   : التسمية 

.GSM

الشكل القانوني : ش.م.م بشريك 

واحد.

ونوال  زنقة   23  : املقر االجكماعي 

 4 رقم  مككب   11 فلوري  إقامة 

شركة  عند  )مساكنة  القنيطرة 

.(ADISTANCE CENTER SARL AU

الهاتف  بيع   : االجكماعي  الهدف 

ومسكلزماته.

جميع وشكال الكجارة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

السيد  إلى  وسند   : التسيير 

الدقداق عبد الكريم الحامل لبطاقة 

.G727946 الكعريف رقم

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسمال 

 1777 إلى  مقسمة  درهم   177.777

للواحدة  درهم   177 بقيمة  حصة 

وتوزيعها  اكككابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالكالي :

الكريم  عبد  الدقداق  السيد 

1777 حصة.

بالسجل  قيد   : بالسجل  الكقييد 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الكجاري 

بكاريخ   5614( بالقنيطرة تحت رقم 

22 سبكمبر 2727.

583 P

M&Z EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وضع  تم   2727 سبكمبر   17 بكاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواص ات 

الكالية :

.M&Z EVENT SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجكماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة.

بسعر  مطعم   : الشركة  موضوع 

تابث.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 177 حصة بقيمة   1777 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

 577 السيد محمد األمين الزيزي 

حصة.

 577 ميس  الدين  بدر  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

وسند إلى السيد محمد   : التسيير 

مغر ية،  الجنسية  الزيزي،  األمين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

G900071 والسيد بدر الدين ميس، 

للبطاقة  الحامل  مغر ية،  الجنسية 

.G395355 الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم )5593.

584 P

STE MIRKA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 23 زنقة ونوال 

عمارة فلوري 11 مككب رقم 4 

ميموزا القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 STE MIRKA TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

ونوال  23 زنقة   : املقر االجكماعي 

 4 رقم  مككب   11 فلوري  عمارة 

ميموزا القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسكخدمين.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

 177 حصة بقيمة   1777 مقسم إلى 

درهم للواحدة محررة بكاملها مككتبة 

وموزعة على الشركاء كالكالي :

 1777 حمد  سليمة  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.
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التسيير : وسند إلى السيدة سليمة 

الحاملة  مغر ية،  الجنسية  حمد، 

.G614107 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56745 بكاريخ 16 سبكمبر 2727.

585 P

PEPINIERE TOP MNASRA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : دوار لعنابسة 

املناصرة القنيطرة

 السجل الكجاري بالقنيطرة

رقم 55)51

تحويل املقر االجكماعي

وتغيير نشاط الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

 PEPINIERE لشركة  العادي  الغير 

تقرر   TOP MNASRA SARL AU

باإلجماع ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  االجكماعي 

العربي  املغرب   B2  ،(7  : القديم 

: دوار  القنيطرة إلى العنوان الجديد 

لعنابسة املنصرة القنيطرة.

تغيير نشاط الشركة ليصبح :

وو  األشجار  النباتات،  بيع 

الشجيرات.

حضانات.

بيع مواد ال الحة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبكدائية 

9146) بكاريخ 14 سبكمبر 2727.

586 P

 CHARIKAT CHAMAAL EL
MAGHRIB LIL KHODAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها : 577.777.)1 درهم

املقر االجكماعي : رقم 36 إقامة 
وميمة شارع طارق بن زياد مككب 

رقم 2 القنيطرة
 السجل الكجاري بالقنيطرة

رقم 56129
تعيين مسير جديد

وتحويل املقر االجكماعي
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
 2727 ماي   15 بكاريخ  العادي  الغير 

تقرر باإلجماع ما يلي :
قبول اسكقالة السيد جون مارك 
الشركة  تسيير  مهام  من  فوجور 
ورنولدوس  السيد  وتعيين  وإبرائه 
نيبيرالندي  دونكن،  فان  ملبيرتس 
رقم  الس ر  لجواز  الحامل  الجنسية 

NX27C5L70 ملدة غير محدودة.
املقر  تحويل  على  املصادقة 
العنوان  إلى  للشركة  االجكماعي 
: رقم 36 إقامة وميمة شارع  الجديد 
طارق بن زياد مككب رقم 2 القنيطرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
والكقييد  بالقنيطرة  االبكدائية 
 56129 بالسجل الكجاري تحت رقم 

بكاريخ 21 سبكمبر 2727.
587 P

MACHA TRANS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم
مقرها االجكماعي : 23 زنقة ونوال 
إقامة  فلوري 11 مككب رقم 4 

ميموزا القنيطرة
تأسيس شركة

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
31 وغسطس 2727 تم وضع النظام 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات الكالية :

 MACHA TRANS  : التسمية 

SARL AU شركة محدودة املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد.

نقل   : الشركة  غرض   : املوضوع 

املسكخدمين، النقل السياحي.

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

الكجارية، املالية، الصناعية، منقولة 

مباشرة واملرتبطة  منقولة   وغير 

وو بشكل غير مباشر باألغراض املشارة 

وعاله وو بإمكانها تسهيل توسع وتطوير 

الشركة.

املقر االجكماعي : يوجد بالقنيطرة 

 11 فلوري  إقامة  ونوال  زنقة   23

مككب رقم 4 ميموزا.

في  محدودة   : الشركة  مدة حياة 

99 سنة ابكداء من تقييدها بالسجل 

الكجاري.

روس املال : حدد روسمال الشركة 

مقسمة  درهم   177.777 مبلغ  في 

1777 حصة اجكماعية من فئة  على 

177 درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد عبد اإلله املنور.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

اإلله املنور مسير للشركة ل ترة غير 

محددة.

الكجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

في بالقنيطرة  االبكدائية   للمحكمة 

)1 سبكمبر 2727 تحت رقم 5)567.

588 P

SANTOBAT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : 1314 االسماعلية 

القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

سبكمبر   11 يوم  املنعقد  االسكثنائي 

الوحيد  الشريك  قرر   2727

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

 177.777  : روسمالها  «سانطباط» 

االجكماعي  مقرها  الكائن  درهم 

بالقنيطرة 1314 االسماعلية ما يلي :

من  الشركة  روسمال  في  الزيادة 

 4.577.777 إلى  درهم   177.777

حصة   4477 بإصدار  وذلك  درهم 

جديدة من فئة 1777 درهم مككتبة 

ومسددة بالكامل وذلك باملقاصة مع 

مقيدة  األداء  وواجبة  محررة  ديون 

بالحسابات الجارية للشريك الوحيد.

على إثر ما سبق تم تعديل ارتباطي 

األسا�سي  القانون  من   ( لل صل 

للشركة كالكالي :

ال صل ) : حدد روسمال الشركة 

موزعة  درهم   4.577.777 مبلغ  في 

 1777 فئة  من  حصة   4577 على 

مككتبة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريك  قدمه  ملا  وموفية  بالكامل 

وموزعة كالكالي :

بلحبيب محسن 4577 حصة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة

2727 تحت رقم  23 سبكمبر  بكاريخ 

.(9289

589 P

 SOCIETE WOYPOINT

LOCATION

ش.م.م
تحويل املقر االجكماعي

الكلخيص
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

 غير العادي املنعقد بالقنيطرة بكاريخ

3 سبكمبر 2727  تقرر ما يلي :

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 

 38 عمارة  زياد  ابن  طارق  زنقة  من 

إقامة   8 القنيطرة إلى   2 مككب رقم 

إقبال رقم )3 ووالد اوجيه القنيطرة.

اإليداع القانوني تم لدى  املحكمة 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبكدائية 

9262) بكاريخ 21 سبكمبر 2727.

590 P



12723 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

MZINA IMMO شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 سبكمبر   11 بالقنيطرة بكاريخ 

 MZIN IMMO شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.

 5 رقم  مكجر   : االجكماعي  املقر 

تجزئة وليانس دارنا رقم 51 مهدية 2 

القنيطرة.

اإلنعاش   : االجكماعي  الهدف 

العقاري.

العمليات  كل  عامة  و ص ة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  الكجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

عبد  ملوكي  إلى  وسند   : التسيير 

الكريم.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
روس املال : حدد في مبلغ 177.777 

درهم مقسمة إلى 1777 حصة بقيمة 

اكككابها  سدد  للواحدة  درهم   177

وتوزيعها كالكالي :

 1777 السيد ملوكي عبد الكريم 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
الكجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

56271 بكاريخ  بالقنيطرة تحت رقم 

24 سبكمبر 2727.

591 P

M S L MINERALS
شركة محدودة املسؤولية
روسمالها 3.147.777 درهم

مقرها االجكماعي : 32 ملكقى شارع 

فال ولد عومير وزنقة بهت الطابق 

الثاني وكدال الر اط

تغيير مقر الشركة
بكاريخ  عرفي  محضر  بمقك�سى 

فاتح يوليو 2727 تقرر ما يلي :

املقر  إلى  االجكماعي  املقر  نقل 

1)5 شارع محمد الخامس   : الجديد 

عمارة ماتيس بلوك و الطابق الثاني 

السوي�سي الر اط.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   24 بكاريخ 

.17(7(3
للخالصة والكذكير

التسيير

592 P

 SOCIETE IMMO LAAGUIDI

LITAAMIR

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

بمقك�سى عقد رسمي تلقاه األسكاذ 

ناصر الدين مشيشو موثق بمكناس 

قرر شركاء   2727 سبكمبر   ( بكاريخ 

 SOCIETE IMMO املسماة  الشركة 

  LAAGUIDI LITAAMIR SARL

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مقرها االجكماعي : رقم 8)4 مرجان 4 

مكجر 1 سيدي بوزكري مكناس.

بقيمة  الشركة  روسمال  رفع 

درهم عن طريق حصص   5(6.777

عينية وذلك لنقله من 17.777 درهم 

إلى 586.777 درهم.

وذلك عن طريق خلق 67)5 حصة 

درهم للواحد وموزعة   177 من فئة 

فقط ل ائدة السيد ابراهيم لعكيدي 

والسيد عبد الكريم لعكيدي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بكاريخ بمكناس  الكجارية   املحكمة 

21 سبكمبر 2727 تحت رقم 2824.

593 P

 NOMADA

INTERNATIONAL MINING

 NOMADA بيع حصص في شركة
 INTERNATIONAL MINING

SARL
اتخذه وحد  الذي  القرار  إثر  على 

شركاء الشركة وعاله تم ما يلي :

فوت السيد فابريس دانييل جميع 

الشركة  في  يملكها  التي  الحصص 

وعاله وهي 347 حصة كما يلي :

حصة   187 للسيد ماكس بالنك 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 167 الهدار  الدين  نور  للسيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

تعيين السيد ماكس بالنك مسيرا 

صدور  غاية  إلى  للشركة  جديدا 

الكوقيع  لكن  للشريكين  جديد  قرار 

وعاله  للشريكين  املزدوج  االجكماعي 

صادرة  وداء  وثيقة  كل  على  ضروريا 

من الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

 بخني رة تحت رقم 2727/231 بكاريخ

22 سبكمبر 2727، السجل الكجاري 

عدد 3393.
بمثابة إعالن و يان

594 P

FORCE ENERGIE
SARL

 FORCE الحل املسبق لشركة
ENERGIE

SARL

اتخذته  الذي  القرار  إثر  على 

الشريكة الوحيدة للشركة وعاله تم 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

ن سها  الوحيد  الشريكة  عينت 

مص ية للشركة.

عنوانا  الشركة  مقر  تعيين 

للكص ية.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

 بخني رة تحت رقم 2727/233 بكاريخ

22 سبكمبر 2727، السجل الكجاري 

عدد 83)1.
بمثابة إعالن و يان

595 P

 SOCIETE KOUNOUZ

SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي  العرفي  العقد  إثر   على 

تم  وس له  الشركة  شركاء  وقعه 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

من  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها :

 SOCIETE  : التسمية االجكماعية 

.KOUNOUZ SERVICES SARL

املوضوع : 

اإلصالح  العر ات،  عجالت  تاجر 

امليكانيكي والكهر ائي للسيارات، بيع 

وجزاء السيارات.

نقل املسافرين، نقل املسكخدمين، 

نقل البضائع لن سه و للغير، تاجر 

والهيدرولية  الصناعية  اآلليات 

ال حص  مركز  اسكغالل  ال الحية، 

للسيارات،  سريعة  خدمات  الكقني، 

إغاثة العر ات املعطو ة على الطرق، 

األصول  واكتراء  واسكغالل  إنشاء 

املقاهي،  تجهيزات  تاجر  الكجارية، 

املقاهي، اسكغالل محالت  اسكغالل 

وآليات  تجهيزات  تجارة  الحلويات، 

الصوت، كراء السيارات بدون سائق، 

العمومية،  الساحات واألماكن  كراء 

ضد  واألمن  الحراسة  األموال،  نقل 

السرقة، وشغال مخكل ة، امل اوضة، 

الح الت  تموين  واسكيراد،  تصدير 

وتعليم السياقة.

حي  مكرر   39  : االجكماعي  املقر 

النسيم خني رة.
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املدة : 99 عاما.

الروسمال : 177.777 درهم مكونة 

177 درهم  1777 حصة بقيمة  من 

للحصة موزعة على الشكل الكالي :

السيد حكيم فارس 577 حصة.

السيد ماكس يوسف فارس 577 

حصة.

للسيد  التسيير  وسند   : التسيير 

قرار  صدور  غاية  إلى  فارس  حكيم 

جديد للشركاء.

السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
الكجاري  السجل  مصلحة  لدى 

تحت  بخني رة  االبكدائية  باملحكمة 

22 سبكمبر  بكاريخ   2727/237 رقم 

2727، السجل الكجاري رقم 3465.

596 P

مككب وقصبي

عضو بـمجموعة فيدينيون ونترناسيونال

شارع فاس رقم )) طنجة

الهاتف : )75.39.32.44.2

KEYSPACE
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 

إعداد  تم   2727 وغسطس   13 في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

كما  خصائصها  تكلخص  املسؤولية 

يلي :

اسم  الشركة  تكخذ   : التسمية 

.KEYSPACE SARL AU

يكمثل موضوع   : موضوع الشركة 

الشركة في قيامها ل ائدتها وو لحساب 

األغيار وو باملساهمة في املغرب بما يلي :

الكدبير الكرائي ألي مجمع عقاري.

اسكغالل وماكن ركن السياكات.

 وبشكل عام جميع العمليات الكجارية

 والصناعية واملالية والعقارية واملكعلقة

مباشر  بشكل  املرتبطة  باملنقوالت 

من  والتي  وعاله  املذكورة  باملواضيع 

شأنها ون تساهم في تطوير الشركة.

املقر الرئي�سي للشركة : حدد املقر 

الرئي�سي للشركة بطنجة شارع فاس 
رقم )) املككب 1.

مدة الشركة : 99 سنة ابكداء من 

تاريخ تكوينها النهائي.
روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 

درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 

1.777 حصة في الشركة  مقسما إلى 

177 درهم لكل حصة مخولة  بقيمة 

لـ :

سعيد الزوين 1777 حصة.

الشركة  يسير   : التسيير  هيئة 

شخص ذاتي واحد وو عدة وشخاص 

ذاتيين سواء كانو شركاء وم ال بص كه 

مسيرا :

وقد عين مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة :

 السيد سعيد الزوين، مغربي الجنسية،

مولود في 28 يناير 5)19 بكولوز )فرنسا) 

الوطنية الكعريف  بطاقة   حامل 
رقم BH526690 قاطن بطنجة شارع 

إقامة   4 رقم  تاش ين  بن  يوسف 

األطلسية مارينا.

االحكياطي  خصم  بعد   : األر اح 

بين  الصافية  األر اح  توزع  القانوني 

التي  الحصص  بحسب  الشركاء 

يملكونها في الشركة.

تم اإليداع القانوني بككابة ضبط 

 23 املحكمة الكجارية بطنجة بكاريخ 

سبكمبر 2727.
قصد موجز و يان

فيصل وقصبي

597 P

مككب وقصبي

عضو بـمجموعة فيدينيون ونترناسيونال

شارع فاس رقم )) طنجة

الهاتف : )75.39.32.44.2

IMSPAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 
في 21 يوليو 2727 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تكلخص خصائصها كما يلي :

اسم  الشركة  تكخذ   : التسمية 
.IMSPAR SARL AU

يكمثل موضوع   : موضوع الشركة 
الشركة في قيامها ل ائدتها وو لحساب 
األغيار وو باملساهمة في املغرب بما يلي :

اإلنعاش العقاري.
األماكن  جميع  وكراء  و يع  شراء 

العقارية.
 وبشكل عام جميع العمليات الكجارية
 والصناعية واملالية والعقارية واملكعلقة
مباشر  بشكل  املرتبطة  باملنقوالت 
من  والتي  وعاله  املذكورة  باملواضيع 

شأنها ون تساهم في تطوير الشركة.
املقر الرئي�سي للشركة : حدد املقر 
الرئي�سي للشركة بطنجة شارع فاس 

.B1 رقم )) املككب
مدة الشركة : 99 سنة ابكداء من 

تاريخ تكوينها النهائي.
روسمال  حدد   : الشركة  روسمال 
درهم   177.777 مبلغ  في  الشركة 
1.777 حصة في الشركة  مقسما إلى 
177 درهم لكل حصة مخولة  بقيمة 

لـ :
الحسن ملريني 1777 حصة.

الشركة  يسير   : التسيير  هيئة 
شخص ذاتي واحد وو عدة وشخاص 
ذاتيين سواء كانو شركاء وم ال بص كه 

مسيرا :
وقد عين مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة :
 السيد الحسن ملريني، مغربي الجنسية،
 مولود في 12 وبريل 1951 حامل لبطاقة
الكعريف الوطنية رقم K9543 قاطن 
تجزئة  رشيد  موالي  شارع  بطنجة 

املجاهدين رقم 49.
االحكياطي  خصم  بعد   : األر اح 
بين  الصافية  األر اح  توزع  القانوني 
التي  الحصص  بحسب  الشركاء 

يملكونها في الشركة.
تم اإليداع القانوني بككابة ضبط 
 16 املحكمة الكجارية بطنجة بكاريخ 

سبكمبر 2727.
قصد موجز و يان

فيصل وقصبي

598 P

R’NATURE

SARL

تأسيس شركة
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم تأسيس شركة   ،2727 يونيو   37

ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات 

الكالية :

 : االجكماعية  التسمية 

.R’NATURE SARL

شارع   ،15 رقم   : املقر االجكماعي 

األبطال، وكدال، شقة 4، الر اط.

شراء   : االجكماعي  الغرض 

واسكيراد وتصدير وتصنيع ومعالجة 

و يع وتسويق وتوزيع جميع املنكجات 

املنكجات  سيما  وال  االستهالكية، 

ومسكحضرات  العضوية  الغذائية 

واملنكجات  الطبيعية  الكجميل 

العضوية املحلية، اسكيراد وتصدير.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الكجاري.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

غيثة  السيدة  طرف  من  محدودة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بوطالب، 

.BJ335917 رقم

حدد   : االجكماعي  الروسمال 

الروسمال االجكماعي بمبلغ 177.777 

حصة من   1777 إلى  مقسم  درهم، 

مككتبة  للواحدة  درهم   177 فئة 

الشركاء  طرف  من  كليا  ومحررة 

ومقسمة كما يلي :

السيدة غيثة بوطالب 677 حصة.

السيد وهاب جواد 477 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  ككابة  لدى  القانوني 

الر اط  بمدينة  الكجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2727 سبكمبر   25 بكاريخ 

للسجل الكجاري 157)17.
ملخص قصد النشر

599 P
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BROUKSY GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجكماعي : 31، شارع فال ولد

عمير شقة 9، وكدال، الر اط

بمقك�سى عقد عرفي حرر بالر اط 

الشريك  قرر   ،2727 يوليو   9 في 

 BROUKSY GROUP الوحيد لشركة

روسمالها  SARL AU ش.ذ.م.م.ش.و، 

شارع   31  : مقرها  درهم،   17.777

شارع فال ولد عمير شقة 9، وكدال، 

الر اط، ما يلي :

رفع روسمال الشركة بمبلغ قدره 

 17.777 من  وي  درهم   997.777

درهم إلى 1.777.777 درهم.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2719 سبكمبر   22 بكاريخ 

.176963
من وجل االسكخالص والبيان

600 P

ITALIAN LUXURY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجكماعي : 6، ضاية عوا

الطابق الرابع، الشقة رقم 16

وكدال، الر اط

فسخ مسبق
بمقك�سى عقد عرفي حرر بالر اط، 

الشريك  قرر   ،2727 يوليو   13 في 

 ITALIAN LUXURY الوحيد لشركة 

روسمالها  SARL AU ش.ذ.م.م.ش.و، 

ضاية   ،6  : مقرها  درهم،   17.777

عوا، الطابق الرابع، الشقة رقم 16، 

وكدال، الر اط، ما يلي :

املذكورة  للشركة  مسبق  فسخ 

وعاله.

كمص ي   Maurizio GIALLI
للشركة.

ضاية   ،6  : الشركة  تص ية  مقر 
عوا، الطابق الرابع، الشقة رقم 16، 

وكدال، الر اط.
ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2719 سبكمبر   22 بكاريخ 

.176964
من وجل االسكخالص والبيان

601 P

 MUAMALAT EXPRESS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 ،2727 وغسطس   28 يوم  بالر اط 
الكأسي�سي  القانون  صياغة  تمت 
لها  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص الكالية :
 MUAMALAT  : التسمية 

. EXPRESS
الهدف : وضع توزيع العمالت.

املقر االجكماعي : قطعة 27 قطاع 
5 النمسية 2 حي الغزالي تمارة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 
في مبلغ 177.777 درهم.

إلى  الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
 Mme. ZINEB HABBAL et Mme

SARRA SABIB
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة باملحكمة االبكدائية بكمارة، 
2727، تحت رقم  23 سبكمبر  بكاريخ 

.137(81
602 P

DAR AL ALWAN
SARL
تأسيس

مبلغ  في   : الشركة  روسمال 
 1777 إلى  مقسمة  درهم   177.777

حصة 177 درهم لكل حصة.

مقرها : رقم 389 املقطع 3، تجزئة 

رياض ووالد مطاع، تمارة.

الص ة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.

DAR AL ALWAN : اسمها

.DROGUERIE : هدفها

وعبد  مذكوري  عثمان   : إدارتها 

الطيف حازم.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

ومدها : 99 سنة.

السجل الكجاري : 1))137.

603 P

STE EMULSION AGENCY
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

تم وضع   2727 وغسطس   25 بكاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الكالية :

الهدف : 

مككب االستشارات اإلدارية.

االتصاالت.

اإلشهار.

37، شقة رقم  عمارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  وحمد  موالي  شارع   ،8

حسان.

بما  املال  روس  حدد   : املال  روس 

قدره 177.777 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

جليل  السيد  طرف  من  محدودة 

بنعباس الكعارجي.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 23 سبكمبر 2727 رقم السجل 

الكجاري : 146769.

D : 107008

604 P

 STE BÂAMRANI’S TRAVAUX

ET SERVICE

SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

تم وضع   2727 وغسطس   26 بكاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الكالية :

وو  املكعددة  األشغال   : الهدف 

وشغال البناء )مقاول).

37، شقة رقم  عمارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  وحمد  موالي  شارع   ،8

حسان.

بما  املال  روس  حدد   : املال  روس 

قدره 177.777 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

باعمارني عمر.

بنبوعزة نادية.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 24 سبكمبر 2727 رقم السجل 

الكجاري : 146139.

D : 107082

605 P

STE QUICKEST

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

تم وضع   2727 وغسطس   13 بكاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الكالية :

الهدف : نقل البضائع.

37، شقة رقم  عمارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  وحمد  موالي  شارع   ،8

حسان.
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بما  املال  روس  حدد   : املال  روس 

قدره 177.777 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف السيد عالء مزوز.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
بكاريخ 24 سبكمبر 2727 رقم السجل 

الكجاري : 146141.

D : 107083

606 P

EXTRA COFFEE
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد   2727 16 سبكمبر  الر اط بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

EXTRA COFFEE : التسمية

الهدف االجكماعي : مقهى ومطعم.
روسمال الشركة : 377.777 درهم 

فئة  من  حصة   3777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة الواحدة.
الشرقاوي  هشام  سيدي  السيد 

املعطاوي 3777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
حي   4 رقم   1194 عمارة   : املقر 

الوفاق 1 تمارة.

هشام  سيدي  السيد   : املسير 

الشرقاوي املعطاوي.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

99)137 بكمارة.

607 P

وولد بويلدينغ
WOOD BUILDING

تأسيس شركة
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

14 سبكمبر 2727 بسال تقرر تأسيس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص الكالية :

«وولد   : االجكماعية  التسمية 

بويلدينغ».

 2 رقم  محل   : االجكماعي  املقر 

تجزئة الخير رقم 8 شارع جنان سبيل 

حي االنبعاث سال.

واالسكيراد  الكصدير   : الهدف 

جميع ونواع مخل ات البالستيك.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

إحداثها ال علي.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 درهما مقسم على   177.777

حصة بقيمة 177 درهم.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

ملدة  عاطيف  يوسف  السيد  طرف 

غير محدودة.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.31969

608 P

إكسترا دريم
EXTRADREAM

تأسيس شركة
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تقرر  بالر اط   2727 وغسطس   12

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الكالية :

«إكسترا   : االجكماعية  التسمية 

دريم».

تجزئة العرعار،   : املقر االجكماعي 
رقم 8)، الكقدم، الر اط.

)مقاول) م اوض وعمال   : الهدف 

وو إنشاءات مكنوعة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

إحداثها ال علي.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1777 درهما مقسم على   177.777

حصة بقيمة 177 درهم للواحد.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد حميد وفرياض ملدة غير 

محدودة.

الشركاء :

في  حدد   : السيد حميد وفرياض 

 5777 على  مقسمة  درهم   57.777

حصة بقيمة 177 درهم.

حدد   : النواصرية  جمال  السيد 

في 57.777 درهم مقسمة على 5777 

حصة بقيمة 177 درهم.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.146171

609 P

SOCIETE ZOUAYALU
SARL AU

السجل الكجاري رقم 31915

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ

تأسيس  تم   2727 وغسطس   28

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شخص وحيد املسؤولية بالخصائص 

الكالية :

التسمية االجكماعية : الزواي ولي.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شخص  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

املقر االجكماعي : مكجر 6 البساتين 

حصين سال الجديدة سال.

نجارة  مقاول   : الكجاري  الغرض 

وملنيوم.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.

درهم   177.777  : الروسمال 

مقسمة على 1777 حصة بقيمة 177 

درهم للحصة.

املسير : السيد مراد الزواي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

االبكدائية بسال.

 31915 رقم  الكجاري  السجل 

بكاريخ )1 سبكمبر 2727.

610 P

RECAMBI AUTO
SARL AU

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

2727 تم تأسيس شركة  17 سبكمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

الكالية :

RECAMBI AUTO : التسمية

SARL AU : الص ة القانونية

الهدف االجكماعي :

تاجر إكسسوارات وو قطع غيار.

اسكيراد وتصدير.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   177

بين الشركاء على الشكل الكالي :

السيد رشيد خكة 1777 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

الروز  عين  تجزئة   113  : املقر 

الصخيرات تمارة.

املسير : السيد رشيد خكة.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.137(95

611 P

SRJ ALU
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : عمارة 37

شقة 8، شارع موالي وحمد الوكيلي

 حسان، الر اط

تأسيس شركة
بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

قوانين  وضع  تم  8 سبكمبر2727 

الشركة ذات املميزات الكالية :
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SRJ ALU SARL AU : التسمية

الشكل القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

الغرض االجكماعي بإيجاز :

نجارة األملنيوم واملعادن.

وعمال مكنوعة.

تجارة.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر االجكماعي : عمارة 37، شقة 

شارع موالي وحمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الر اط

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

درهم مقسمة إلى 1777 حصة قيمة 

درهم مقسمة على   177 كل واحدة 

الشريك قصيصة جمال.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد قصيصة جمال.

تم لدى ككابة   : اإليداع القانوني 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   23 بكاريخ 

بالسجل  الكقييد  رقم   .17(758

الكجاري بالر اط 146115.

612 P

IGOU DRAR
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : دوار ايت مو�سى

عدي بن صميم وزرو إقليم إفران

تأسيس شركة
بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

قوانين  تم وضع   2727 6 وغسطس 

الشركة ذات املميزات الكالية :

 IGOU DRAR SARL  : التسمية 

AU

الشكل القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

الغرض االجكماعي بإيجاز :

واملنازل  ال نادق  اسكغالل 

السياحية.

املدة : حددت في 99 سنة.

: دوار ايت مو�سى  املقر االجكماعي 

عدي بن صميم وزرو إقليم إفران.

الروسمال : حدد في مبلغ 177.777 

درهم مقسمة إلى 1777 حصة قيمة 

درهم مقسمة على   177 كل واحدة 

الشريك دابرايم عبد السالم.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد دابرايم عبد السالم.

تم لدى ككابة   : اإليداع القانوني 

بآزرو  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   24 بكاريخ 
رقم الكقييد بالسجل الكجاري   .272

بالر اط 3)13.

613 P

LA CENTRALE NAVETTE
SARL AU

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم تأسيس شركة   2727 سبكمبر   9

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

الكالية :

 LA CENTRALE  : التسمية 

NAVETTE

SARL AU : الص ة القانونية

الهدف االجكماعي :

مستشار في التسيير.

مصمم محلل مبرمج.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   177

بين الشركاء على الشكل الكالي :

 1777 ابراهيمي  سعيد  السيد 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

113 تجزئة عين  املقر االجكماعي : 

الروز الصخيرات تمارة.

املسير : السيد سعيد ابراهيمي.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.3137(9

614 P

 INTELLIGENT TRAINING

AND CONSULTING
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

الحصص  ت ويت  وعقد  االسكثنائي 

بكاريخ املحين  األسا�سي   والنظام 

17 يونيو 2727 تم ما يلي :

اجكماعية  حصة   1777 ت ويت 

احمد  موالي  السيد  حوزة  في  التي 

ميرة  بن  شعيب  والسيد  الح يت 

 1777 يوسف  مساندي  السيد  إلى 

حصة.

يوسف  مساندي  السيد  تعيين 

كمسير جديد.

 3(8 من  االجكماعي  املقر  نقل 

شارع الحسن الثاني الشقة 2 الر اط 

إلى ومل 5 حي املسيرة يعقوب املنصور 

الر اط.

القانوني لدى ككابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكمة الكجارية في الر اط 

رقم  تحت   2727 يونيو   23 بكاريخ 

.17(119

615 P

ALI KIDS
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقك�سى 

2727 تم تأسيس  14 سبكمبر  بكاريخ 

شركة تحمل الخصائص الكالية :

ALI KIDS : التسمية

SARL AU : الشكل القانوني

الهدف االجكماعي :

التسويق،   - بيع املالبس الجاهزة 

الكصدير واالسكيراد.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 

177 درهم للحصة.

تجزئة الدهبية   : املقر االجكماعي 

الطابق الس لي رقم 53 الصخيرات.

تم تعيين السيد سناء   : التسيير 

العلوي كمسيرة للشركة.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بكمارة تحت رقم 

)))137 بكاريخ 23 سبكمبر 2727.

616 P

LLV
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
روسمالها : 1.777.777 درهم

املقر االجكماعي : 4، زنقة واد زيز

الطابق الثالث، شقة رقم )، وكدال

الر اط

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

LLV شركة  القانون األسا�سي لشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تكصف كما يلي :

LLV : اسمها

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجكماعي : 4، زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، شقة رقم )، وكدال، 

الر اط.

وساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب وخارجه إلى :

والشراء  والكصدير  االسكيراد 

وشكاله  بجميع  والكوزيع  والبيع 

وصيانكه.

ال اخرة  جميع عناصر الساعات 

وملحقاتها.

جميع املواد الن يسة.

وعموما  الن يسة  القطع  جميع 

من  املصنوعة  املجوهرات  جميع 

املعادن واألحجار الكريمة.

العمليات  جميع  عام،  و وجه 

املالية والكجارية والصناعية واملنقولة 

والعقارية،  والتي يمكن ر طها بشكل 
مباشر وو غير مباشر باملوضوع املذكور 

وعاله وو بأي موضوع مشابه وو مكعلق، 

مثل الترويج لكطويره وو تمديده.
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سنة تبكدئ من يوم   99  : ومدها 

تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

للجنسية  حامل  الص ريوي،  ومين 

رقم  الوطنية  وللبطاقة  املغر ية، 

BE843422، الساكن ب رقم 5 زنقة 

اللؤلؤ ون ا الدار البيضاء.

كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسير  بإمضاء  ما يخص معامالتها، 

السيد ومين الص ريوي.

درهم   1.777.777  : روسمالها 

17777 حصة اجكماعية  موزعة إلى 

بقيمة 177 درهم للواحدة، كما يلي :

ومين  للسيد  حصة   17777

الص ريوي.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في مكم شهر ديسمبر 

اسكثنائيا السنة األولى  من كل سنة. 

الشركة  تأسيس  تاريخ  سكبكدئ من 

السنة  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي 

الجارية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2727 سبكمبر   24 بكاريخ  بالر اط 

تحت سجل تجاري رقم 146149.
للكلخيص والنشر

املسير

617 P

ETHICA
SARL

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

فاتح سبكمبر 2727 بالر اط.

االستشارات   : االجكماعي  الهدف 

اإلدارية - تعيين املوظ ين.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسمة إلى 1777 حصة من فئة 177 

واملقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالكالي :

السيد مهكوك حسين 577 حصة.

 577 سلمى  بنجاللي  السيدة 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

زنقة   14  : االجكماعي  املقر 

وكدال   4 رقم  الشقة  االشعاري 

الر اط.

حسين  مهكوك  السيد   : التسيير 

والسيدة بنجاللي سلمى.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.146121

618 P

 AMERICAN UNIVERSITY

OF LEADERSHIP
AUL - SARL

DISSOLUTION
االسكثنائي  العام  للجمع  طبقا 

للشركة  االجكماعي  باملقر  تم  الذي 

وحيد  لشريك  املسؤولية  املحدودة 

 AMERICAN UNIVERSITY OF

LEADERSHIP - AUL قرر ما يلي :

انحالل الشركة.

وناس  لحلو  املص ية  تعيين 

إقامة   11 4 شقة  الساكن عمارة ب 

لتراس دار السالم السوي�سي الر اط.

بالعنوان  حدد  الكص ية  مقر 

إقامة   11 شقة   4 عمارة ب   : الكالي 

لتراس دار السالم السوي�سي الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2727 سبكمبر   24 الكجارية بالر اط 

الرقم 763)17.

619 P

 SCIENTIFIC STUDY AND

ENERGETIC SYSTEM
SARL AU

DISSOLUTION
االسكثنائي  العام  للجمع  طبقا 

للشركة  االجكماعي  باملقر  تم  الذي 

وحيد  لشريك  املسؤولية  املحدودة 

 SCIENTIFIC STUDY AND

ENERGETIC SYSTEM قرر ما يلي :

انحالل الشركة.

الكاديلي  املهدي  املص ي  تعيين 
زنقة   1( شقة   13 بعمارة  الساكن 

ضاية الرومي وكدال الر اط.

بالعنوان  حدد  الكص ية  مقر 
الكالي : عمارة 13 شقة )1 زنقة ضاية 

الرومي وكدال الر اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2727 سبكمبر   24 الكجارية بالر اط 

الرقم 764)17.

620 P

 INSTITUT PROFESIONNEL

 PRIVE DES METIERS DE LA

SANTE
شركة محدودة املسؤولية
روسمالها : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : 23، شارع شالة

شقة 5 و6، حسان، الر اط

بيع الحصص
العام  الجمع  ملداولة  تبعا 

ماي   19 بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

2727، تقرر ما يلي :

بيع الحصص من السيد بنغالم 

عادل إلى السيد بنعي�سى حبيب : 47 

حصة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   21 يوم 

.176921
بمثابة مقكطف و يان

621 P

STE REMAL AL SARRA 2
SARL AU

LIQUIDATION
املنعقد يوم  إثر قرار اإلدارة  على 

 REMAL لشركة   2727 يوليو   13

شركة   AL SARRA 2 - SARL AU

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد، روسمالها 17.777 درهم، تقرر 

ما يلي :

تمت  املص ي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات الكص ية.

والنطق  املص ي  ذمة  إخالء 

بإق ال عمليات الكص ية.

السجل الكجاري رقم )13766.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   24 بكاريخ 

.17(178

622 P

 BENZEKRI NEGOCE ET

TRAVAUX DIVERS

SARL AU

 تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالر اط يوم 24 سبكمبر 2727، تمت 

لشركة  الكأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الكالية :

 BENZEKRI NEGOCE : التسمية

.ET TRAVAUX DIVERS

تجارة،  مواد الكنظيف،   : الهدف 

املككبية،  اللوازم  وتصدير،  اسكيراد 

مواد غذائية.

 2 املجيد   32  : االجكماعي  املقر 

كراج بالطابق الس لي عمارة املجيد 

شقة 45 سال.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الروسمال : حدد روسمال الشركة 

في مبلغ 177.777 درهم.

إلى  الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيد لحسن بنزكري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل الكجاري للمحكمة 

24 سبكمبر  الكجارية بالر اط، بكاريخ 

2727، تحت رقم 35755.

623 P
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شركة مانجمنت كون سيلكين وند وكاونت 

ش.م.م

 شركة أفونيغ ماتيريال 
إي إكيبمون

ش.م.م

روسمال : 277.777 درهم

العنوان : 12 شارع املغرب العربي، 

شقة رقم 2، تمارة

يوم  خاص  ات اق  عقد   بموجب 

14 سبكمبر 2727 قرر املمثل القانوني 

«وفونيغ ماتيريال إي  الوحيد لشركة 

إكيبمون» محدودة املسؤولية تحويل 

املقر االجكماعي للشركة من العنوان 

12 شارع املغرب العربي، شقة رقم 2، 

تمارة إلى العنوان الكالي : تجزئة موالي 

رشيد املمددة رقم 121، العيون.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم السجل 

الكجاري 29))) يوم 24 سبكمبر 2727.

624 P

و ي ارشيتيكت
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي املؤرخ بالدار 

 2727 وغسطس   24 في  البيضاء 

ذات  األساسية  القوانين  وضع  تم 

الخصائص الكالية :

التسمية : «و ي ارشيتيكت».

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجكماعي : العمل املعماري.

املقر االجكماعي : 246 تجزئة اوالد 

األر�سي،  الطابق   ،2 تقسيم  مطاع، 

تمارة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

في  املال  روس  حدد   : الروسمال 

 1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

للحصة  درهم   177 فئة  من  حصة 

ومحددة  كلها  محررة   الواحدة 

كما يلي :

 1777 الحداد  وسام  السيدة 

حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

مغر ية  الحداد،  وسام  السيدة 

الكعريف  لبطاقة  حاملة  الجنسية، 

.AD274371 الوطنية

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

 2727 وغسطس   24 بكاريخ  بكمارة 

تحت السجل الكجاري رقم 85)137.

625 P

STE IMMOBILIERE AMALIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر روسمالها ب : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : ص.ب رقم )4، 
سيدي عالل البحراوي

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

في  ومسجل   2727 يونيو   21 

شركاء  قرر   2727 وغسطس   17

الشركة ما يلي :

تغيير املقر االجكماعي للشركة من 

العنوان  إلى  وعاله  املذكور  العنوان 
الكالي : الرقم 17، زنقة الدار البيضاء، 

حسان، الر اط.

تم اإليداع القانوني بككابة الضبط 

عالل  بسيدي  االبكدائية  باملحكمة 

 2727 سبكمبر   22 بكاريخ   البحراوي 
الكجاري  )السجل   115( رقم  تحت 

رقم 24613).

626 P

LARACHOISE MODERNE
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريكة وحيدة

يقدر روسمالها ب : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 115، شارع الحسن 

الثاني، العرائش

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

في  ومسجل   2727 وغسطس   11 

2727 قررت الشريكة  19 وغسطس 

الوحيدة في الشركة ما يلي :

ت ويت 477 حصة اجكماعية كهبة 
من طرف السيدة خديجة االدري�سي 
الشكوكي  طه  محمد  للسيد  بخات 
خديجة  السيدة  تصبح  و الكالي 
والسيد محمد طه  االدري�سي بخات، 

الشكوكي شركاء في الشركة.
الجديد  الكقسيم  ويصبح 

لروسمال الشركة كما يلي :
السيدة خديجة االدري�سي بخات 

67.777 درهم ؛
الشكوكي  طه  محمد  السيد 

47.777 درهم ؛
املجموع 177.777 درهم.

للشركة  القانونية  الص ة  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  لكصبح 

محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
سبكمبر   2 في  بالعرائش  االبكدائية 
2727 تحت رقم 88)/2727 )السجل 

الكجاري رقم 583).
627 P

LSBC
SARL AU

لشركة  عرفي  عقد  بمقك�سى 
في  بالر اط  سجل   LSBC SARL AU 

)1 فبراير 2727 تقرر ما يلي :
 تحويل املقر الرئي�سي للشركة من : 
الطابق  عوا،  ضاية  شارع   6 رقم 
إلى  الر اط  وكدال،   16 رقم  الرابع، 
تجزئة فكح ابورقراق رقم 35، تمارة.

تم اإليداع القانوني بككابة الضبط 
لدى املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 
)1 سبكمبر 2727 تحت رقم 9)1768.
628 P

BUROCOM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

روسمالها : 177.777 درهم
تأسيس شركة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1
11 سبكمبر 2727 بكمارة، تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالص ات الكالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

.BUROCOM SARL AU

 ،4 رقم  شقة   : االجكماعي  املقر 

شارع  بوراس،  تجزئة   ،21 عمارة 

طارق ابن زياد، تمارة.

الهدف : اسكيراد وتوزيع املسكلزمات 

املدرسية، مسكلزمات املكاتب ومعدات 

الحاسوب، تجارة عامة.

بمبلغ  حدد   : الشركة  روسمال 

 1777 درهم مقسمة على   177.777

 177 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 

درهم، تمكلكها :

السيدة اسماعيلي علوي فاطمة 

الزهراء بقيمة 1777 درهم.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابكداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الكجاري.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

اسماعيلي علوي فاطمة الزهراء.

بالسجل  الشركة  سجلت   -  2

الكجاري للمحكمة االبكدائية بكمارة 

تحت رقم 89)137.

629 P

STE ALAYOUSTRAV

SARL AU

سجل تجاري ملكناس رقم : )4763

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

روسمالها : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : رقم 29، إقامة 

العرفان، مرجان 4، مكناس

ق ل الكص ية
على إثر محضر الجمع العام   -  1

فاتح  بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

سبكمبر 2727 بمكناس، تقرر ما يلي :

للشركة  اإلرادية  الكص ية  ق ل 

وحذفها من السجل الكجاري.

تبرئة املص ي السيد يوس ي علوي 

.D57373( اسليمان ب.ت.و
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2 - تم اإليداع القانوني لدى ككابة 

الضبط باملحكمة الكجارية بمكناس 

تحت   2727 سبكمبر   23  بكاريخ 

رقم 553.

630 P

BEINHOUSE

SARL AU

تأسيس

طبقا ملقكضيات القانون األسا�سي 

 2727 وغسطس   28 بكاريخ  املؤرخ 

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية 

لها  الواحد  للمساهم  املحدودة 

الخصائص الكالية :

 BEINHOUSE SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة للمساهم الواحد.

الغرض االجكماعي : 

وسيط تجاري ؛

مقاول في األعمال املكنوعة والبناء ؛

خدمات الكجارية.

العنوان : عمارة 37، شقة 8 زنقة 

موالي وحمد لوكيلي، حسان، الر اط.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

مقسم إلى 1777 حصة من فئة 177 

درهم للحصة الواحدة.

 1777 شيكر  وحمد   : الشركاء 

حصة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

وضع السجل الكجاري.

التسيير : عين السيد وحمد شيكر 

مديرا للشركة ملدة غير محدودة.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

5)1467 بكاريخ 23 سبكمبر 2727.

631 P

BANSARD MAROC
SARL

تبعا للجمع العام الخارق للعادة 

قرر   ،2727 مارس   19 يوم  املنعقد 

املغرب»  «بانسار  شركة  مساهموا 

املسؤولية،  محدودة  شركة  ش.م.م 

مقرها  درهم،   1.377.777 روسمالها 

 6 رقم  البيضاء  بالدار  االجكماعي 

عمارة ب عين السبع،عكاشة.

الزيادة في الروسمال االجكماعي من 

 2.777.777 إلى  درهم   1.377.777

درهم.

من   ( والبند   6 البند  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

تحديث القوانين األساسية للشركة.

تم اإليداع القانوني بككابة الضبط 

بالدار  االبكدائية  املحكمة  لدى 

 2727 سبكمبر   18 بكاريخ   البيضاء 

تحت رقم 46581).

632 P

 MAGHREB ETUDES ET

DEVELOPPEMENT
SARL AU

الوحيد  الشريك  لقرار  تبعا   -  I

بكاريخ 25 مارس 2719 لشركة مغرب 

محدودة  شركة  وتطوير  دراسات 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

روسمالها االجكماعي 2.777.777 درهم، 

مقرها االجكماعي بطنجة، زنقة عالل 

بن عبد هللا، إقامة ياسمين، مسجلة 

بالسجل الكجاري لطنجة تحت رقم 

39905B شقة رقم 25 وقرر الشريك :

ل ائدة  الحصص  جميع  ت ويت 

.INC - B.N 703741 الشركة

تعديل القوانين األساسية للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 26 وغسطس  بطنجة في تاريخ 

تحت رقم 2)2332.

633 P

NEW ERA DESIGN

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بروسمال قدره : 177.777 درهم

املقر الرئي�سي : 45، املنطقة 

الصناعية، القدس سال الطيران 

11777 سال - العيايدة

تأسيس شركة
في 15 سبكمبر من العام 2727 تم 

 NEW ERA DESIGN تأسيس شركة

SARL AU وهي شركة :

 NEW ERA  : االجكماعي  االسم 

.DESIGN SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املنطقة   ،45  : االجكماعي  املقر 

الطيران  سال  القدس  الصناعية، 

11777 سال - العيايدة.

تجارة   : االجكماعي  النشاط 

املنكجات  النسيج ومخكلف  وتصنيع 

الحرفية املكنوعة.

فهيم  السيدة   : الشركة  مسير 

غزالن.

روسمال الشركة : 177.777 درهم 

 177 سهم بقيمة   1777 مقسمة إلى 

درهم للسهم.

الشريك  قدم   : الشركة  اسهم 

خصص  حيث  للشركة  الوحيد 

للشريك السيدة فهيم غزالن حسب 

مساهماتها : 1777 سهم.

سنة تبدو من   99  : مدة الشركة 

يوم التسجيل في السجل الكجاري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى مككب الضبط للمحكمة 

 2727 24 سبكمبر  االبكدائية بسال في 

تحت رقم 31943.
مخكصر للنشر

634 P

 MIDAS ARCHITECTURE ET

DESIGN

SARL AU

RC N° 146145

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم  قد  بالر اط،   2727 سبكمبر   4

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص الكالية :

 MIDAS  : التسمية 

 ARCHITECTURE ET DESIGN

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجكماعي : 

مهندس ؛

مككب الدراسة والبحث.

روس املال : 17.777 درهم مقسم 

درهم   177 1777 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة كما يلي :

حصة   177 لباط  املهدي  السيد 

اجكماعية ؛

املجموع 177 حصة اجكماعية.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : 4، زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، الشقة رقم )، وكدال 

الر اط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد املهدي لباط ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجاري  السجل  بمحكمة  القانوني 

السجل   17(788 بالر اط تحت رقم 

الكجاري رقم 146145.

635 P
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 STE GLOBAL TRADING

CORP
SARL

تص ية
وتقرير  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 2727 6 مارس  املص ي املسجالن في 

 GLOBAL بالر اط تم تص ية شركة

.TRADING CORP

القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

بكاريخ  بسال  االبكدائية   باملحكمة 

)1 سبكمبر 2727 تحت الرقم 35723.

636 P

 LES EQUIPEMENTS

 MATIOUI

»MET» SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : N°25 HAY ABI

REGREG LAKRIMAT, RABAT

بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

تم وضع القوانين   2727 18 سبكمبر 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ذات املميزات 

الكالية :

 LES EQUIPEMENTS  : التسمية 

«MATIOUI «MET ش.م.م ش.و.

الهدف : تجارة.

حي ابي رقراق   25  : املقر الرئي�سي 

لكريمات، الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

بما  املال  روس  حدد   : املال  روس 

على  مقسم  درهم   177.777 قدره 

درهم   177 بنسبة  حصة   1777

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجكماعي للشركة.

األر اح  من   5 تؤخذ   : األر اح 

الصافية للكأسيس االحكياطي.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

طرف السيد مثيوي محمد ملدة غير 

محدودة.

لككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   24 بكاريخ 

.146163
للبيان والنشر

637 P

بروموفارما ميديك كروب
إنشاء شركة

بمقك�سى عقد عرفي املؤرخ في 19 

تأسيس شركة  تم   2727 وغسطس 

لشريكها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد :

ميديك  «بروموفارما   : التسمية 

كروب».

 N بلوك   35  : االجكماعي  املقر 

الشقة 1، القامرة، الر اط.

الروسمال : 177.777 درهما.

الهدف : توزيع وتسويق املنكوجات 

الشبه صيدلية واألدوات الطبية.

الشركاء : السيد منكصر وفقير.

السنة املالية : 2727.

التسيير : السيد منكصر وفقير.

السجل الكجاري : 9)1458.

638 P

EBP MAROC
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

روسمالها : 97.777 درهم

مقرها االجكماعي : 46، شارع عقبة، 

شقة رقم 2، وكدال، الر اط

نقل املقر االجكماعي
بكاريخ  الجماعي  القرار  بموجب 

وضعت  والذي   2727 وغسطس   5

نسخة منه بككابة الضبط باملحكمة 

سبكمبر   23 الكجارية بالر اط بكاريخ 

قرر   17(771 رقم  تحت   2727

املذكورة  للشركة  الوحيد  الشريك 

درهم   97.777 وعاله والتي روسمالها 

شارع عقبة،   ،46 ومقرها االجكماعي 

شقة رقم 2، وكدال، الر اط ما يلي :

 ،46 من  االجكماعي  املقر  نقل 

وكدال،   ،2 رقم  شقة  عقبة،  شارع 

الر اط إلى زنقة البرتقال، إقامة سون 

سنثر، عمارة د، الطابق الخامس، حي 

الرياض، الر اط.

ومن وجله عدل ال صل الرابع من 

القانون األسا�سي.
بمثابة مقكطف و يان

639 P

OPPOLIGNE CENTER
SARL

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : محل عمارة رقم )1 

تجزئة ملك هللا، تمارة

إن الجمع العام االسكثنائي لشركاء 

شركة OPPOLIGNE CENTER شركة 

روسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

االجكماعي  ومقرها  درهم   177.777

محل عمارة رقم )1 تجزئة ملك هللا، 

تمارة واملنعقد يوم ) وغسطس 2727 

قرر ما يلي :

من  الشركة  اسم  تغيير   -  1

إلى   OPPOLIGNE CENTER SARL

.OPPOLIGNE MEDICA SARL

2 - تغيير الهدف االجكماعي للشركة 

تاجر وو وسيط يقوم باالسكيراد   : إلى 

ملسكحضرات  تاجر  والكصدير، 

 PARAPHARMACIEو الكجميل 

استشارات  والك صيل،  بالجملة 

إدارية.

عبيد  خلود  السيدة  تعيين   -  3

كمسيرين  عبيد  محمد  والسيد 

 OPPOLIGNE-MEDICA لشركة 

ش.ذ.م.م ملدة غير محدودة.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  4

للشركة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بكمارة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

الرقم  تحت   2727 سبكمبر   22 يوم 

.39(7

640 P

STE MARAII FATHI

SARL AU

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : حي نادية، رقم 49، 

عين العودة

االسكثنائي  العام  الجمع  إن 

 STE MARAII FATHI SARL لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

واملنعقد  درهم   177.777 روسمالها 

يوم 8 سبكمبر 2727 قرر ما يلي :

تمديد الهدف االجكماعي للشركة 

إلى :

واآلليات  املعدات  وشراء  بيع 

ال الحية ؛

املعدات  والكصدير  اسكيراد 

واآلليات ال الحية ؛

وو  الصناعي  وو  تجاري  مقاول 

الزراعي للخدمة املدنية وو العسكرية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 االبكدائية بكمارة يوم 14 سبكمبر 2727 

تحت رقم 3139.

641 P

مونديال كونطا ش.م.م

8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، وكدال، الر اط

الهاتف : )88/8 )2 68 )753

ال اكس : 89 )2 68 )753

TOUT A CENT

SARL

تعديل
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

للشركة   2727 يوليو   27 املؤرخ يوم 

 TOUT A املحدودة  املسؤولية  ذات 

CENT SARL تم االت اق على ما يلي :

اإلقرار بوفاة السيد عبد هللا   -  1

املوروري.

توزيع الحصص االجكماعية   -  2

السيدة   : الورثة  بين  للمرحوم 

سعيد  السيد  املوروري،  خديجة 

املوروري  رشيد  السيد  املوروري، 

والسيد لحسن املوروري.
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السيد   : اإلدارة  خاصيات   -  3

وحيد  كمسير  عين  املوروري  سعيد 

محدودة  غير  ملدة  وذلك  للشركة 

واإلدارية  البنكية  الوثائق  تم�سى 

وغيرها من طرف املسير الوحيد.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  4

للشركة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  5

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانوني 

سبكمبر   22 يوم  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 4)1769.

642 P

STE DARMSTADT AUTO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�سى 

وضع  تم   2727 وغسطس   11

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الكالية :

وتصدير  اسكيراد   : الهدف 

السيارات الجديدة واملسكعملة.
دوار   ،28 رقم  بلوك ت إ،   : املقر 

في هللا، حي يعقوب املنصور،  الرجاء 

الر اط.
بما  املال  روس  حدد   : املال  روس 

قدره 177.777 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  الحميدي  نبيل  السيد 

محدودة.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2727 سبكمبر   23 بكاريخ 

السجل الكجاري )14617.

643 P

STE MIMOSAS SKHIRAT 1
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي املؤرخ بكاريخ 13 يوليو 2727 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

 17.777 رفع روسمال الشركة من 

الشركة  روسمال  ليصبح  درهم 

بككوين  وذلك  درهم   2.777.777

19.977 حصة اجكماعية جديدة من 

فئة 177 درهم.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   15 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 59)176.

644 P

STE SORAYA LAND

SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

االسكثنائي املؤرخ بكاريخ 13 يوليو 2727 

قرر الشركاء ما يلي :

اجكماعية  حصة   577 ت ويت 

درهم للحصة لشركة   177 من فئة 

BGI PATRIMOINE إلى السيد ر�سى 

حصص  جميع  لكصبح  بنبراهيم 

اجكماعية  حصة   57.777 الشركة 

للسيد ر�سى بنبراهيم.

تحويل شركة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   15 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 61)176.

645 P

STE AQUARE BEACH

SARL

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

ديسمبر   37 بكاريخ  املؤرخ  االسكثنائي 

2719 قرر الشركاء ما يلي :

من  الشركة  روسمال  رفع 

روسمال  ليصبح  درهم   177.777

وذلك  درهم   1.177.777 الشركة 

اجكماعية  حصة   49.777 بككوين 

جديدة من فئة 177 درهم.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبكمبر   15 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2727 تحت رقم 62)176.

646 P

STE BRIGMATTE GROUPE
SARL

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   2727 سبكمبر   8 بكاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواص ات الكالية :

 STE BRIGMATTE GROUPE

.SARL

 11 شارع   (5  : االجكماعي  املقر 

 ،169 الشقة  األول،  الطابق  يناير، 

الدار البيضاء.

الهدف االجكماعي : بيع مواد البناء 

بالجملة والقيام بجميع وعمال البناء 

املخكل ة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الروسمال : 177.777 درهم.

الحصص :

السيد حسن ابريكم 577 حصة ؛

السيد كمال الداهي 577 حصة.

تم تعيين السيد حسن   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ابريكم، 

كمال  والسيد   BE693101 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الداهي، 

للشركة  مسيران   BK237998 رقم 

ملدة غير محدودة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  الكجارية  باملحكمة  القانوني 

 2727 سبكمبر   25 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 334)4) والسجل الكجاري 

رقم 3463)4.

647 P

STE NOURINEX
SARL AU

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بكاريخ 17 سبكمبر 2727 تم 

تأسيس شركة باملواص ات الكالية :

.STE NOURINEX SARL AU

 11 شارع   (5  : االجكماعي  املقر 

 ،169 الشقة  األول،  الطابق  يناير، 

الدار البيضاء.

الكصدير   : االجكماعي  الهدف 

واالسكيراد واإلنعاش العقاري.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الروسمال : 177.777 درهم.

بوشعيب  السيد   : الحصص 

ال ساحي 1777 حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بوشعيب ال ساحي، الحامل للبطاقة 

مسيرا   BH124917 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  الكجارية  باملحكمة  القانوني 

 2727 سبكمبر   25 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم 339)4) والسجل الكجاري 

رقم 3)34)4.

648 P

METAL AMD METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : رياض البرنو�سي 

ج9، عمارة 6، رقم 12، الدار 

البيضاء

س.ت : )24611

ت ويت حصص
تحديث القانون األسا�سي للشركة

1 - بمقك�سى قرار الشريك الوحيد 

تقرر   2727 وغسطس   31  بكاريخ 

ما يلي :



12733 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

املصادقة على ت ويت الحصص.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زادو عبد  بن  السيد  على  اإلبقاء 

اللطيف كمسير وحيد للشركة وملدة 

غير محدودة.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 الكجارية بالدار البيضاء يوم 8 سبكمبر 

2727 تحت رقم 45148).
بيان مخكصر

649 P

PHARMAFORALL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 2 زنقة تيوفيل 

كوتيي، الدار البيضاء

السجل الكجاري رقم : 3)3946

توسيع نشاط الشركة
تحويل مقر الشركة

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

لشركة   2727 يناير   15 بكاريخ 

PHARMAFORALL الكالي :

 تحويل مقر الشركة من : 272 شارع 

5 الطابق الس لي،  عبد املومن، رقم 

شارع  ريو  مركب  إلى  البيضاء  الدار 

الطابق  الرحمان،  عبد  سيدي 

الس لي، الشقة 3121 الدار البيضاء.

توسيع نشاط الشركة من خالل 

إضافة : 

األجهزة  وتوزيع  تصدير  اسكيراد، 

الطبية ؛

 : الشركة  مدراء  وحد  اسكقالة 

السيد وحمد ومين مزداني.

)1 و45 من   ،4  ،3 تعديل البنود 

القانون األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يوم  البيضاء  بالدار   الكجارية 

14 سبكمبر 2727 تحت رقم 45838).

650 P

STE TOPOLIS

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 300.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 197 BD LA

 RESISTANCE 6ème ETAGE -

CASABLANCA

بموجب محضر الجمع العام الغير 

قرر   2727 يونيو   12 العادي بكاريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :

تمديد غرض الشركة.

 377.777 زيادة روس املال بمبلغ 

 377.777 من  زيادته  و الكالي  درهم 

درهم إلى 677.777 درهم.

تعديل تاريخ اإلغالق.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية  املحكمة  بسجل  القانوني 

سبكمبر   4 بكاريخ  البيضاء  بالدار 

2727 تحت رقم 44895).

651 P

 GROUPEMENT TAN - TAN

PELAGIQUE

 GROUPEMENT D’INTERÊT

ECONOMIQUE

13 مصط ى املعاني الدار البيضاء

سجل الكجاري 211212

العام  الجمع  قرار  بموجب 

املصالح  ملجموعة  العادي  الغير 

 GROUPEMENT TAN االقكصادية 

TAN PELAGIQUE - بكاريخ 2 مارس 

2727 تقرر ون :

للكص ية  النهائي  اإلغالق  إعالن 

ذمة  وإبراء  اليوم  هذا  من  اعكبارا 

املص ي.

سين ذ اإليداع القانوني باملحكمة 

الكجارية بالدار البيضاء.

652 P

 ديوان األسكاذة فراح السنكي�سي

موثقة بالدار البيضاء

17، شارع عبد هللا ابراهيم، إقامة ال كح 3، 

الطابق الرابع، شقة رقم 17،  التشارك سيدي 

مومن - الدار البيضاء

الهاتف : 7.49.49).7.38.38/7522).7522

STE KENDA DIFFUSION

SARL

ش.م.م.

روسمال الشركة : 377.777 دهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 

عين السبع، 466، الطابق 2، شارع 

الحزام الكبير

بمقك�سى عقد توثيقي تلقكه    -  1

موثقة  السنكي�سي،  فراح  األسكاذة 

 2727 يوليو   24 في  البيضاء  بالدار 

بدون  ووراغ،  حببة  السيدة  وهبت 

رجعة  وال  نهائية  و ص ة  مقابل 

الدين  صالح  السادة  ل ائدة  فيها 

الكريم  عبد  سيدي  امسجون، 

السالم  عبد  وموالي  امسجون 

خديجة  والسيدات  امسجون 

ورشيدة  امسجون،  لبنى  اإلدري�سي، 

مجموع  بينهم  بالتساوي  امسجون 

سهما   457 وخمسون  وربعمائة 

 177 مائة  بقيمة  بالكامل  مدفوعة 

 KENDA درهم لكل منهما إلى شركة 

DIFFUSION وذلك بالنسب الكالية :

�سي عبد الكريم  بالنسبة للسيد  

امسجون  : 553 سهم. 

بالنسبة للسيد موالي عبد السالم 

امسجون : 553 سهم.

الدين  صالح  للسيد  بالنسبة 

امسجون : 553 سهم.

خديجة  للسيدة  بالنسبة 

اإلدري�سي : 413 سهم.

 : بالنسبة للسيدة لبنى امسجون 

314 سهم.

بالنسبة للسيدة رشيدة امسجون : 

614 سهم.

الجمع العام بعد ون وحاط علما 

بعقد هبة األسهم من طرف السيدة 

ل ائدة السادة صالح  حبيبة ووراغ، 

الكريم  عبد  سيد  امسجون،  الدين 

السالم  عبد  وموالي  امسجون 

خديجة  والسيدات  امسجون 

ورشيدة  امسجون  لبنى  اإلدري�سي، 

امسجون، وعلن ونه صادق عليه دون 

وي تح ظ وو نزاع.

 ( قرر الجمع العام تعديل املادة 

من النظام األسا�سي على النحو الكالي :

ولف  ثالثمائة  الروسمال  يبلغ 

ثالث  إلى  مقسمة  درهم   377.777

 177 مائة  بواقع  سهم   3777 آالف 

النحو  على  موزعة  منها  لكل  درهم 

الكالي :

�سي عبد الكريم  بالنسبة للسيد  

امسجون  : 553 سهم. 

بالنسبة للسيد موالي عبد السالم 

امسجون : 553 سهم.

الدين  صالح  للسيد  بالنسبة 

امسجون : 553 سهم.

خديجة  للسيدة  بالنسبة 

اإلدري�سي : 413 سهم.

 : بالنسبة للسيدة لبنى امسجون 

314 سهم.

بالنسبة للسيدة رشيدة امسجون : 

614 سهم.

لسهم  املكونة  األسهم   مجموع 

روس املال : 3777 سهم.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 وغسطس   19 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 98)43)، السجل الكجاري 

رقم 129451.

للخالصة واإلشهار

653 P
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ديوان األسكاذة فراح السنكي�سي

موثقة بالدار البيضاء

17، شارع عبد هللا ابراهيم، إقامة ال كح 3، 

الطابق الرابع، شقة رقم 17،  التشارك سيدي 

مومن - الدار البيضاء

الهاتف : 7.49.49).7.38.38/7522).7522

STE JEAN TEAM
SARL AU

ش.م.م.

بشريك واحد

روسمال الشركة : 177.777 دهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 

عين السبع، 466، الطابق 3، شارع 

الحزام الكبير

العام  الجمع  بمقك�سى    -  1

االسكثنائي الذي تلقكه األسكاذة فراح 

في  السنكي�سي، موثقة بالدار البيضاء 

املحدودة  للشركة   2727 مارس   17

قرر  وعاله،  املذكورة  املسؤولية 

�سي  السيد  بوفاة  الكصريح  الشركاء 

في  توفي  الذي  القادر امسجون  عبد 

الدار البيضاء في )2 سبكمبر 2719.

في  املؤرخ  العقد  ن س  و موجب 

 ( تم تعديل املادة   ،2727 17 مارس 

من النظام األسا�سي للشركة وتوزيع 

1777 سهم املكون من الروسمال على 

الشركاء على النحو الكالي :

السيد  �سي عبد الكريم امسجون  : 

))1 سهم. 

السالم  عبد  موالي  السيد 

امسجون : ))1 سهم.

 : امسجون  الدين  صالح  السيد 

))1 سهم.

السيدة لبنى امسجون : 88 سهم.

 88  : امسجون  رشيدة  السيدة 

سهم.

 16(  : امسجون  حبيبة  السيدة 

سهم.

 126  : امسجون  حبيبة  السيدة 

سهم.

السيدة خديجة االدري�سي : 1777 

سهم.

املجموع : 1777 سهم.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بكاريخ 22 يوليو 2727 تحت 
47649)، السجل الكجاري رقم  رقم 

.399789

للخالصة واإلشهار

654 P

ديوان األسكاذة فراح السنكي�سي

موثقة بالدار البيضاء

17، شارع عبد هللا ابراهيم، إقامة ال كح 3، 

الطابق الرابع، شقة رقم 17،  التشارك سيدي 

مومن - الدار البيضاء

الهاتف : 7.49.49).7.38.38/7522).7522

STE JEAN TEAM
SARL

ش.م.م.
روسمال الشركة : 177.777 دهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 

عين السبع، 466، الطابق 3، شارع 

الحزام الكبير

بمقك�سى عقد توثيقي تلقكه    -  1

موثقة  السنكي�سي،  فراح  األسكاذة 

 2727 يوليو   24 في  البيضاء  بالدار 
وهب السيد صالح الدين امسجون 

خديجة  ووراغ،  حبيبة  والسيدات 

ورشيدة  امسجون  لبنى  االدري�سي، 

امسجون، بدون مقابل و ص ة نهائية 

وال رجعة فيها ل ائدة السيدان سيد 

عبد  وموالي  امسجون  الكريم  عبد 

سكمائة  مجموع  امسجون،  السالم 

مدفوعة   سهما   646 ووربعين  وسكة 

درهم لكل   177 بالكامل بقيمة مائة 

وذلك   JEAN TEAM منهما إلى شركة 

بالنسب الكالية :

�سي عبد الكريم  بالنسبة للسيد  

امسجون  : 323 سهم. 

بالنسبة للسيد موالي عبد السالم 

امسجون : 323 سهم.

الجمع العام بعد ون وحاط علما 

بعقد هبة األسهم من طرف السيد 

والسيدات  امسجون  الدين  صالح 

حبيبة ووراغ، خديجة االدري�سي، لبنى 

امسجون ورشيدة امسجون،  ل ائدة 
السيدان سيد عبد الكريم امسجون

 وموالي عبد السالم امسجون، وعلن 
تح ظ وي  دون  عليه  صادق   ونه 

 وو نزاع.
 ( قرر الجمع العام تعديل املادة 
من النظام األسا�سي على النحو الكالي :

ولف  مائة  الروسمال  يبلغ 
ولف  إلى  مقسمة  درهم    177.777
درهم   177 بواقع مائة  سهم    1777

لكل منها موزعة على النحو الكالي :
السيد  �سي عبد الكريم امسجون  : 

577 سهم. 
السالم  عبد  موالي  السيد 

امسجون : 577 سهم.
مجموع األسهم املكونة لسهم روس 

املال : 1777 سهم.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 2727 وغسطس   19 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم )9)43)، السجل الكجاري 

رقم 399789.
للخالصة واإلشهار
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ديوان األسكاذة فراح السنكي�سي

موثقة بالدار البيضاء

17، شارع عبد هللا ابراهيم، إقامة ال كح 3، 

الطابق الرابع، شقة رقم 17،  التشارك سيدي 

مومن - الدار البيضاء

الهاتف : 7.49.49).7.38.38/7522).7522

STE JEAN TEAM
SARL

ش.م.م.
روسمال الشركة : 177.777 دهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 
عين السبع، 466، الطابق 2، شارع 

الحزام الكبير
بمقك�سى عقد توثيقي تلقكه    -  1
موثقة  السنكي�سي،  فراح  األسكاذة 
 2727 يوليو   24 في  البيضاء  بالدار 
 JEAN TEAM شركة  شركاء  اعكمد 
املحدودة املسؤولية النظام األسا�سي 
ووافقوا  املذكورة  للشركة  الجديد 

عليه.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 2727 وغسطس   12 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم 13)42)، السجل الكجاري 

رقم 399789.
للخالصة واإلشهار

655P مكرر

ديوان األسكاذة فراح السنكي�سي

موثقة بالدار البيضاء

17، شارع عبد هللا ابراهيم، إقامة ال كح 3، 

الطابق الرابع، شقة رقم 17،  التشارك سيدي 

مومن - الدار البيضاء

الهاتف : 7.49.49).7.38.38/7522).7522

 STE KENDA DIFFUSION
SARL

ش.م.م.
روسمال الشركة : 377.777 دهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 

عين السبع، 466، الطابق 2، شارع 

الحزام الكبير

بمقك�سى عقد توثيقي تلقكه    -  1

موثقة  السنكي�سي،  فراح  األسكاذة 

 2727 يوليو   24 في  البيضاء  بالدار 

 STE KENDA شركة  شركاء  اعكمد 

املسؤولية  املحدودة   DIFFUSION

للشركة  الجديد  األسا�سي  النظام 

املذكورة ووافقوا عليه.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2727 وغسطس   12 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم 11)42)، السجل الكجاري 

رقم 129451.
للخالصة واإلشهار

656 P

ديوان األسكاذة فراح السنكي�سي

موثقة بالدار البيضاء

17، شارع عبد هللا ابراهيم، إقامة ال كح 3، 

الطابق الرابع، شقة رقم 17،  التشارك سيدي 

مومن - الدار البيضاء

الهاتف : 7.49.49).7.38.38/7522).7522

 STE KENDA DIFFUSION
SARL

ش.م.م.
روسمال الشركة : 377.777 دهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 

عين السبع، 466، الطابق 2، شارع 

الحزام الكبير

العام  الجمع  بمقك�سى    -  1

األسكاذة  تلقكه  الذي  االسكثنائي 

بالدار  موثقة  السنكي�سي،  فراح 

2727 للشركة  17 مارس  البيضاء في 

املحدودة املسؤولية املذكورة وعاله،
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الكصريح بوفاة السيد  قرر الشركاء   

الدار  في  امسجون  القادر  عبد  �سي 

البيضاء في )2 سبكمبر 2719.

النظام  من   ( املادة  تعديل 

مارس   17 بكاريخ  للشركة  األسا�سي 

2727 وتوزيع 3777 سهم املكون من 

النحو  على  الشركاء  على  الروسمال 

الكالي :

السيد  �سي عبد الكريم امسجون:   

868 سهم. 

السالم  عبد  موالي  السيد 

امسجون : 868 سهم.

 : امسجون  الدين  صالح  السيد 

268 سهم.

 134  : امسجون  لبنى  السيدة 

سهم.

 434  : امسجون  السيدة رشيدة 

سهم.

السيدة حبيبة اوراغ : 257 سهم.

 1(8  : السيدة خديجة االدري�سي 

سهم.

املجموع : 3777 سهم.

امسجون،  لبنى  السيدة  تعيين 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 
جديدة  كمسيرة   ،BJ 388886 رقم 

للشركة وتلزم بكوقيعها املن رد.

تلقكه  توثيقي  عقد  بمقك�سى 

موثقة  السنكي�سي،  فراح  األسكاذة 

 2727 يوليو   8 في  البيضاء  بالدار 

بكصحيح الخطأ املادي الذي وقع في 

تم  الشركاء،  بين  الحصص  تقسيم 

من النظام األسا�سي   ( تعديل املادة 

املوزع  الروسمال  من  سهم  و3777 

على الشركاء على النحو الكالي :
السيد  �سي عبد الكريم امسجون  

: 8)4 سهم. 

السالم  عبد  موالي  السيد 

امسجون : 8)4 سهم.

 : امسجون  الدين  صالح  السيد 

8)4 سهم.

 239  : امسجون  لبنى  السيدة 

سهم.

 539  : امسجون  السيدة رشيدة 

سهم.

السيدة حبيبة اوراغ : 457 سهم.

 338  : السيدة خديجة اإلدري�سي 

سهم.

املجموع : 3777 سهم.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بكاريخ 22 يوليو 2727 تحت 
47648)، السجل الكجاري رقم  رقم 

.129451

للخالصة واإلشهار

657 P

STE OMEGA FER NEGOCE
رفع روسمال الشركة

تحيين القانون األسا�سي للشركة
اسكثنائي  قرار  بمقك�سى    -  1

بكاريخ املنعقد  املن رد،   للشريك 

تقرر وصودق على   2727 يونيو   1(  

ما يلي :
وذلك  الشركة  روسمال  زيادة 

إلى  درهم   (77.777 من  برفعه 

تناهز  بزيادة  وي  درهم   1.277.777

بواسطة  وذلك  درهم   577.777

الحساب الجاري للشريك.

الجديد  الكوزيع  على  املصادقة 

لروسمال الشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2

الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 

 2727 يونيو   24 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم 118)3) السجل الكجاري 

.158895
قصد الكلخيص والنص

الجعيدي البشير

658 P

STE CLAL INDUSTRIE
تعيين مكصرف جديد

اسكثنائي  قرار  بمقك�سى    -  1

وبريل   28 بكاريخ  املنعقد  للشركاء، 

2727 تقرر ما يلي :

بص كه  جديد  مكصرف  تعيين 

شخص  في  للشركة  قانوني  ممثل 

.BIBAS VIDAL السيد

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2727 يونيو   24 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم 119)3) السجل الكجاري 

.93283
قصد الكلخيص والنص

الجعيدي البشير

659 P

STE FT POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك املن رد
تأسيس

1 -  تبعا لبنود العقد العرفي املبرم 
وغسطس   12 بكاريخ  بالدار البيضاء 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   2727
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
تكميز  والتي  املن رد  الشريك  ذات 

بالخصائص الكالية :
املسؤولية  ذات  شركة   : النوع 

املحدودة ذات الشريك املن رد.
.STE FT POWER : االسم

التركيبات  جميع   : النشاط 
تيار منخ ض وتيار عالي  الكهر ائية، 
مكي ات  صيانة،  مصانع)،   - )مباني 
األعمال  جميع  سباكة،  الهواء، 

املكنوعة.
سومية،  زنقة   : االجكماعي  املقر 
الخامس  الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة 

الرقم 22 الدار البيضاء.
سنة تبكدئ من تاريخ   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشركة.
روسمال الشركة : روسمال الشركة 
مقسمة  درهم   177.777 في  محدد 
 177 فئة  من  حصة   1777 على 
درهم للحصة الواحدة كلها مككتبة 

ومحررة عند االشتراك.
 FADDE الشريك الوحيد : السيد
 1777 البيضاء،  الدار   TAOUFIK

حصة.
الشركة مسيرة   : املن رد  التسيير  
شخص  في  واحد  مسير  طرف  من 
مدة   FADDE TAOUFIK السيد 

مهامه غير محددة.
يناير  فاتح  من  تبكدئ   : السنة 

وتنكهي في 31 ديسمبر من كلسنة.

القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2727 وغسطس   2( بكاريخ  البيضاء 
السجل  رقم   (44142 رقم  تحت 

الكجاري ))72)4.
قصد الكلخيص والنص

الجعيدي البشير

660 P

STE PEAFY
حل مسبق

اسكثنائي  قرار  بمقك�سى    -  1
سبكمبر   2 بكاريخ  املنعقد  للشركاء، 

2727 تقرر ما يلي :
حل مسبق للشركة لعدم تحقيق 
األهداف املنشوردة مع اعكبار تاريخ 
مع   2727 سبكمبر   37 في  سيرانه 
الكص ية  للشركة،  كمص ي  تعيينه 

ستكم بمقر الشركة.
القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2727 سبكمبر   15 بكاريخ  البيضاء 
تحت رقم 6)467) السجل الكجاري 

.47(535
قصد الكلخيص والنص

الجعيدي البشير

661 P

STE RIMBRAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك املن رد
1 -  تبعا لبنود العقد العرفي املبرم 
وغسطس   28 بكاريخ  بالدار البيضاء 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   2727
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
تكميز  والتي  املن رد  الشريك  ذات 

بالخصائص الكالية :
املسؤولية  ذات  شركة   : النوع 

املحدودة ذات الشريك املن رد.
.STE RIMBRAND : االسم

والخياطة  الكصنيع   : النشاط 
ابككار  املصانعـ  على  طرحها  املراد 
الكجارية  بالعالمة  خاصة  مالبس 
RIMBRAND، االسكيراد والكصدير، 
الكمثيل،  الكوزيع،  التسويق،  البيع، 
لالرتداء  جاهزة  مالبس  الكجارة، 
اسكيراد  واألط ال،  والنساء  للرجال 
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البيع  املوضة،  ووكسسوارات  وثواب 
افككاح  اإلنترنيت،   - الخط  عبر 
االتجار  الكأتيث والديكور،  املحالت، 
في مسكحضرات الكجميل والعطور، 
املغر ية  املحلية  املنكجات  تسويق 

والكقليدية.
سومية،  زنقة   : االجكماعي  املقر 
الخامس  الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة 

الرقم 22 الدار البيضاء.
سنة تبكدئ من تاريخ   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشركة.
روسمال الشركة : روسمال الشركة 
مقسمة  درهم   177.777 في  محدد 
 177 فئة  من  حصة   1777 على 
درهم للحصة الواحدة كلها مككتبة 

ومحررة عند االشتراك.
السيد   : الوحيد  الشريك 
 EL MOCTAR EL HASSEN
الدار   ،MOHAMED YAHYA

البيضاء 1777 حصة.
مسيرة  الشركة   : املن رد  التسيير 
شخص  في  واحد  مسير  طرف  من 
 EL MOCTAR EL HASSEN السيد 
مدة مهامه   ،MOHAMED YAHYA

غير محددة.
يناير  فاتح  من  تبكدئ   : السنة 

وتنكهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
القانوني بككابة  تم اإليداع    -  2
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2727 سبكمبر   15 بكاريخ  البيضاء 
السجل  رقم   (467(( رقم  تحت 

الكجاري 2799)4.
قصد الكلخيص والنص

الجعيدي البشير

662 P

STE FACTORY INFO
SARL AU

بمقك�سى جمع عام اسكثنائي حرر 
قرر   2727 سبكمبر   22 في الر اط في 
 FACTORY الشريك الوحيد للشركة

INFO SARL AU ما يلي :
وصبح  الذي  النشاط  تعديل 

كالكالي :
االستشارة.

اإلدارة والتسويق.

توفير الخدمات.
مدقق حسابات.

القانون  من   3 املادة  تعديل 
األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 25 بكاريخ   17(125 رقم  تحت 

سبكمبر 2727.
663 P

STE FACTORY INFO
SARL AU

بمقك�سى جمع عام اسكثنائي حرر 
قرر   2727 سبكمبر   22 في الر اط في 
 FACTORY الشريك الوحيد للشركة

INFO SARL AU ما يلي :
تحويل املقر االجكماعي : من محل 
رقم 2 عمارة قطاع 6 في 6 زنقة جدة 
بالطابق   5 رقم  الشقة  إلى  الر اط 
نابولي  زنقة   94 العمارة   5 األول 

املحيط الر اط.
القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 25 بكاريخ   17(123 رقم  تحت 

سبكمبر 2727.
664 P

STE CHARLES AUTO
SARL AU

 16 بمقك�سى عقد عرفي محرر في 
سبكمبر 2727 تم تكوين نظام وسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالكالي :

 STE CHARLES  : التسمية 
.AUTO

الهدف : تمارس الشركة األهداف 
الكالية :

الجديدة  السيارات  اسكيراد 
واملسكعملة.

االسكيراد والكصدير.
اسكيراد معدات اإلسعاف والعكاد.
زنقة  مكرر   12  : املقر االجكماعي 

لبان شقة رقم 73 املحيط الر اط.

 17.777  : االجكماعي  املال  روس 

درهم مقسم إلى 177 حصة قيمة كل 

واحدة 177 درهم.

تم تعيين السيدة دالل   : التسيير 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  لحبابي 

كمسيرة   TA175791 رقم  الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  ككابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

السجل الكجاري 5)1461.

665 P

C.C.A.S SARL

 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDI

SERVICES

 CABINET DE COMPTABILITE AGREE PAR

 LA MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES

FINANCES

STE ERDIS
ت ويت حصص

تعيين مسير جديد
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

بكاريخ  بالر اط  محرر  العادي  الغير 

تم اتخاد القرارات   2727 يوليو   2(

الكالية :

ملكية  من  حصة   477 ت ويت 

لصالح  الدين  نور  حمي  السيد 

السيدة حمي نرجس.

اسكقالة السيد حمي نور الدين.

تعيين السيد حمي ياسين وحمي 

نرجس كمسيرين جديدين للشركة.

إخضاع الشركة للكوقيع املن صل 

ياسين  حمي  السيد  للمسيرين 

والسيدة حمي نرجس.

جديد  وسا�سي  قانون  وضع 

من  سبق  ما  مع  مرفق  للشركة 

الكعديالت.

ولقد تم اإليداع القانوني للمحضر 

بالر اط  الكجارية  املحكمة  لدى 

تحت رقم   2727 وغسطس   2( يوم 

.176257

666 P

C.C.A.S SARL
 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDI

SERVICES
 CABINET DE COMPTABILITE AGREE PAR
 LA MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES

FINANCES

STE EQUELEC
ت ويت حصص

توسيع النشاط الكجاري
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
بكاريخ  بالر اط  محرر  العادي  الغير 
تم اتخاد القرارات   2727 يوليو   2(

الكالية :
16577 حصة من ملكية  ت ويت 

السيد حمي نور الدين لصالح :
حمي ياسين : 577) حصة.
حمي نرجس : 3777 حصة.
حمي صوفيا : 3777 حصة.

حمي فاتن : 3777 حصة.
الدين  نور  السيد حمي  اسكقالة 

والسيدة سلوى فرج.
تعيين السيد حمي ياسين وحمي 

نرجس كمسيرين جديدين للشركة.
إخضاع الشركة للكوقيع املن صل 
ياسين  حمي  السيد  للمسيرين 

والسيدة حمي نرجس.
توسيع النشاط الكجاري للشركة 
معدات  وتركيب  تزويد  بإضافة 

الطاقة املكجددة.
جديد  وسا�سي  قانون  وضع 
من  سبق  ما  مع  مرفق  للشركة 

الكعديالت.
ولقد تم اإليداع القانوني للمحضر 
بالر اط  الكجارية  املحكمة  لدى 
تحت رقم   2727 وغسطس   2( يوم 

.176249
667 P

شركة جنرال كاش
ش.م.م.

روسمالها : 17.777 درهم
املقر االجكماعي : حي املنزه شارع 

وح ير رقم 37 الحسيمة
إعالن عن إضافة نشاط تجاري

عام  جمع  محضر  بمقك�سى 
تم   2727 مارس   3 بكاريخ  اسكثنائي 
خالله املصادقة باإلجماع على ما يلي :
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 : الكالي  الكجاري  النشاط  إضافة 
.PVC نجارة

البناء واألشغال املخكل ة.
للملف  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبكدائية بالحسيمة بكاريخ 

18 سبكمبر 2727 تحت رقم 514.
بمثابة مقكطف و يان

668 P

شركة صفوان للبناء
ش.م.م.

ذات شريك وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
روسمالها : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : حي آيت مو�سى 
ووعمر امزورن - الحسيمة
إعالن عن تأسيس الشركة

بكاريخ  بمقك�سى عقد عرفي حرر 
تأسيس  تم   2727 وغسطس   16
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات الكالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
حي آيت مو�سى   : املقر االجكماعي 

ووعمر امزورن الحسيمة.
األشغال  وو  البناء   : الهدف 

املخكل ة.
بيع مواد البناء بالكقسيط.

املدة : 99 سنة.
الروسمال : 17.777 درهم.

الشركاء وحصص الروسمال :
هو  الروسمال  حصص  مجموع 
لكل  درهم   177 بقيمة  حصة   177
 17.777 إجمالية  حصة وي بقيمة  
عمار  للسيد  كلها  مملوكة  درهم 
فكري الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
شارع   (1 ب  والساكن   R 296842

قنيطرة امزورن الحسيمة.
فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
عمار  السيد  يعكبر   : التسيير 
فكري الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
R296843 مسيرا وحيدا للشركة ملدة 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : الكجاري  السجل 

بالحسيمة  االبكدائية  باملحكمة 

بالسجل   2727 سبكمبر   18 بكاريخ 

الكحليلي رقم )312.
بمثابة مقكطف و يان

669 P

حسابات وطلنكيس
زنقة موالي إدريس بلوك 17 رقم 28 الطابق 

األول الحي الصناعي وكادير

TEL  / FAX : 05.28.82.29.72

 STE DOMAINE INFINITY

PLANT
SARL

روسمالها : 177.777 درهم

بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم  بآيت ملول   2727 وغسطس   19

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد باملواص ات الكالية :

 STE DOMAINE  : االسم 

 INFINITY PLANT SARL SIGLE

.DIP

21/و  محل رقم   : املقر االجكماعي 

تجزئة ادمين آيت ملول.

ونواع  جميع  إنكاج   : الهدف 

البساتين  )نباتات  النباتات 

جميع  وإنكاج  زراعة  والحدائق....) 

النباتات وجميع املنكجات الزراعية، 

تسيير  املخكبر،  في  النباتات  زراعة 

واملقاوالت  املزارع  واسكغالل 

ال الحية، اسكيراد وتصدير املنكجات 

تل يف،  تعبئة،  محطة  الزراعية، 

وتحويل  ومعالجة  صيانة  تكييف، 

املنكجات الزراعية والحيوانية.

وعامة جميع العمليات واملعامالت 

مباشرة  غير  وو  مباشرة  املكعلقة 

في  تساعد  والتي  االجكماعي  بالهدف 

تنمية الشركة.
الشركة  روسمال   : الروسمال 

موزعة  درهم   177.777 في  محدود 

درهم   177 حصة بمبلغ   1777 على 

الوحيد  الشريك  حوزة  في  للحصة 

السيد اكنوك خالد.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة.
: تسير الشركة ل ترة غير  التسيير 
اكنوك  السيد  طرف  من  محدودة 

خالد.
عمر الشركة : محدود في 99 سنة.
تم  لقد   : القانوني  اإليداع 
اإليداع القانوني لدى ككابة الضبط 
يوم  بانزكان  االبكدائية  باملحكمة 
 1525 تحت رقم   2727 سبكمبر   1(

والسجل الكجاري  رقم )2113.
670 P

 STE PRODUITS CHIMIQUES
ET ENGRAIS DU SOUSS

باخكصار
PROCESS

ش.م.م.
السجل الكجاري رقم 233 - وكادير

 25 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
الجمعية  محضر  قرر   2727 يونيو 
العام  الجمع  بمثابة  املنعقدة 
 STE املسماة  للشركة  االسكثنائي 
 PRODUITS CHIMIQUES ET
ENGRAIS DU SOUSSباخكصار 
بروسمال  ش.م.م.   PROCESS
مقرها  الكائن  درهم   2.777.777

بأكادير، الحي الصناعي ونزا، ما يلي :
وإعادة  بالكنازل  ويأذن  يالحظ 
قبل  من  االجكماعية  الحصص 
حق  من  املسك يدين  الشركاء 
االنك اع على حق االنك اع للحصص 
االجكماعية املذكورة لصالح الشركاء 
االنك اع  حق  ملكية  نقلوا  الذين 
املذكور إليهم وخاصة تلك الحصص 
الجمعية  موضوع  االجكماعية 
هي   2718 يوليو   9 بكاريخ  املنعقدة 

كالكالي :
 CHRISTINE, MARIE السيدة 
السيد  زوجة   NATHALI LEGASSE
التي  االنك اع  حق  تسكعيد  وليون 
منحتها في الشركة على الشكل الكالي :

 FLORENCE, السيدة 
 FRANCOISE, MARIE GAZEL

بنسبة 437 حصة اجكماعية.

 JACQUES, OLIVIER, السيد 
GERARD, MARIE ALLEON بنسبة 

67 حصة اجكماعية.
 CHRISTOPHE, السيد 
HUBERT, MARIE ALLEON بنسبة 

67 حصة اجكماعية ويضا.
 PHILIPPE, MICHEL, السيد 
حق  يسكعيد   MARIE ALLEON
االنك اع التي منحتها في الشركة ل ائدة 
 FLORENCE, FRANCOISE, السيدة
حصة   81( بنسبة   MARIE GAZEL

اجكماعية.
يسكعيد  الحبيب سيدينو  السيد 
حق االنك اع التي منحتها ل ائدة كل 

من :
السيدة ونجار نعيمة زوجة السيد 
حصة   434 الحبيب سيدينو بنسبة 

اجكماعية.
بنسبة  سيدينو  جيهان  اآلنسة 

433 حصة اجكماعية.
 433 اآلنسة رانية سيدينو بنسبة 

حصة اجكماعية.
والسيدة ياسمين سيدينو بنسبة 

433 حصة اجكماعية.
و)   6 تم تغيير ال صلين  و الكالي، 

من القانون األسا�سي للشركة.
 26 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
الجمع  محضر  قرر   ،2727 يونيو 
تعديل  للشركة  االسكثنائي  العام 
ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

الكعديالت السال ة الذكر وعاله.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 وغسطس   26 بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم 95565.
للخالصة والبيان

671 P

STE IMOCAS
ش.م.م.

السجل الكجاري رقم 9565 - إنزكان
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
املسماة  للشركة   2727 يونيو   25
روسمال  ش.م.م.   STE IMOCAS
مقرها  الكائن  درهم   1.777.777
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ال الحية  الوكالة  عند  ملول،  بآيت 

طريق  الصناعي،  الحي  لسوس، 

العامة  الجمعية  قررت  بيوكرى، 

العام  الجمع  بمثابة  املنعقدة 

االسكثنائي، ما يلي :

وإعادة  بالكنازل  ويأذن  يالحظ 

لصالح  االجكماعية  الحصص 

من  ملكية   نقلوا  الذين  الشركاء 

حق  من  املسك يدين  الشركاء  قبل 

االجكماعية  للحصص  االنك اع 

حق  نقلوا  الذين  الشركاء  لصالح 

االنك اع إليهم وخاصة تلك الحصص 

الجمعية  موضوع  االجكماعية 

هي   2718 يوليو   9 بكاريخ  املنعقدة 

كالكالي :

 CHRISTINE, MARIE السيدة 

السيد  زوجة   NATHALI LEGASSE

حق  تسليم  وتعيد  تتنازل  وليون 

االنك اع التي تمكلكها  في الشركة على 

الشكل الكالي :

 FLORENCE, السيدة 

 FRANCOISE, MARIE GAZEL

بنسبة 497 حصة اجكماعية.

 JACQUES, OLIVIER, السيد 

GERARD, MARIE ALLEON بنسبة 

497 حصة اجكماعية.

 CHRISTOPHE, السيد 

HUBERT, MARIE ALLEON بنسبة 

497 حصة اجكماعية ويضا.

 PHILIPPE, MICHEL, السيد 

ويعيد  يتنازل   MARIE ALLEON

في  تسليم حق االنك اع التي يمكلكها  

الشركة على الشكل الكالي :

 FLORENCE, السيدة 

 FRANCOISE, MARIE GAZEL

بنسبة 267 حصة اجكماعية.

 JACQUES, OLIVIER, السيد 

GERARD, MARIE ALLEON بنسبة 

267 حصة اجكماعية.

 CHRISTOPHE, السيد 

HUBERT, MARIE ALLEON بنسبة 

267 حصة اجكماعية ويضا.

و)   6 تم تغيير ال صلين  و الكالي، 

من القانون األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة 
الذكر  السال ة  الكعديالت  ليالئم 

وعاله.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بانزكان 
تحت رقم   2727 وغسطس   5 بكاريخ 

.127(
للخالصة والبيان
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STE CROCOPARC
السجل الكجاري رقم 22515 - 

وكادير
 25 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
الجمعية  قرر محضر   ،2727 يونيو 
العام  الجمع  بمثابة  املنعقدة 
 STE املسماة  للشركة  االسكثنائي 
روسمال  ش.م.م.   CROCOPARC
مقرها  الكائن  درهم   1.777.777
 ،8 رقم  الوطنية  الطريق  بأكادير، 

منتزه 16، الدراركة، ما يلي :
وإعادة  بالكنازل  ويأذن  يالحظ 
قبل  من  االجكماعية  الحصص 
الشركاء املسك يدين من حق االنك اع 
ملكية  نقلوا  الذين  الشركاء  لصالح 
تلك  وخاصة  إليهم،   االنك اع  حق 
الحصص االجكماعية موضوع الجمع 
 19 بكاريخ  املنعقد  العام االسكثنائي 

يوليو 2718 هي كالكالي :
 CHRISTINE, MARIE السيدة 
السيد  زوجة   NATHALI LEGASSE
حق  تسليم  وتعيد  تتنازل  وليون 
االنك اع التي تمكلكها  في الشركة على 

الشكل الكالي :
 FLORENCE, السيدة 
 FRANCOISE, MARIE GAZEL

بنسبة 667 حصة اجكماعية.
 JACQUES, OLIVIER, السيد 
GERARD, MARIE ALLEON بنسبة 

667 حصة اجكماعية.
 CHRISTOPHE, السيد 
HUBERT, MARIE ALLEON بنسبة 

187 حصة اجكماعية ويضا.
 CEDRINE ALLEON السيد 

بنسبة 167 حصة اجكماعية.

بنسبة   CYRIL ALLEON اآلنسة 

167 حصة اجكماعية.

 AMBRE, BRIGIT, اآلنسة 

 167 بنسبة   CHRISTINE ALLEON

حصة اجكماعية.

 PHILIPPE, MICHEL, السيد 

ويعيد  يتنازل   MARIE ALLEON

في  تسليم حق االنك اع التي يمكلكها  

الشركة على الشكل الكالي :

 FLORENCE, السيدة 

 FRANCOISE, MARIE GAZEL

بنسبة 567 حصة اجكماعية.

 JACQUES, OLIVIER, السيد 

GERARD, MARIE ALLEON بنسبة 

567 حصة اجكماعية.

 CHRISTOPHE, السيد 

HUBERT, MARIE ALLEON بنسبة 

147 حصة اجكماعية ويضا.

 CEDRINE ALLEON السيد 

بنسبة 147 حصة اجكماعية.

بنسبة   CYRIL ALLEON اآلنسة 

147 حصة اجكماعية.

 AMBRE, BRIGIT, اآلنسة 

 147 بنسبة   CHRISTINE ALLEON

حصة اجكماعية.

و)   6 تم تغيير ال صلين  و الكالي، 

من القانون األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

الذكر  السال ة  الكعديالت  ليالئم 

وعاله.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية باكادير 

بكاريخ 26 وغسطس 2727 تحت رقم 

.95566
للخالصة والبيان
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STE MOUSLIF
السجل الكجاري رقم 11295 - 

وكادير

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

محضر  قرر   ،2727 يونيو   29

الجمع بمثابة  املنعقدة  الجمعية 

املسماة  للشركة  االسكثنائي  العام   

بروسمال  ش.م.م.   MOUSLIF

مقرها  الكائن  درهم   125.777
4، عمارة وومليل شارع  رقم  بأكادير، 

الحسن الثاني مكابعة نشاط الشركة 

طبقا لل صل 86 من قانون 13 فبراير 

.199(

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2727 وغسطس   17 بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم 95246.
للخالصة والبيان
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SHANGARILA
ش.م

السجل الكجاري رقم 5983 وكادير

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

محضر  قرر   ،2727 وغسطس   (

للشركة  اإلداري  املجلس  اجكماع 

شركة   «SHANGARILA» املسماة 

درهم   1.777.777 مجهولة بروسمال 

محمد  شارع  بأكادير  مقرها  الكائن 

الخامس تعيين السيد جون فران�سي 

 Jean-François( فرانسيسكو 
عاما  مديرا  رئيسا   (FRANCISCI

للشركة.

جميع  سيمارس  فإنه  و الكالي، 

طبقا  عليها  املنصوص  الصالحيات 

للقانون وللنظام األسا�سي للشركة.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2727 وغسطس   13 بأكادير بكاريخ 

تحت رقم 95428.
للخالصة والبيان
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الوكالة الفالحية لسوس
ش.م

السجل الكجاري رقم 1191 وكادير

 25 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بأيت  مقرها  الكائن   ،2727 يونيو 

ملول، الحي الصناعي، طريق بيوكرى، 

قرر الجمع العام االسكثنائي ما يلي :
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2 - يالحظ ويأذن بالكنازل وإعادة 

األسهم من قبل الشركاء املسك يدين 

الشركاء  لصالح  االنك اع  حق  من 

االنك اع  حق  ملكية  نقلوا  الذين 

وخاصة تلك األسهم موضوع  إليهم، 

املنعقدة  االسكثنائي  العام  الجمع 

بكاريخ 19 يوليو 2718، وهي كالكالي :

 Christine, Marie السيدة 

السيد  زوجة   Nathalie LEGASSE

حق  تسليم  وتعيد  تتنازل  وليون 

االنك اع التي تمكلكها في الشركة على 

الشكل الكالي :

 Florence,Françoise, السيدة 

Marie GAZEL، بنسبة 97)2 سهم ؛

 Jacques, Olivier, السيد 

بنسبة   ،Gérard, Marie ALLEON

97)2 سهم ؛

 Christophe, Hubert, السيد 

Marie ALLEON، بنسبة 997 سهم ؛

 ،Cédrine ALLEON السيد 

بنسبة 677 سهم ؛

بنسبة   ،Cyril ALLEON اآلنسة 

677 سهم ؛

 Ambre, Brigite, اآلنسة 

 677 بنسبة   ،Christine ALLEON

سهم.

 Philippe, Michel, Marie السيد

يتنازل ويعيد تسليم حق   ،ALLEON

االنك اع التي يمكلكها في الشركة على 

الشكل الكالي :

 Florence,Françoise, السيدة 

Marie GAZEL، بنسبة 97)2 سهم ؛

 Jacques, Olivier, السيد 

بنسبة   ،Gérard, Marie ALLEON

97)2 سهم ؛

 Christophe, Hubert, السيد 

Marie ALLEON، بنسبة 997 سهم ؛

 ،Cédrine ALLEON السيد 

بنسبة 677 سهم ؛

بنسبة   ،Cyril ALLEON اآلنسة 

677 سهم ؛

 Ambre, Brigite, اآلنسة 

 677 بنسبة   ،Christine ALLEON

سهم.

الحبيب  السيد  ون  حين،  في 

حق  تسليم  ويعيد  يتنازل  سيدينو، 

االنك اع التي يمكلكها في الشركة على 

الشكل الكالي :

زوجة  نعيمة،  ونجار  السيدة 

بنسبة  سيدينو،  الحبيب  السيد 

1148 سهم ؛

بنسبة  السيدة ياسمين سيدينو، 

1149 سهم ؛

بنسبة  سيدينو،  جيهان  اآلنسة 

1149 سهم ؛

بنسبة  سيدينو،  رانية  اآلنسة 

1149 سهم ؛

و الكالي، تم تغيير ال صلين ) و 12 

من القانون األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

الذكر  السال ة  الكعديالت  ليالئم 

وعاله.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بانزكان 

بكاريخ 6 وغسطس 2727، تحت رقم 

.1278
للخالصة والبيان
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 COMPTOIR AGRICOLE DU

SOUSS
ش.م.

السجل الكجاري رقم 1191/99 

انزكان

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

قرر الجمع العام   ،2727 فبراير   28

«الوكالة  االسكثنائي للشركة املسماة 

 Comptoir( لسوس»  العقارية 

الكائن  ش.م،   (Agricole du Souss

الصناعي،  الحي  ملول،  بأيت  مقرها 

من  مجموعة  خلق  بيوكرى،  طريق 

الوكاالت باملدن الكالية :
1 - مراكش، زنقة جابر بن حيان، 

الحي الصناعي.

الحي   ،183 الجديدة،   -  2

الصناعي، طريق مراكش.

 ،CDA 904 األربعاء،  سوق   -  3

داللحة، قيادة اللة ميمونة.

 LOT127 ،121 ،122 ،4 - مكناس

سليمان  سيدي   MOUL KIFA

بوفكران.

5 - بني مالل، شارع الجيش امللكي.

 ،Lot I 1، AGROPOLE ،6 - بركان

وح ير مداغ.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2727، تحت  15 ماي  بانزكان بكاريخ 

رقم 577.

للخالصة والبيان

677 P

GATT FIDUCIAIRE

H.P.AUTOMOBILE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمال الشركة 177.777 درهم

السجل الكجاري رقم 57299

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

القانون  وضع  تم   2727 يوليو   1(

وعاله  املذكورة  للشركة  األسا�سي 

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

 ما يلي :

 H.P.AUTOMOBILE  : التسمية 

.SARL

الحي العسكري   : املقر االجكماعي 

البساتين   172 س عمارة   172 شقة 

- مكناس.

روسمال   : االجكماعي  روسمالها 

الشركة محدد في 177.777 ردهم.

الهدف : تجارة قطع غيار السيارات 

- االسكيراد - الكصدير.

العالي  عبد  السيد   : املسيران 

 : هابل  هدى  والسيدة  الوجديني 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   2( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 رقم السجل الكجاري 57299.

678 P

GATT FIDUCIAIRE

EL HAJOUY DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
روسمال الشركة 177.777 درهم

السجل الكجاري رقم 13)57
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
17 وغسطس 2727 تم وضع القانون 
وعاله  املذكورة  للشركة  األسا�سي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :
 EL HAJOUY  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL AU
املقر االجكماعي : تعاونية بني وكيل 

جماعة ايت حرز هللا رقم 4.
روسمال   : االجكماعي  روسمالها 

الشركة محدد في 177.777 ردهم.
الهدف : تاجر وغذية عام - اسكيراد 

وتصدير.
املسيران : السيد زوهير الحجوي : 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سبكمبر  الكجارية بمكناس بكاريخ 
2727 رقم السجل الكجاري 13)57.
679 P

GATT FIDUCIAIRE

 MHI SOLUTIONS
MEDICALES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
روسمال الشركة 177.777 درهم

السجل الكجاري رقم )5729
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
القانون  وضع  تم   2727 يوليو   27
وعاله  املذكورة  للشركة  األسا�سي 
املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

 ما يلي :
 MHI SOLUTIONS  : التسمية 

.MEDICALES SARL
مكناس   187  : االجكماعي  املقر 
شارع الجيش امللكي إقامة بريستيج 

رقم 24 - مكناس.
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روسمال   : االجكماعي  روسمالها 
الشركة محدد في 177.777 ردهم.

املعدات  في  الكجارة   : الهدف 

الطبية - الكصدير - نيكوص.

الزهني  محمد  السيد   : املسيران 

وايلياس نعوم كمسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   2( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 
2727 رقم السجل الكجاري )5729.

680 P

GATT FIDUCIAIRE

S.T.PRO.MEKNES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
روسمال الشركة 177.777 درهم

السجل الكجاري رقم 57595

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
القانون  وضع  تم   2727 يوليو   27

وعاله  املذكورة  للشركة  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

ما يلي :

 S.T.PRO.MEKNES  : التسمية 

.SARL
 1(4 رقم   : االجكماعي  املقر 

مكرر تجزئة الداخلة سيدي سعيد 

مكناس.
روسمال   : االجكماعي  روسمالها 

الشركة محدد في 177.777 ردهم.

منعش   - عامة  وشغال   : الهدف 

عقاري.

السادة عبد الرحمان   : املسيرون 

وونس  الشباني  ومحمد  الشباني 

الشباني كمسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 سبكمبر  الكجارية بمكناس بكاريخ 
2727 رقم السجل الكجاري 57595.

681 P

GATT FIDUCIAIRE

HUGO SERVICE MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمال الشركة 177.777 درهم

السجل الكجاري رقم 57453

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

القانون  وضع  تم   2727 يوليو   2(

وعاله  املذكورة  للشركة  األسا�سي 

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

 ما يلي :

 HUGO SERVICE  : التسمية 

.MAROC SARL

بئر انزران حي   2  : املقر االجكماعي 

السعادة - مكناس.
روسمال   : االجكماعي  روسمالها 

الشركة محدد في 177.777 ردهم.

الهدف : تاجر قطع غيار السيارات 

واالكسسوارات  األحذية  تاجر   -

الجلدية  السلع  تاجر   - بالكقسيط 

بالكقسيط.

املسير : السيد يونس ايت شريف 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل الكجاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

السجل  رقم   2727 وغسطس 

الكجاري 57453.

682 P

STE UNIPEC
SARL

اجكماع   2727 ماي   13 تم بكاريخ 

عام اسكثنائي حدد بموجبه النقاط 

اآلتية :

نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 

سابقا بدكان رقم 183 تجزئة االزدهار 

: مككب  مراكش إلى العنوان الجديد 

رقم 1 شقة 1 الطابق الس لي عمارة 

C4 عملية دار السعادة مراكش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

18 سبكمبر  الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 115511.

683 P

 ATLAS BUSINESS

CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR

 IMM AL AMIRA III N°32, 3éme

GUELIZ MARRAKECH

تأسيس
وضع   2718 يناير   31 بكاريخ  تم 

قانون منظم لشركة باملميزات الكالية :

سيدي  الصحة  دار   : التسمية 

بلعباس ش.ذ.م.م ذات مساهم واحد.

مكعددة  مصحة   : الهدف 

االخكصاصات.

شارع   61  : االجكماعي  املقر 

يوغوسالفيا ممر غندوري بلوك رقم 

) جليز مراكش.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسما  درهم   177.777 مبلغ 

درهم   177 فئة  من  حصة   1777

موزع كاآلتي :

 1777  : رشيد  حسني  السيد 

حصة.

غير  ملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

حسني  السيد  طرف  من  محدودة 

رشيد.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.

99 سنة ابكداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بكاريخ  بمراكش  الكجارية  املحكمة 

 9322( رقم  تحت   2718 فبراير   4

الكجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم 86153.

684 P

 SANHOK COFFEE
S.A.R.L 

شركة محدودة املسؤولية

ذات روسمال : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء إقامة 

امين االل ة، العمارة 71

مكجر 71 الطابق الس لي 

السجل الكجاري رقم : 2753)4

طرف  من  موثق  عقد  بمقك�سى 

بالدار  النوري،  عادل  األسكاذ 

البيضاء، بكاريخ )2 و 28/11/2719، 

لشركة  األساس  القانون  تحرير  تم 

املميزات   ذات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

التسمية :

SANHOK COFFEE S.A.R.L 

الهدف : الشركة من اجل هدف : 

مطعم ومقهى. 

مكان للطعام.

 اإلنعاش العقاري.

الوساطة  العقارات،  وشراء  بيع 

والكدبير العقاري.

جميع األنشطة الكجارية.

البيضاء،  الدار   : املقر االجكماعي 

إقامة ومين األل ة، العمارة 71 مكجر 

71 الطابق الس لي.

الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

تاريخ  من  سنة   99 في  محددة 

ما عدا  التسجيل بالسجل الكجاري، 

في حالة حل الشركة وو تمديد املدة.  

 177.777 محدد في    : روس املال 

حصة   1777 إلى  مقسمة  درهم 

واحدة  لكل  درهم   177 اجكماعية 

موزعة باملبالغ على الشركاء كالكالي : 

 577 السيد عبد الرحمن فريدي 

حصة اجكماعية.

السيدة لعزيزة الراكبي 577 حصة 

اجكماعية. 

1777 حصة اجكماعية.

من  مسيرة  الشركة   : التســيير 

طرف السيد عبد الرحمن فريدي. 
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لقد تم اإليداع القانوني في ككابة 
للدار  الكجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت   15/79/2727 في  البيضاء 
 : رقم  تجاري  سجل   ،(46742 رقم 

. 4(2753
685 P

ك ب ج س
شركـة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
روسمالها 177.777 درهم

26 شارع مرس السلطان شقة 3 
الطابق، الدار البيضاء

الـكــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 2727 سبكمبر   7( بكاريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�سي  القانون  تحرير  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالكالي :
التسمية : ك ب ج س.

الهدف : 
وو األعمال املكنوعة  وعمال البناء 

)tout corps d’état) ؛
وعمال اإلصالح ؛

كراء مواد ومعدات البناء ؛
منعش عقاري ؛

اسكيراد معدات البناء.
املعامالت  جميع  عامة،  و ص ة 
الكجارية وو االسكيرادية وو الصناعية 
العقارية  وو  املنقولة  وو  املالية  وو 
املرتبطة بشكل مباشر وو غير مباشر 
باألشياء املذكورة وعاله وو التي يمكن 

ون تساهم في إنماء الشركة...
شارع مرس   26  : املقر االجكماعي 
الدار  الطابق   3 شقة  السلطان 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم   177.777  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1777 إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  درهم   177
كاملها ووزعت على الشريك الوحيد 

السيد بوملاني عبد الكريم.
التسيير : عهد به ملدة غير محددة 
بوملاني  للسيد  مطلقة  و صالحيات 
زنقة بيرون   28 املقيم  عبد الكريم  

الطابق 5 بيل دير البيضاء. 

إلى يناير   1 من   : املالية   السنة 
31 ديسمبر.

القانوني  لالحكياط   %5  : األر اح 
يوضع  وو  ينقل  وو  يوزع  وما  والباقي 
تحت االحكياط حسبما يقرره الجمع 

العام.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   22/79/2727 بكاريخ  البيضاء 

رقم 46849). 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الكجاري 
تحت   22/79/2727 بكاريخ  البيضاء 

رقم 2965)4.
من وجل الكخليص و اإلشهار 

686 P

 MOROCCAN PERFECT
STORE S.A.R.L. A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

بكاريخ  مبرم  عرفي  لعقد  تبعا 

تأسيس  تم   2727 19 وغسطس 
الشركة ذات املميزات الكالية:

 MOROCCAN  : التسمية 
PERFECT STORE SARL AU

ذات  شركة  القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد

نشاط الشركة األسا�سي:
البصرية  الوسائل  جميع  تصنيع 
 ، )الصناعية  املعمارية)   )الخدمات 
 ، الخشب   ، املعماري)  الكصميم 

األلواح املعدنية
والنجارة األلومنيوم ، الدعم اآللي 
واإللكتروني ، األثاث املكصل) ، دعم 

اإلنارة الكهر ائية ؛
تصنيع وتزيين األجنحة والعالمات 

والالفكات والقماش املشمع ؛
جميع  و يع  وتصنيع  شراء 

الوسائط الرقمية ؛
مواقع  وصيانة  وتركيب  تن يذ 
الدعاية  وعمال  ونواع  لجميع  البناء 

والكطوير.
الطباعة  وعمال  كافة  تن يذ 
األوفست)  ، الشاشة  )طباعة 

والكصوير )الكصوير ، الكقارير) ؛

والديكور  الداخلي  الكصميم 
للمحالت واملكاجر والوكاالت وغيرها ؛

وكبيرة  صغيرة  رقمية  طباعة 
الحجم ؛

التسويق،   :  استشارات اإلعالنات 
وإدارة   ، اإلعالنات  رفيق  وخطط 
 ميزانية االتصاالت ، ووسائط اإلعالن ، 

واخكيار
املساحات،  وشراء   ،  الوسائط 
والكصميم  الكحرير،  وتصميم 

الجرافيكي ، واالسكوديوهات ؛
استشارات  ونشطة  جميع 
سيما  وال   ، واالتصاالت  التسويق 

اإلنترنت ووي وسائط ت اعلية ؛
االتصاالت واإلعالن والطباعة ؛

االتصال املرئي : إنشاء الشعارات 
والعالمات  والككالوجات  والنشرات 
املضيئة وعالمات الطرق والككيبات 

والكعبئة ؛
 ترويج املبيعات )التسويق املباشر)  :
 ونشطة نقاط البيع وشبكة املبيعات، 
املسابقات،   ، الكجاري  التسويق 
العروض الترويجية ، وخذ العينات ، 
من الباب إلى الباب ، البريد املباشر ؛

الكقنيات  واسكعمال  الكواصل 
من  وغيرها  والبصرية،  السمعية 
وقل  وو  وكثر  تساعد  التي  الكقنيات 
منكج  وو  تجارية  لعالمة  للترويج 

وو مؤسسة ؛
وبحاث السوق : دراسات، الكوعية ؛
النماذج األولية لكصميم الداخلي 
وغيرها  والوكاالت  للمكاجر  والديكور 

وجميع وعمال الكطوير؛
توزيع وإدارة املبيعات امليدانية؛

األعمال  ونواع  جميع  تن يذ 
الصحافة،  امللصقات،   : اإلعالنية 
الكل زيون،  اإلذاعة،  السينما، 

اإلنترنت ؛
إنشاء مواقع تجارية وغير تجارية، 
وتطوير الكطبيقات، وجميع الوسائط 

الرقمية ؛
اسكضافة وصيانة مواقع الكاجر 

وغير الكجارية ؛
واملعارض  ال عاليات  تنظيم 

والعروض الوطنية والدولية ؛
تنظيم مهرجانات وطنية ودولية ؛

اللغوية  البرمجة  املنهي:  الكدريب 
مخكلف  الكدريب،  العصبية، 

الكدريب املكخصص؛
الترويج املرئي وتجارة؛

الصوت:  هويات  إنشاء 
االعكمادات ، واألناشيد ، واملوسيقى 

لألفالم وو اإلعالنات الكجارية ، ... ؛
فنية  مجموعات  تصميم 
مخصصة للكل زيون )البث ، األفالم 
 ، إلخ)   ، الكل زيونية  واملسلسالت 
الصوت  املواد ذات املناظر الخالبة، 

واإلضاءة ؛
وتسويق  وتحرير  إنكاج  دراسة 
والكوميديا  املجالت  ونواع  جميع 

والدعم الكوميدي ؛
وتسويق  وتحرير  وإنكاج  دراسة 
األدوات اإلعالنية واأللعاب الترفيهية ؛

العرض بمساعدة الحاسوب
الوسائط  جميع  و يع  شراء 
فوركس،   ، شبكي  زجاج  )خشب، 
 BET ، led ،PET ،ولوكو اند وملنيوم، 

فينيل ، حبر) ؛
)األملنيوم  اآلالت  و يع  شراء 
 CNC والنجارة الخشبية واملعادن و 

وغيرها).
إصالح آالت CNC وغيرها ؛

)األفالم  األفالم  وإنكاج  تصميم 
الكقارير  والروائية،  القصيرة 
املؤس�سي)،  واالتصال  الصح ية 
الطابع  ذات  الكاريكاتورية  الرسوم 

ال ني وو اإلعالني.
ثنائية  اصطناعية  صور  إنكاج 

وثالثية األبعاد.
صناعة األفالم ثالثية األبعاد.

االسكيراد  عمليات  جميع 
والكصدير والكجارة وكذلك شراء و يع 

املنكجات من وي نوع.
السمسرة  وو  العمولة  وو  الكجارة 
املصلحة  وو  الكمثيل  وو  الوساطة  وو 
في وي شركات وو وعمال ذات غرض 

مماثل وو إضافي.
تأجير قاعات املعارض

89 زنقة وبو العالء   : مقر الشركة 
زهر حي املستش يات الطابق 5 الدار 

البيضاء.
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املدة : 99 سنة.

 177.777 في  حدد   : الروسمال 

حصة   1777 إلى  مقسمة  درهم 

اجكماعية من فئة 177 درهم محررة 

السيدة فاطمة الزهراء مباريك.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

تسير الشركة ملدة غير   : اإلدارة   

فاطمة  السيدة  طرف  من  محدودة 

الزهراء مباريك

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

سبكمبر   17 بكاريخ  البيضاء  بالدار 

2727 سجل تجاري رقم 1663)4.
للبيان واإلشارة
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 STE ACHARQUIYINE

SERVICE
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  وضع  تم   2719 يوليو   3

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

التي تكميز بالخصائص الكالية :

  STE ACHARQUIYINE : التسمية

.SERVICE SARL

شارع مرس   26  : املقر االجكماعي 

السلطان الطابق 1 الشقة 3 - الدار 

البيضاء.

املوضوع : محطة خدمة السيارات 

الوقود  وو  بالوقود  تحك ظ  التي 

السائل للزيوت الصناعية والدهون 

بالك صيل نزع الكحوليات والكازوال 

بائع بالكقسيط.

و ص ة عام جميع العمليات التي 

ترتبط بص ة مباشرة او غير مباشرة 

بهدف الشركة.

درهم   177.777  : الروسمال 

 177 ب  حصة   1777 على  موزعة 

درهم لكل حصة تم تحريرها بكاملها 

موزعة على الشكل الكالي :

 877  : رشيد  اليوس ي  السيد 

حصة.

 277  : سكينة  حجام  السيدة 

حصة.

من  سنة وذلك ابكداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل الكجاري.

التسيير : سوف تسير الشركة من 

طرف السيد اليوس ي رشيد الحامل 

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

.BJ145507

: تلتزم الشركة باإلمضاء  اإلمضاء 

الوحيد للسيد اليوس ي رشيد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

باملحكمة  والتسجيل  اإليداع  تم 

السجل  في  البيضاء  للدار  الكجارية 

الكجاري بكاريخ 18 يوليو 2719 تحت 
رقم  439769.
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GOLD FOYER
 SARLAU

المؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
قرر   74/79/2727 بتاريخ  بالبيضاء 

الشركاء إنشاء شركة ذات املسؤولية 

المحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص اآلتية : 

 GOLD FOYER : التسمية

الغرض : منعش عقاري و االشغال 

العامة.

اللة  محج   61  : االجكماعي  املقر 
االول  الطابق   39 الرقم  ياقوت 

البيضاء.
روسمالها : 177.777 درهم مجزئة 

درهم   177 حصة بقيمة   1.777 إلى 

للحصة.

السيد  الشركة  يسير   : إدارتها 

املكاوي توفيق.

ككابة  لدى  القانونى  االيداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   15/79/2727 يوم  بالبيضاء 
بالسجل  واملقيدة   (467(5 رقم 

الكجاري تحت رقم )279)4.
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ائكمانية كون يسكو ش م م

محاسب معكمد من طرف الدولة

الهاتف: 75.22.59.47.55

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

اليكطريسيتي ودرا�سي

     ELECTRICITE OUADRASSI 

SARL D’AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  تأسيس  تم   ،25/78/2727

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 

التسمية : اليكطريسيتي ودرا�سي

الغرض االجكماعي : جميع اشغال 

الكهر اء.

زنقة احمد   13  : املقر االجكماعي 

االول  الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

الرقم 8 املعاريف البيضاء.

املدة : 99 سنة.

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

1777 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

كلها محررة  درهم لكل واحدة،   177

ل ائدة السيد عبد الوهاب ودرا�سي، 

 16/78/1985 املزداد بكاريخ  مغربي، 

عمارة   H ببلوك  الساكن  بكاونات، 

الرابع جنان  الطابق   27 الشقة   47

الدروة.

التسيير : عين السيد عبد الوهاب 

كمسير  وعاله،  املذكور  ودرا�سي، 

من رد للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

بككابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 

الجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 

 74/79/2727 بكاريخ  لالستثمار 

والكقييد بالسجل الكجاري تحت رقم 

.4(1.723
مقكطف و بيان
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SOCIÉTÉ CH PARTNERS
SARL

RC N° 467219

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إيداع  تم   ،2(/7(/2727

املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الكالية :

 SOCIÉTÉ « CH  : التسمية 

PARTNERS » SARL

ووعمال  إصالحات   : الهدف 

مكنوعة.

شارع   55  : االجكماعي  املقر 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

1 ك . ه الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 

االجكماعي محدد في 177.777 درهم، 

وموزعة  بالكامل  ومحررة  مككتبة 

ل ائدة :

  877 اشكالت  هشام  السيد 

حصة اجكماعية.

  277 العوماري  بشرى  السيدة 

حصة اجكماعية.

املجموع : 1777 حصة اجكماعية. 

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد هشام   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  اشكالت 

للشركة  مسيرا   BE611516 رقم 

تلتزم الشركة بشكل صحيح بجميع 

األعمال املكعلقة بها من خالل توقيع 

هشام  السيد  اإلدارة  في  شركائها 

اشكالت.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

  (41778 تحت رقم  بالدار البيضاء، 

في يوم )2 يوليو 2727.
ملخص قصد النشر
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 SOCIÉTÉ RAHA ORGANIC
SARL

RC N° 467215

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إيداع  تم   ،2(/7(/2727

املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الكالية :

 SOCIÉTÉ RAHA  : التسمية 

ORGANIC SARL

املواد  شراء  و  بيع   : الهدف 

العضوية، الغذائية والزراعية.

شارع   55  : االجكماعي  املقر 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

1 ك . ه الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 

االجكماعي محدد في 177.777 درهم، 

وموزعة  بالكامل  ومحررة  مككتبة 

ل ائدة :

 57.777 بوكيري  ر يعة  السيدة 

درهم.

 57.777 بوكيري  حسن  السيد  

درهم.

املجموع : 177.777 درهم.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيدة ر يعة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بوكيري 

للشركة  مسيرا   BK155211 رقم 

تلتزم الشركة بشكل صحيح بجميع 

األعمال املكعلقة بها من خالل توقيع 

ر يعة  السيدة  اإلدارة  في  شركائها 

بوكيري.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 

 ،28/7(/2727 بكاريخ  البيضاء، 

تحت رقم41776).
ملخص قصد النشر
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EPICES TALASSEMTANE 
S.A.R.L

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
بمدينة  ومسجل   2(/78/2727
ذات  شركة  تأسيس  تم  ش شاون، 
خصائصها محدودة   مسؤولية 

كالكالي :
التسمية : 

 EPICES TALASSEMTANE
S.A.R.L

روسمالها قدره : 177.777 درهم. 
شارع بوعنان   : مقرها االجكماعي 

حناين الحي االداري  ش شاون.
من  سنة   99  : الشركة  مدة 

الكأسيس النهائي.
املوضوع :

الكغدية العامة. 
بيع العديد من ونواع البضائع.

تأجير وإدارة األماكن العامة.
الروسمال االجكماعي و الشركاء :

حدد في 177.777 درهم، مقسمة 
موزعة  اجكماعية  حصة   1777 إلى 

على الشكل الكالي :
الحامل  عمر  وحدوث  السيد 
رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 
الساكن  مغربي،   .326651 س  ل 
الشرفاء   حي  الخامس  محمد  شارع 
حصة   337 يمكلك  ش شاون 

اجكماعية.
الحامل  وسامة  وحدوث  السيد 
رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 
الساكن  مغربي،   .332366 س  ل 
الشرفاء   حي  الخامس  محمد  شارع 
حصة   347 يمكلك  ش شاون 

اجكماعية.
الحامل  ونس  وحدوث  السيد 
رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 
الساكن  مغربي،   .344658 س  ل 
الشرفاء   حي  الخامس  محمد  شارع 
حصة   337 يمكلك  ش شاون 

اجكماعية.
السيد  تعيين   تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  مسيرا  وسامة  وحدوث 

غير محدودة.

األر اح : كلها ل ائدة الشركاء، بعد 
نقص املدخرات القانونية 5%.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير و تنكهي في 
كل سنة ما عدا السنة األولى تبكدئ 

من تاريخ الكأسيس.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
 18/79/2727 بكاريخ  بش شاون 

تحت رقم 85/2727.
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 ELJANABY LIL ISKAN
تأسيس شركة

 ELJANABY LIL  : التسمية 
 ISKAN

سومية  زنقة   : االجكماعي  املقر 
16حي  شقة   4 طابق   82 إقامة 

النخيل.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
االجكماعي محدد في 177.777.درهم.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.
: تم تعيين السيدة خالد  التسيير 

الجنابي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 
بالدار البيضاء، بكاريخ 31/12/2719 

تحت رقم)45251.
ملخص قصد النشر
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  AL YAKINE CONSULTING SARL A.U

 Centre d’affaire, Domiciliation, Conseils

Juridiques et Fiscales

RADI FRIGO
 SARL A.U

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بكاريخ  بمقك�سى عقد عرفي حرر 
القانون  وضع  تم   2727 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بشريك وحيد لها املميزات 

الكالية :

RADI FRIGO : التسمية

الهدف : تهوية وتبريد.

الكقدم  إقامة   : االجكماعي  املقر 

الطابق الثاني سيدي   2-1( الشطر 

البرنو�سي الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.
روس املال : 87.777 درهم.

الشركاء :

حصة   877 الرا�سي عبد الهادي 

اجكماعية 177 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد الرا�سي 

للشركة  وحيد  كمسير  الهادي  عبد 

ملدة غير محدودة.

األبناك  مع  الشركة  تكعامل  كما 

املصرفية  املؤسسات  من  غيرها  وو 

الرا�سي للسيد  مسكقل   بإمضاء 

عبد الهادي ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة. 

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر اح 

باملائة لالحكياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية بالدار البيضاء.
  : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.459543
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  AL YAKINE CONSULTING SARL A.U

 Centre d’affaire, Domiciliation, Conseils

Juridiques et Fiscales

 DNAYA POLY SERVICE 
 SARL A.U

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بكاريخ  بمقك�سى عقد عرفي حرر 
القانون  وضع  تم   2727 مارس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد لها املميزات 

الكالية :

 DNAYA POLY  : التسمية 

 SERVICE

الهدف : تهوية وتبريد.
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الكقدم  إقامة   : االجكماعي  املقر 
الطابق الثاني سيدي   2-1( الشطر 

البر نو�سي الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

روس املال : 57.777 درهم.
الشركاء :

حصة   577 سعيد  ادونخير 
اجكماعية 177 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد  ادونخير 
سعيد كمسير وحيد  للشركة ملدة غير 

محدودة.
األبناك  مع  الشركة  تكعامل  كما 
املصرفية  املؤسسات  من  غيرها  وو 
ادونخير  للسيد  مسكقل  بإمضاء 

سعيد ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة. 
بعد إزالة خمسة   : توزيع األر اح 
باملائة لالحكياط القانوني يوزع الباقي 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

الكجارية بالدار البيضاء 
  : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.462731
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CLEVERDIS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I
6 وغسطس 2727، تم إيداع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الكالية :
 CLEVERDIS SARL  : التسمية 

.AU
الهدف : الغرض من الشركة هو :

الجملة  وشبه  بالجملة  الكوزيع 
والسلع،  املنكجات  لجميع  والكجزئة 

والسيما املنكجات الغذائية.
العامة  الكجارة  بعمليات  القيام 
والكمثيل  الباطن  من  والكعاقد 

الكجاري.
اسكيراد وتصدير جميع املنكجات 

املكعلقة بهذا النشاط.

شراء و يع املعدات واملواد.

مسكودع وتخزين البضائع.

والسمسرة  والوساطة  الكجارة 

وطباعة األصوات في جميع قطاعات 

النشاط.

الخدمات بجميع وشكالها.

جميع  تحقيق  وعم  وبشكل 

واالسكيراد  الكجارية  املعامالت 

واملنقولة  والصناعية  والكصدير 

والعقارية واملالية بشكل مباشر وو غير 

مباشر، كليا وو جزئيا ألي من األشياء 

املحددة وو وي كائنات مماثلة وو ذات 

صلة قد تخضع تعزيز تنمية النشاط 

االجكماعي في املغرب وو في الخارج.

املقر االجكماعي : شارع عبد املومن 

إقامة سنطرال بارك عمارة د، الطابق 

2، رقم 15، املحمدية.

سنة تبكدئ من تاريخ   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 

درهم   177.777 االجكماعي محدد في 

1.777 حصة اجكماعية  مقسم على 

من فئة 177 درهم للواحدة.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.

 Mr السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ELBARAKA REDA مسير للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

االبكدائية  املحكمة  لدى  الكجاري 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 1135.
ملخص قصد النشر
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AMARIA MULTI SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I

إيداع  تم   ،2727 وغسطس   11 في 

ذات  لشركة  الكأسي�سي  القانون 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :

 AMARIA MULTI  : التسمية 

.SERVICES SARL AU

الهدف : الغرض من الشركة هو :

واملعامالت  العقارات  نشاط 

الكجارية.

السمسرة العقارية.

اإليجار،  العقارية،  املعامالت 

بيع  الشراء،  الباطن،  من  الكأجير 

ثالثة  وطراف  عن  نيابة  العقارات 

شقق،  تجارية،  مباني  )صناعية، 

منازل فردية، مكاتب، إلخ).

إدارة املباني.

استرداد اإليجار.

استشارات عقارية.

وتن يذ  السكنية  الوحدات  إدارة 

وظائف الو�سي.

بالكوقيع  السندات  صياغة 

الخاص.

إنشاء وو حيازة وو تأجير وو تركيب 

وو تشغيل وي مؤسسات تكعلق بأي 

من األنشطة املحددة.

واإلدارة  واالسكحواذ  اإلنشاء 

الكجارية  املؤسسات  لجميع  الحرة 

وتأجير  وغيرها،  العقارية  والوكاالت 

جميع املباني التي يمكن ون  وو شراء 

تخدم بأي شكل من األشكال لغرض 

الشركة.

سككون  التي  األرض  على  البناء 

املباني  لجميع  تصرفه،  تحت 

لكحقيق  الالزمة  األخرى  واألشغال 

غرض الشركة.

املباني  وصيانة  وإصالح  بناء 

وجميع  واملستش يات  واملكاتب 

األماكن العامة وو الخاصة األخرى.

حيازة ورض البناء، وكذلك جميع 

تشكل  قد  التي  والحقوق  املباني 

ملحقات وو ملحقات لألرض املذكورة.

على هذه األرض  والبناء  الكطوير 

من املباني املعروضة للبيع.

بيع املبنى وو املباني املشيدة إلى وي 

طرف ثالث، بأي شكل من األشكال، 

كليا وو جزئيا.

وشراكات  تجارية  عالقات  إقامة 

وتمثيل جميع الشركات في املغرب وفي 

الخارج.

الخضراء  املساحات  صيانة 

وجميع  واملباني  املكاتب  وتنظيف 

البستنة  ووعمال  املهنية  املباني 

وتركيب  الحدائق  و ناء  الصغيرة 

املصاطب واألسوار الخشبية وجميع 

لهذا  األنشطة اإلضافية والككميلية 

الغرض.

املكاجرة والشراء والبيع واالسكيراد 

ألي  والكوزيع  والتسويق  والكصدير 

معدات وو سلع وو منكجات.

جميع  تحقيق  وعم،  وبشكل 

واالسكيراد  الكجارية  املعامالت 

واملنقولة  والصناعية  والكصدير 

والعقارية واملالية بشكل مباشر وو غير 

مباشر، كليا وو جزئيا ألي من األشياء 

مماثلة وو ذات  املحددة وو وي وشياء 

تنمية  تعزز  ون  املحكمل  من  صلة 

النشاط االجكماعي.

املقر االجكماعي : شارع عبد املومن 

إقامة سنطرال بارك عمارة د، الطابق 

2، رقم 5، املحمدية.

سنة تبكدئ من تاريخ   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 

درهم   17.777 في  محدد  االجكماعي 

مقسم على 177 حصة اجكماعية من 

فئة 177 درهم للواحدة.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.

 ZYANE التسيير : تم تعيين السيد

MOUAD مسير للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

االبكدائية  املحكمة  لدى  الكجاري 

 2727 سبكمبر   8 بكاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 1336.
ملخص قصد النشر
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PALAWARZA
شركة محدودة املسؤولية

شريك وحيد
روسمالها : 177.777 درهم

مقرها االجكماعي : رقم 98 زنقة 46
حي موالي عبد هللا عين الشق

 الدار البيضاء
RC N° 466571

بمقك�سى عقد عرفي محرر بالدار 
تم   2727 يونيو   26 بكاريخ  البيضاء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الكالية :
PALAWARZA : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

صناعة   : االجكماعي  الهدف 
صناديق الكل يف بجميع ونواعه.

املقر االجكماعي : رقم 98 زنقة 46 
حي موالي عبد هللا عين الشق الدار 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم   177.777  : املال  روس 
اجكماعية  حصة   1777 ل  مقسمة 
مككتبة  للحصة،  درهم   177 بقيمة 
إلى   1 ومرقمة من  ومحررة بالكامل، 

1777 موزعة كما يلي :
السيد جمال ادهمو 1777 حصة.
السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين جمال ادهمو   : التسيير 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ البيضاء  للدار   الكجارية 
21 يوليو 2727 تحت رقم 47398).

لإلشارة والبيان
املسير
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TELBAT
املقر الرئي�سي : 73 زنقة ويت وورير 

شارع موالي يوسف بوركون
الدار البيضاء

مؤرخ  عرفي   عقد  بمقك�سي 
شركة  تأسيس  تم   13/72/2727
ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد  

باملواص ات الكالية :

TELBAT : التسمية
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
مكنوعة  وعمال   : الشركة  هدف 

ووعمال البناء.
ويت  زنقة   73  : االجكماعي  املقر 
بوركون  يوسف  موالي  شارع  وورير 

الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشركة.
درهم   177.777  : الروسمال 
فئة   من  1777حصة  على  مقسم 

177 درهم للحصة.
تسيير  مهمة  وسندت   : التسيير 
هشام  محمد  للسيد  الشركة 
الغنجاوي الحامل للبطاقة الوطنية 

 .BE817987 رقم
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة شريك وحيد. 
اإليداع  تم   : الكجاري  السجل 
الكجاري  والتسجيل  القانوني 
باملحكمة الكجارية عن طريق املركز 
البيضاء  للدار  لالستثمار  الجهوي 
رقم  تحت   72/73/2727 بكاريخ 

.458665
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 HEALTH AND MEDICINE
PHARMA

Au capital de 20.000 Dirhams
 Siège social : 39, Rue Ibn
Habbous, Quartier Maârif

Casablanca
مسكخرج من النظام األسا�سي 

 HEALTH AND  : التسمية 
  MEDICINE PHARMA – SARL

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

الغرض باخكصار :
استراد،  تصدير،  شراء،  بيع، 
شبه  طبية،  ووجهزة  مواد  صناعة 
والروائح   الكجميل  للعيادات،  طبية 
املشكاقات  املواد  جميع  ذلك  فيما 

واملماثلة.

الكقنية  املساعدة  اإلستشارة، 

الصيدلة  وجهزة  و  املواد  ترويج  في 

وشبه الصيدلة، األدوية وشبه طبية، 

املواد  وجميع  والعطور  الكجميل 

املشكقات واملماثلة.

ابن  زنقة   39  : االجكماعي  املقر 

حبوس، املعاريف الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

بالسجل الكجاري.

الشركاء : 

املزداد  السيد حسن موسكغ ر، 

القاطن  ببرشيد،   195( فبراير   12

 6 رقم   21 زنقة  بحي موالي عبدهللا، 

الدارالبيضاء.

 26 في  املزداد  دكير،  منير  السيد 

والقاطن  بمكناس   19(7 وبريل 

حي  الشقة و2،  بالر اط إقامة ونور، 

الرياض.

السيد نوردين هالل بيك، املزداد 

بالدارالبيضاء،   1969 نونبر   26

سيدي  نجمة  بإقامة  القاطن 

سيدي  شارع   87 عبد الرحمان، 

عبد الرحمان، الطابق 4، الشقة 57 

الدارالبيضاء.

املزداد مورو،  يوسف   السيد 

بالدارالبيضاء،   1968 نونبر   26

 13 الشقة   27 بالعمارة  القاطن 

األل ة 3 ووم بالدارالبيضاء.

 27.777 في  محدد   : الروسمال 

من  حصة   277 إلى  مقسمة  درهم 

إلى   1 من  مرقمة  درهم   177 فئة 

277 مسندة إلى الشركاء على الشكل 

الكالي :

 57 موسكغ ر  حسن  السيد 

حصة.

السيد منير دكير 57 حصة.

 57 بيك  هالل  نوردين  السيد 

حصة.

السيد يوسف مورو57 حصة.

السنة االجكماعية : من1 يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعين :

السيد  السيد حسن موسكغ ر، 

منير دكير، السيد نوردين هالل بيك 

والسيد يوسف مورو مسيرون ملدة 

غير محددة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

يوم البيضاء  بالدار   الكجاري 

11 وككو ر )277 تحت رقم 1871)1.
قصد النشر و اإلعالن املسيرين
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STE BIOFERTIL GROUP

SARLAU

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

RES JAWAD

 IMM 109 APPT N°43 3EME ETG

Marrakech

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

25/78/2727 تم تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بالخصائص الكالية :

 BIOFERTIL شركة   : التسمية 

.GROUP

وتصنيع  الجملة  تجارة   : الهدف 

األسمدة العضوية الصلبة والسائلة.

الكريم  عبد  شارع   : العنوان 

 179 عمارة  جواد  إقامة  الخطابي 

شقة رقم 43 الطابق الثالث مراكش.

 177.777 في  حدد   : املال  روس 

ب  حصة   1777 إلى  مقسمة  درهم 

177 درهم للحصة.

التسيير : عين السيد بناني يونس 

كمسير ملدة غير محدودة.

املدة : حددت في 99 سنة.

الكجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

تحت   18/79/2727 بمراكش بكاريخ 

رقم 115518. 
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NAQRA GROUP
SARL 

مجموعة النقرة

شركه ذات مسؤولية محدودة

بروسمال 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 126 شارع محمد 

سميحة، الطابق األول رقم 2

إقامة األخوين، الدار البيضاء

سجل تجاري رقم 229)47

بمقك�سى عقد عرفي  منجز بكاريخ  

ونظمة  تأسيس  تم   12/78/2727

والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تكمثل خصائصها فيما يلي :

 NAQRA شركة   : التسمية 

GROUP ش.م.م. 

في  الشركة  تهدف   : املوضوع 

املغرب والخارج :

قبل  من  األعمال  وتن يذ  دراسة 

منها  العامة  الدولة،  وجهزة  جميع 

والخاصة من وي نوع. 

ال نية  األعمال  وتن يذ  دراسة 

والجدولة واإلدارة، حواف، تسقيف، 

كافة  تن يذ   (VRD( س لكة  س لكة، 

وعمال الطرق والشبكات املخكل ة.

قطران.

املساحات،  وتطوير  صيانة 

والقنوات،  والسياج،  والكنظيف، 

املساحات  وصيانة  والكهر اء، 

الخضراء وتطويرها.

من  النجارة  وعمال  جميع 

كيه  البار  وو  املص ح  الخشب، 

وال والذ  املعدن  األملنيوم،  الصلب، 

املقاوم للصدو.

والنوافذ  واملرايا  التزجيج  وعمال 

الديكور وخدمة املساحات.

الترويج العقاري.

اللوجستيات والنقل البري بشكل 

عام.

االسكيراد  عمليات  جميع 

والشبكات  والكداول  والكصدير 

الكجاريين والسمسرة ألي  والوسطاء 

منكج وو بضاعة وو مادة وو سلعة مهما 

كانت طبيعتها وو منشأها وو وجهة.

تملك األسهم وو الحصص بجميع 

وشكالها في وي شركة وو عمل مهما كان 

شكله ونشاطه في املغرب وفي الخارج.

املعامالت  جميع  عام،  بشكل 

املدنية وو  الصناعية  وو   الكجارية 

املالية  وو  العقارية  وو  املنقولة  وو   

مباشر  غير  وو  مباشر  بشكل  تكعلق 

�سيء  بأي  وو  املحددة  األشياء  بأحد 

آخر مشابه وو ذي صلة.

االجكماعي  الروسمال   : الروسمال 

درهم   177.777 بمبلغ  تحديده  تم 

 177 بقيمة  سهم   1777 إلى  مقسم 

للسيد  مخصص  و  منها  لكل  درهم 

السيد  حصة)   877( نجيب  عقرب 

حصة)   177( ومين  محمد  عقرب 

والسيد بوزكري احمد )177 حصة). 

املقر االجكماعي : 126 شارع محمد 

سميحة، الطابق األول رقم 2، إقامة 

األخوين. ، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

عقرب  السيد   : اإلدارة  التسيير 

نجيب وملدة زمنية غير محدودة.

ممثلة  الشركة   : الشركة  توقيع 

في جميع العقود الخاصة بها بكوقيع 

نجيب  عقرب  السيد  من  البسيط 

وملدة زمنية غير محدودة.

السنة االجكماعية : من 1 يناير إلى 

31 ديسمبر.

بقلم  القانوني  تم تقديم اإليداع 

بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 

رقم  تحت   26/8/2727 بكاريخ 

.(44756
مقكطف من وجل اإلشهار
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MACHWARA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها : 177.777 درهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 

حيدر جاسم 1 الطابق 4 رقم 27

الدار البيضاء

يوم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

2727/79/14 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالكالي : 

 MACHWARA  : التسمية 

ذات  شركة   CONSULTING

مسؤولية محدودة.

كلميمة  شارع   : االجكماعي  املقر   

 1 زنقة بني عمير إقامة حيدر جاسم 

الطابق 4 رقم 27 الدار البيضاء

حدد   : االجكماعي  الروسمال 

حصة   1777 في  الشركة  روسمال 

موزعة على الشكل الكالي :

مشيع محمد 577 حصة.

النكر محمد 577 حصة.

املدة املحددة للشركة : 99 سنة.

الهدف االجكماعي : هدف الشركة 

هو : 

تقديم املشورة والدعم في األمور 

القانونية.

العمليات  جميع  ومراقبة  دراسة 

القانونية.

النزاعات  وحل  ترتيب  في  الدعم 

القانونية واملالية.

اإلرشاد والدعم التخاذ القرارات 

القانونية االستراتيجية.

نيابة  املكأخرة  الديون  تحصيل 

عن الغير بطريقة ودية وو قبل القانون 

ونواعها  بجميع  للديون  قضائية  وو 

)مدنية وو تجارية ، وطنية وو دولية).

العمليات  جميع  وعم،  و صورة 

املرتبطة بشكل مباشر وو غير مباشر 

املذكورة وعاله وو بأي �سيء  باألشياء 

آخر مشابه وو مرتبط وو من املحكمل 

ون يعزز تطوير الشركة بأي شكل من 

األشكال.

املذكورين  تعيين  يكم   : الكعيين 

غير  ملدة  مشاركين  كمديرين  ودناه 

محدودة.

مشيع محمد. 

النكر محمد.

سيكم اإليداع القانوني في املحكمة 

الكجارية بالدار البيضاء.

704 P

SMART ACTIVE AGENCY
SARL AU 

RCN°472631
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إيداع  تم   ،17/79/2727
املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 
وذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املميزات الكالية :
 SMART ACTIVE  : التسمية 

AGENCY SARL AU
الغرض من الشركة هو   : الهدف 
دراسة   : املغرب والخارج  في كل من 
نصائح  والنوعية.  الكمية  السوق 
اإلقليمية  الدراسة   : التسويق 
دعم  ووي  واملراجع  املواقع  وتحديد 
تسويقي. إدارة مركز االتصال.تصميم 
إدارة   . االتصال  ونصائح  الجرافيك 
نيابة عن  براءات االختراع واالمكياز، 

الشركة.
دعائية  مواد  وتصدير  اسكيراد 
تكعلق  وخرى  مادة  ووي  واشهارية 

بهدف الشركة.
االتصاالت  ونواع  جميع 
النشر،  االستشارات،  التشغيلية: 
تنظيم  واإلنكاج  الكن يذ   / اإلدارة 
الكجارية  املعارض  من  األحداث 

واملؤتمرات.
على  التسويق  في  االستشارات 
 : الرقمي  واالتصال  اإلنترنت  شبكة 
الكصميم والرسومات وإنكاج األفالم 
وو الرسوم املكحركة طباعة واإلنكاج 
الصور  تصوير  البصري  السمعي 

وال يديو.
17 زنقة الحرية   : املقر االجكماعي 

رقم 5 الطابق 3 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
درهم   177.777 االجكماعي محدد في 
اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 
من فئة 177 درهم للواحدة، مككتبة 
 : ل ائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 
حصة   1777 احمد  قصبي  السيد 

اجكماعية.
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السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد قصبي   : التسيير 

احمد مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 

 ،18/79/2727 بكاريخ  البيضاء، 

تحت رقم)4653).
ملخص قصد النشر

705 P

MAAK SARL A شركة
 ASSOCIE UNIQUE

شارع عبد الكريم الخطابي، طريق 

حسن بن ومبارك، إقامة الخطابية

عمارة الطابق األول، رقم 3، مراكش

تأسيس شركة
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى 

إنشاء  تم  بمراكش   25/78/2727

املسؤولية  ذات  شركة  وإقامة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي 

تكضمن املميزات الكالية :

 MAAK SARL A  : التسمية 

ASSOCIE UNIQUE

الخدمات  تصدير   : الغرض 

املعلوماتية.

ديكورو تصميم داخلي.

الشريك الوحيد : السيد السالك 

نعمان 177 سهم.

املدة : 99 سنة.

17.777 درهم مقسم   : الروسمال 

إلى 177 حصة من فئة 177 درهم.

الشركة  تسيير  يكولى   : التسيير 

السيد السالك نعمان.

املقر االجكماعي  شارع عبد الكريم 

ومبارك،  طريق حسن بن  الخطابي، 
إقامة الخطابية ،عمارة الطابق األول 

رقم 3، مراكش. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الكجارية بمراكش 

رقم  تحت   15/79/2727 بكاريخ 

.115417

706 P

CYAAD شركة
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شارع عبد الكريم الخطابي، طريق 

حسن بن ومبارك ،إقامة الخطابية، 

عمارة الطابق األول، رقم 3، مراكش

تأسيس شركة
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى 

إنشاء  تم  بمراكش   17/78/2727

املسؤولية  ذات  شركة  وإقامة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي 

تكضمن املميزات الكالية :

 CYAAD SARL A  : التسمية 

ASSOCIE UNIQUE

وشغال البناء واألشغال   : الغرض 

املخكل ة.

ح�سي  السيد   : الوحيد  الشريك 
رشيد 177سهم.

املدة : 99 سنة.

17.777 درهم مقسم   : الروسمال 

إلى 177 حصة من فئة 177 درهم.

الشركة  تسيير  يكولى   : التسيير 

السيد ح�سي رشيد.

املقر االجكماعي : شارع عبد الكريم 

ومبارك،  طريق حسن بن  الخطابي، 
إقامة الخطابية، عمارة الطابق األول 

رقم 3، مراكش. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الكجارية بمراكش  

رقم  تحت   17/79/2727 بكاريخ 

.115299

707 P

MADI BAT
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

البيضاء  بالدار   2727 سبكمبر   71

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص الكالية :

 MADI BAT SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 

شارع مرس السلطان   26  : املقر 

الشقة 3 الطابق 1 الدار البيضاء.

الهدف :

منعش عقاري.

مواد  جميع  وتوزيع  وشراء  بيع 

البناء.

العمليات  مخكلف  عامة  بص ة 

والصناعية،  واملالية،  الكجارية، 

عالقة  لها  التي  واملنقولة  والعقارية 

بالهدف  مباشرة  غير  وو  مباشرة 

االجكماعي للشركة.

من تاريخ  سنة إبكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

تسير الشركة من طرف    : اإلدارة 

غير  ملدة  وفاء  املا�سي  ويت  السيدة 

محددة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
روسمال الشركة : 177.777 درهم 

حصة كل واحدة   1.777 مقسم إلى 

بالكامل،   يحرر  درهم.   177 بقيمة 

وفاء  املا�سي  ويت  السيدة  يلي  كما 

1777 حصة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  القانوني 

 2727 سبكمبر   1( بكاريخ  البيضاء 
وتم تقييد الشركة بالسجل الكجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 2383)4.

708 P

 DECORE MARIA
 S.A.R.L.AU 

RC : 471007

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إيداع  تم  في12/78/2727، 

املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الكالية :

 DECORE MARIA -  : التسمية 

 S.A.R.L.AU

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

األعمال مخكلف  مقاول   :  هو 

 وو البناء )القيام بجميع وعمال البناء، 

األشغال املباني،  كهر اء  السباكة، 

 - إلخ).   ... الديكور والدهان  العامة،   
شراء و يع وتسويق جميع املواد ومواد 
البناء. االسكيراد والكصدير، املشاركة 
املباشرة وو غير املباشرة للشركة في وي 
تكعلق  قد  تجارية صناعية  عمليات 
وعاله،  املذكورة  األهداف  بأحد 
مساهمة  شركة  إنشاء  طريق  عن 
 جديدة، وو االكككاب، وو شراء األسهم
 وو الحقوق االجكماعية ، وو االندماج.
محج مرس   26  : املقر االجكماعي 
الدار   1 الطابق   3 السلطان الشقة 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
االجكماعي محدد  في 177.777 .درهم 
اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 
من فئة 177 درهم للواحدة، مككتبة 
ل ائدة  موزعة  و  بالكامل  محررة  و 
 1777 العزيز  الهنا عبد  السيد يوم 

حصة اجكماعية.
السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.
يوم  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الهناء عبد العزيز مسيرا للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 

البيضاء، بكاريخ 74/79/2727.
ملخص قصد النشر

709 P

CHAOUIA LITTIJARA
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -  I
إيداع  تم   ،2727 وغسطس   25 في 
ذات  لشركة  الكأسي�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة  و ذات املميزات 

الكالية:
 CHAOUIA LITTIJARA : التسمية

.SARL
)خشب  العامة  النجارة   : الهدف 

ووملنيوم) ؛
منشأة معدنية ؛
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ونواع  وتسويق جميع  و يع  شراء 
املطابخ واألبواب ؛

الخشب  وتسويق  و يع  شراء 
واألملنيوم بكافة ونواعه ؛

جميع  وتسويق  و يع  شراء 
األجهزة  الصرف الصحي، والديكور، 
والكهر اء،  والكجهيزات،  والسباكة، 

والعزل املائي، والطالء ؛
ونواع  جميع  وتجارة  توزيع 
واملسكلزمات   واملواد  املنكجات 

املكعلقة بالهدف ؛
االسكغالل املباشر وو غير املباشر 
والتراخيص  االختراع  براءات  لجميع 
منشأة  ووي  الكجارية  والعالمات 
صناعية وو تجارية قد يؤدي نشاطها 

إلى السعي وراء األهداف ودناه.
كافة عمليات االسكيراد والكصدير.

شارع عقبة   23  : املقر االجكماعي 
ابن نافع الحي املحمدي الدار البيضاء 
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
االجكماعي محدد  في 177.777 .درهم 
اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 
177درهم للواحدة، مككتبة  من فئة 

و محررة بالكامل و موزعة ل ائدة :
السيد عبيد احمد 477 حصة ؛

السيد الزروالي احمد 477 حصة ؛
السيد نعناني طه 277 حصة.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 دجنبر.
تم تعيين السيد عبيد   : التسيير 
احمد والسيد الزروالي احمد والسيد 
مع  للشركة  مسيرين  طه  نعناني 

إمضاء اثنان منهم.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 
سبكمبر   1( بكاريخ  البيضاء،  بالدار 

2727، تحت رقم 27611.
ملخص قصد النشر

710 P

WISNETWORK
 SARL AU

تأسيس شركة

- بمقك�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I

تم إيداع القانون   ،2727 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الكالية:

  WISNETWORK  : التسمية 

.SARL AU

الغرض من الشركة هو   : الهدف 

إما مباشرة ، لن سها ، وو في املشاركة، 

وو في الكعاقد من الباطن ،

وو لحساب طرف ثالث في املغرب 

والخارج:

واإللكترونية  الكقنية  املعدات 

وتكنولوجيا املعلومات ؛

املعدات النشيطة ، واالتصاالت، 

ونقل الراديو، والككنولوجيا العالية ؛

معدات الصوت واملراقبة بال يديو 

والكحكم في الدخول واملهات ة والبنية 

الكحكية للشبكة.

البيضاء  الدار   : االجكماعي  املقر 

183 شارع موتنى ابنو حريكا الطابق 1 

سيدي البرنو�سي.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 

االجكماعي محدد  في 177.777 .درهم 

577 حصة اجكماعية من  مقسم إلى 

مككتبة  للواحدة،  277.درهم  فئة 

ومحررة بالكامل 

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 دجنبر.

تعيين السيدحميد  تم   : التسيير 

مخلص.مسيرا للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البيضاء،  بالدار  الكجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2727 مارس   4 بكاريخ 

33766) بالسجل الكجاري 459721.
ملخص قصد النشر

711 P

STE FIDAFCO
SARL

 COMPTABLE AGREE
GSM : 0662 55 12 40 CASA

 HUNK TANGER
ش.م .م

تأسيس شركة
بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
25 وغسطس 2727 بطنجة، تم وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تتسم بالخصائص الكالية :
 HUNK TANGER  : التسمية 

ش.م .م.
:  اسكيراد و يع  الهدف االجكماعي 

املالبس الجاهزة.
املقر االجكماعي:  شارع إبن تاش ين 
املركز الكجاري ابن بطوطة مسكوى 2 

الطابق 1 رقم C3.09 طنجة.
في   حدد  االجكماعي:  الروسمال 
 1777 موزعة على  درهم،   177777
حصة اجكماعية من فئة  177 درهم 
على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل الكالي :
السيد محمد بودونت 577 حصة ؛
السيد جالل العصمي 577 حصة.

املدة: 99 سنة.
السنة االجكماعية: من 1 يناير إلى 

31 دجنبر.
طرف  من  الشركة  تسير  اإلدارة: 
السيد محمد بودونت.                           

بإمضاء  الشركة  تلتزم  اإلمضاء: 
السيد محمد بودونت.                           

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبكمبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 
وسجلت   233842 تحت رقم   2727
16 سبكمبر  بالسجل الكجاري بكاريخ 

2727 تحث رقم 855)17.
712 P

INFINIDIS
SARL

تأسيس شركة
- بمقك�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
24 وغسطس 2727 تم إيداع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الكالية:

 .INFINIDIS SARL  : التسمية
الهدف : النقل البري الوطني ، نقل 

البضائع مقابل وجر وو مكافأة ؛
تأجير آالت النقل البري للبضائع ؛

شراء و يع وتسويق وتوزيع جميع 
املنكجات ؛

الخدمات بجميع ونواعها ؛
اسكيراد وتصدير.

املقر االجكماعي :مجموعة ي زنقة 
45 رقم 13/11 األل ة  الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
االجكماعي محدد  في 177.777 درهم، 
وموزعة  بالكامل  ومحررة  مككتبة 

ل ائدة :
 47.777 ابوالشان  زياد  السيد 

درهم ؛
البوزيري  نبيل  محمد  السيد 

25.777 درهم ؛
البوزيري  ياسين  احمد  السيد 

25.777 درهم ؛
السيدة نسرين البوزيري17.777 

درهم ؛
املجموع: 177.777 درهم. 

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 دجنبر.
التسيير : تم تعيين السيدة نسرين 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  البوزيري 

رقم BE871372 مسيرة للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 ،2727 سبكمبر   17 بكاريخ   البيضاء، 

تحت رقم 45547).
ملخص قصد النشر

713 P

NIRMELEC
SARL

روسمالها 177.777 درهم
املقر االجكماعي : 42 زنقة يعقوب 
املنصور اقامة املوحدين الحي 

املحمدي الدار البيضاء
س.ت. رقم 398439

للجمع  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بكاريخ  املنعقد  العادي  غير  العام 
الشريك  قرر   ،2727 وغسطس   28
ش.م.م نيرميليك  لشركة   الوحيد 

 ما يلي :
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ت ويت الحصص ل ائدة :
 1777  : السيد هشام عصعاص 
177 درهم  حصة اجكماعية من فئة 

للحصة.
عصعاص  هشام  السيد  تعيين 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
من   15 و   6 و   ( ال صل  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.
الخلطي  ملياء  السيدة  اسكقالة 

كمسيرة للشركة سابقا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

سبكمبر 2727 تحت رقم 46269).
714 P

TECOVAL
SARL

روسمالها 1.777.777 درهم
املقر االجكماعي : تجزية األزهر 

 H بانوراما الشطر 2 بلوك 2 عمارة
رقم 1 الدار البيضاء
س.ت. رقم 451)11

للجمع  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بكاريخ  املنعقد  العادي  غير  العام 
الشريك  قرر   ،2727 وغسطس   14
ش.م.م تيكوفال  لشركة   الوحيد 

 ما يلي :
ت ويت الحصص ل ائدة :

حصة   1777  : وسيا  امللوكي 
اجكماعية.

حصة   1777  : عائشة  امللوكي 
اجكماعية.

حصة   1777  : هللا  عبد  امللوكي 
اجكماعية.

حصة   1777  : حسام  امللوكي 
اجكماعية.

 1.777.777  : الشركة  روسمال 
حصة   17.777 إلى  مقسم  درهم 

بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   2577  : وسيا  امللوكي 

اجكماعية.
حصة   2577  : عائشة  امللوكي 

اجكماعية.
حصة   2577  : هللا  عبد  امللوكي 

اجكماعية.

حصة   2577  : حسام  امللوكي 
اجكماعية.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
غير  ملدة  محمد  امللوكي  السيد 

محدودة.
شركة   : القانونية  الص ة  تغيير 

ذات املسؤولية املحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 

7)462) بكاريخ )1 سبكمبر 2727.
715 P

زوكام كنسيلتينك
ZOKAM CONSULTING

ICE n° 002563129000070
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 بشريك وحيد
وعنوان مقرها االجكماعي: رقم 59 
شارع رحال املسكيني, الطابق األول 
 مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب
 السجل الكجاري رقم: 466873 
املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء في 29 يونيو 2727 ومسجل 
املدينة  بن س   2727 يوليوز   72 في 
تحت عدد 22592 تم إعداد القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

الكالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
زوكام   : الشركة  تسمية 

كنسيلكينك.
االستشارات   : الشركة   غرض 

والككوين.
 59 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
الطابق األول  شارع رحال املسكيني, 

مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99سنة.
حصة   1.777 الشركة:  روسمال 
مجموعه  ما  درهم   177 بقيمة 
درهم كلها باسم الشريك   177.777

الوحيد السيد احمد الهبازي.

احمد  السيد    : الشركة  مسير 

الوطنية  الكعريف  بطاقة  الهبازي، 

.Q1287

 1 الزنقة  ال كح  تجزئة   : عنوانه 
رقم 8 طريق ازمور  الدار البيضاء.  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

22 يوليوز 2727 تحت رقم 47611).

716 P

طاها سرفيس كوم
TAHA SERVICE COM

ICE n° 002555258000060 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 بشريك وحيد

وعنوان مقرها االجكماعي: رقم 59 
شارع رحال املسكيني, الطابق األول 

 مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب

 السجل الكجاري رقم: 89)466 

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2727 يوليوز  فاتح  في  البيضاء 

بن س   2727 يوليوز   15 ومسجل في 

تم   251793 عدد  تحت  املدينة 

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات الكالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

طاها سرفيس   : الشركة  تسمية 

كوم.

غرض الشركة : خدمات الحسوب 

وعن  قرب  عن  بالكاميرات  واملراقبة 

بعد.
 59 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
الطابق األول  شارع رحال املسكيني، 

مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة.
حصة   1.777  : الشركة  روسمال 

مجموعه  ما  درهم   177 بقيمة 

درهم كلها باسم الشريك   177.777

الوحيد السيد محمد العديلي.

محمد  السيد   : الشركة  مسير 

الوطنية  الكعريف  بطاقة  العديلي، 

.EE311(19 عدد

زنقة  ال وارات  شارع   : عنوانه 

جبل اوكيمدن رقم )1 الحي املحمدي   

الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

22 يوليو 2727 تحت رقم 47674).

717 P

هيك بيست سرفيس
  HIGH BEST SERVICES

ICE n° 002594831000044

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجكماعي: رقم 26 
محج مر�سى السلطان, الطابق االول 

 مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب

 السجل الكجاري رقم: 2243)4 

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء في 17 غشت 2727 ومسجل 

املدينة  بن س   2727 غشت  في25 
تحت عدد 31921 تم إعداد القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات الكالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

مسؤولية محدودة.

بيست  هيك   : الشركة  تسمية 

سرفيس.

الكنظيف   : الشركة  غرض 

والكعقيم.
 26 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
محج مر�سى السلطان، الطابق األول 

مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة.
حصة   1.777  : الشركة  روسمال 

بقيمة 177 درهم للحصة ما مجموعه 

177.777 درهم  في اسم كل من :

 337 بلحكيم  مريم  السيدة 

للحصة  درهم   177 بقيمة   حصة 

ما مجموعه  33.777درهم ؛
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حصة   347 الهبازي  عمر  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة ما مجموعه  

34.777درهم ؛

حصة   337 السيد حمزة الهبازي 

بقيمة 177 درهم للحصة ما مجموعه  

33.777درهم.

عمر  السيد     : الشركة  مسير 

الوطنية  الكعريف  بطاقة  الهبازي، 

.BE710825 عدد

 1 زنقة  ال كح  تجزئة   عنوانها: 
بوطالب   الهادي  عبد  شارع   8 رقم 

الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

16 شتنبر 2727 تحت رقم 46162).

718 P

اش  بي  اس  سرفيانس
H B S   SURVEILLANCE

ICE n° 002555243000077 

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجكماعي: رقم )2 

تجزئة القادرية, الطابق الثالث 

مككب رقم 18 مكرر ليساس ة

  الدار البيضاء املغرب

 السجل الكجاري رقم: 2251)4 

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء في 5 غشت 2727 و مسجل 

املدينة  بن س   2727 غشت  في24 
تحت عدد 31927 تم إعداد القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات الكالية :

ذات  الشركة:شركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

اس   بي   اش     : تسمية الشركة 

سرفيانس.

:حراسة األماكن  غرض الشركة  

العمومية والخاصة.
 2( رقم   :  عنوان املقر االجكماعي 

الثالث  الطابق  القادرية،  تجزئة 

مككب رقم 18 مكرر ليساس ة الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
حصة   1.777  : الشركة  روسمال 

بقيمة 177 درهم للحصة ما مجموعه 

177.777 درهم  في اسم كل من :

577 حصة  السيدة مريم بلحكيم 

بقيمة 177 درهم للحصة ما مجموعه 

57.777 درهم ؛

حصة   577 الهبازي  عمر  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة ما مجموعه  

57.777 درهم.

مريم  السيدة   : الشركة  مسير 

الوطنية  الكعريف  بطاقة  بلحكيم، 

.BH446736 عدد
عنوانها : حي موالي رشيد 2 زنقة 4 

رقم )3  الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

16 شتنبر 2727 تحت رقم 46155).

719 P

ادوك بروتكسيون
AD HOC  PROTECTION

ICE n° 002564677000081 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 بشريكة وحيدة

وعنوان مقرها االجكماعي: رقم 59 
شارع رحال املسكيني, الطابق األول 

 مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب

 السجل الكجاري رقم: 85)466 

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2727 يوليوز  فاتح  في  البيضاء 

بن س   2727 يوليوز  في79  ومسجل 

تم إعداد   23953 املدينة تحت عدد 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيدة  بشريكة  محدودة  مسؤولية 

باملميزات الكالية :

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

مسؤولية محدودة بشريكة وحيدة.

تسمية الشركة : ادوك بروتكسيون.

مالبس  تسويق   : الشركة  غرض 

العمل ومعدات الوقاية الذاتية.

 59 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
الطابق األول  شارع رحال املسكيني, 

مككب رقم 3 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
حصة   1.777  : الشركة  روسمال 
مجموعه  ما  درهم   177 بقيمة 
درهم كلها باسم الشريكة   177.777

الوحيدة اآلنسة ليلى الراوي.
ليلى  اآلنسة   : الشركة  مسيرة  
الوطنية  الكعريف  بطاقة  الراوي، 

.IA(8732 عدد
5 ممر ثل الزعتر حي  رقم  عنوانها: 

النخيل  الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

22 يوليو 2727 تحت رقم 47672).
720 P

MEKKI BOIS
        تأسيس شركة 

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -  I
إيداع  تم   ،2727 وغسطس   19 في 
ذات  لشركة  الكأسي�سي  القانون 
املميزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :
.« MEKKI BOIS » : التسمية

الهدف : غرض الشركة في املغرب 
وفي الخارج: صناعة األخشاب ؛

املعامالت  جميع  وعم،  وبشكل 
الكصدير  وو  االسكيراد  وو   الكجارية 
املنقولة  وو  املالية  وو  الصناعية   وو 
مباشر  بشكل  املكعلقة  العقارية   وو 
وو غير مباشر باألهدف املذكورة وعاله 

وو التي قد تسهل تنميتها.
17 زنقة الحرية   : املقر االجكماعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
درهم   1777 في  محدد   االجكماعي 
اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 
من فئة 177 درهم للواحدة، مككتبة 
 : ل ائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيد الريا�سي بوشتى.

السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 دجنبر.
التسيير : تم تعيين السيد الريا�سي 

بوشتى مسيرا للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  الكجارية  املحكمة 
2727، تحت رقم  22 سبكمبر  بكاريخ 
رقم  الكجاري  بالسجل   (4682(

.4(2921
ملخص قصد النشر

721 P

COVERLIGHT
SARL

 Société à Responsabilité Limitée
 Au capital social de 200.000

Dirhams
 Siège social: Rue Soumaya Rés
 Shehrazade 3, 5eme Etg N°22

Palmiers-Casablanca
مسكخرج من النظام األسا�سي 

.COVERLIGHT SARL :التسمية
الشكل: شركة محدودة املسؤولية 

الغرض باخكصار:
اآلليات  وتصدير  اسكيراد 

الكهر ائية و املعلوماتية.
التسويق،  في  استشارة 

استراتيجيات الكواصل والكنظيم ؛
ونواع  جيمع  وتسويق  اسكيراد 
ورق  األثواب،  ال ينيل،  الطالء، 

الجذران ؛
استشارات الديكور والكوظيب ؛ 

الكجارة الدولية.
سومية  زنقة   : االجكماعي  املقر 
 22 رقم   5 الطابق   3 اقامة شهرزاد 

النخيل-الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

بالسجل الكجاري.
الشركاء : 

مغر ية  الباز،  نادية  السيدة 
حي  ب  القاطنة  الجنسية، 
6 بالدار البيضاء  القسطنطينية رقم 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم BE462069 ؛
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مغر ية  الباز،  فاطمة  السيدة 
حي  ب  القاطنة  الجنسية، 
6 بالدار البيضاء  القسطنطينية رقم 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE457821 رقم
 277.777 في  محدد   : الروسمال 
حصة    2.777 إلى  مقسمة  درهم 
 1 من  مرقمة  درهم   177 فئة  من 
على  الشركاء  إلى  مسندة   2.777 إلى 

الشكل الكالي :
حصة   1987 السيدة نادية الباز 

مقابل مساهمتها النقدية ؛
حصة   27 الباز  فاطمة  السيدة 

مقابل مساهمتها النقدية.
السنة االجكماعية : من1 يناير إلى 

31 دجنبر من كل سنة.
تم تعين السيدة نادية   : التسيير 
القاطنة  الجنسية،  مغر ية  الباز، 
بالدار   6 رقم  القسطنطينية  ب حي 

البيضاء مسيرة ملدة غير محددة.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
الكجاري بالدار البيضاء يوم 13 مارس 

)271 تحت عدد 629362.
قصد النشر و اإلعالن املسير

722 P

BENDAHA 
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -  I
إيداع  تم   ،2727 سبكمبر  فاتح  في 
ذات  لشركة  الكأسي�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة.  و ذات املميزات 

الكالية :
.BENDAHA :التسمية

مواد  وتصدير  اسكيراد   : الهدف 
األلبسة و مواد الكجميل33.

شارع   332  : االجكماعي  املقر 
ريحان  إقامة  الروداني  إبراهيم 
املعاريف   21 رقم  الخامس  الطابق 

البيضاء.
تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 
االجكماعي محدد  في 177.777 درهم 
اجكماعية  حصة   1777 إلى  مقسم 
177درهم للواحدة، مككتبة  من فئة 

و محررة بالكامل وموزعة ل ائدة :

بن دحا فؤاد 57.777 درهم ؛

غيكوش معكم 57.777 درهم ؛

املجموع 177.777 درهم. 

تبكدئ السنة   : السنةاالجكماعية 

االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31دجنبر.

التسيير : تم تعيين السيد بن دحا 

كمسير وحيد للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

سبكمبر   24 بكاريخ  البيضاء،  بالدار 

2727، تحت رقم ))1)4) ومسجلة 

بالسجل الكجاري تحت رقم 3319)4 

بكاريخ 24 سبكمبر 2727.

723 P

LES FILMS DU PASSAGE 
SARL

روسمال 125.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء 9 

زنقة عين املاس إقامة نبيل الجرح 

بركون

إعالن تعديلي
الجمع  اجكماع  محضر  بموجب 

العام االسكثنائي في 3 سبكمبر 2727، 

 LES FILMS قرر املساهمون في شركة

DU  PASSAGE:الكصديق على نقل 

األسهم:

نقل  على  العام  الجمع  صادق 

سبكمبر   3 بكاريخ  سهم   333 ملكية 

بيي  رشيد  للسيد  مملوكة   2727

 LES FILMS DU» الشريك في شركة

رشيد  السيد  لصالح   «PASSAGE

بوتونس شريك في حد ذاته في ن س 

الشركة.

اسكقالة املسير وانسحاب الشريك 

من النظام األسا�سي :

اسكقالة  إلى  االجكماع  ويشير 

مهامه  من  بوتونس  رشيد  السيد 

ذمة نهائية  ويصدر له إبراء  كمسير، 

عن جميع األعمال اإلدارية التي قام 

بها خالل فترة وجوده في الشركة.

يقرر  جديد:  من رد  مسير  تعيين 

رشيد  السيد  تعيين  العام  االجكماع 

للشركة،  وحيد  كمسير  بوتونس 

جميع  ويمنحه  محددة،  غير  ل ترة 

صالحيات الكنظيم واإلدارة للشركة، 

القانون.  في  عليها  املنصوص  مثل 

باإلضافة إلى عمل الحساب املصرفي 

للشركة والذي سيكم ت عيله جميًعا 

بكوقيعه وحده.

الكحول القانوني للشركة.

تحويل  العام  االجكماع  يقرر 

ذات  شركة  إلى  القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ملساهم واحد.

الكعديالت القانونية

من النظام  و)   6 تعديل املادتين 

األسا�سي:

  املادة 6 - املساهمات

بكقديم  الوحيد  املساهم  يقوم 

املشار  للشركة،  النقدية  املساهمة 

إليها فيما يلي على النحو الكالي :

 125.777 بوتونس  رشيد  السيد 

درهم.

وي ما مجموعه 125.777 درهم.
املادة ) - روس املال - املساهمون

بمبلغ  املال  روس  تحديد  تم 

 1257 إلى  مقسم  درهم   125.777

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

لكل منها للمساهم الوحيد على النحو 

الكالي :

 1257 بوتونس  رشيد  السيد 

حصة اجكماعية.

حصة   1257 مجموعه  ما  وو 

اجكماعية.

 
ً
صراحة الوحيد  املساهم  يصرح 

حصة   1257 تخصيص  تم  ونه 
وخمسون  ومئكان  )ولف  اجكماعية 

إنشاؤها  تم  التي  اجكماعية)  حصة 

وونها  وعاله  موضح  هو  كما  حالًيا 

مدفوعة بالكامل.

تم اإليداع القانوني في قلم املحكمة 

 2727 سبكمبر   18 بكاريخ  الكجارية 

برقم 46595).

724 P

 LE THEATRE D’OR
ش.م.م

روسمالها 4.777.777 درهم 
الجمعية  مداولة  بمقك�سى   -  I
العامة الغير العادية املنعقدة بكاريخ 
الشركاء  قرر   2727 وغسطس   24
الكجارية  التسمية  إضافة  باإلجماع 

. DJEMBE CLUB
بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2727 سبكمبر   1( بكاريخ  بالبيضاء 

تحت رقم  46389).
من وجل الكخليص واإلشهار

725 P

   نسيم هنا
 ش.ذ.م.م 

  « NASSIM HANA S.A.R.L» 
شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة

  الروسمال اإلجكماعي : 177.777 درهم
 A املقر اإلجكماعي : املحل رقم 1 بلوك
املجمع الكجاري ظهير عمارة ظهير 

طريق الصويرة دوار العسكر مراكش 
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
بمراكش  اإلسكثنائي الذي تم عقده  
صادق   2727 وغسطس   1( بكاريخ 
«نسيم هنا» ش.ذ.م.م   شركاء شركــة 

على الكعديالت الكالية : 
1 -  ت ويت حصص اجكماعية. 

فوت  العزيز  عبد  السيد سرفاق 
السيد   الى  اجكماعية  حصة   577

العباري عبد الرحمان.
عبد  سرفاق  السيد  اسكقالة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  العزيز 
السيد  واسكقالة   HA12226( رقم 
الحامل  الرحمان  عبد  العباري 
  E289161 رقم  الوطنية  للبطاقة 
كمسيرين مشتركين في التسير.                         
عبد  العباري  السيد  تعيين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الرحمان 
E289161  مسير وحيد للشركة  رقم 

ملدة غير محدودة.
2 -  تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية الى شركة 

ذات املسؤولية شريك وحيد.
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بككابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

الضبط  للمحكمة الكجارية بمراكش 

بكاريخ 15 سبكمبر 2727 وذلك تحت 
رقم 115392.

726 P

 CENTRE D’HEMODIALYSE

TAZA
SARL

بروس مال : 17.777 درهم

املقر الرئي�سي: 116 زنقة بجايا حي 

املغرب العربي تازا

بكاريخ  خاص  عقد  بموجب 

الشريك  قرر   ،2719 وككو ر   (

 CENTER لشركة  الوحيد 

 D’HEMODIALYSE TAZA  SARL

آالف  عشرة  قدره  مال  بروس 

عقد  تعديل  درهم   (17.777(

 13131 الكأسيس وفًقا للقانون رقم 

املكعلق بممارسة الطب؛ تعيين املدير 
روس  زيادة  الشركة؛  توقيع  الطبي؛ 

املال من 17.777 درهم إلى 377.777 

درهم.

تم اإليداع في املحكمة االبكدائية 

تازة ، في 18 وككو ر 2719 ، تحت رقم 

RC16211063 تازا.

727 P

ماسة بروديكسيون  
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
روسمالها 177.777  درهم

زنقة سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل الدار البيضاء

تحويـل املــقـر اإلجكمـاعـي 
الجمعية  مداولة  بمقك�سى   -  I

يوليو   15 العامة الغير عادية بكاريخ 

2727  لشركة «ماسة بروديكسيون» 

املقر  تحويل  الوحيد  الشريك  قرر 

اإلجكماعي للشركة :
 من العنوان القديم: زنقة سمية 
 22 رقم   5 الطابق   3 إقامة شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء.

إلـى العنوان الجديد : شارع الحاج 

 5 رقم  مككب   74 رقم  مكوار عمارة 

عين السبع الدار البيضاء.

بككابة  القانوني  اإليداع  -تم   II

الضبط باملحكمة الكجارية بالبيضاء  

تحت رقم   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

  .(46313
من وجل الكخليص واإلشهار

728 P

ELECTRICAL ENERGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الروسمال االجكماعي 1.777.777 

درهم

املقر االجكماعي : 3 زنقة ويت وورير، 

شارع موالي يوسف، الدار البيضاء

س.ت رقم 283)44 بالدار البيضاء

تبعا لقرار الجمع العام االسكثنائي 

تم   ،2727 وغسطس   31 بكاريخ 

املصادقة على ما يلي :

من  اجكماعية  حصة  بيع  قبول 

السيد  ل ائدة  بنبراد  إيمان  السيدة 

هشام مسرار.

بمبلغ  الشركة  روسمال  زيادة 

977.777 درهم لرفعه من 177.777 

درهم إلى 1.777.777 درهم عن طريق 

إجراء مقاصة مع الحسابات الجارية 

للشركاء.

تعيين السيد هشام مسرار مسير 

السيدة  جانب  إلى  للشركة  جديد 

فاطمة العثماني.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2727 سبكمبر   16 يوم 

.(46192
للبيان واإلشارة

729 P

 MAROC RECYCLAGE

INDUSTRIE
SARL AU

روسمال 177.777 درهم

45 زنقة عبد القادر م ككر الطابق 2 

الشقة 4 الدار البيضاء

إعالن تعديلي
 MAROC شركة  شركاء  قرر 

RECYCLAGE  INDUSTRIE مايلي :

عبد  السيد.  وسهم  جميع  بيع 

الصمد مكوكل ل ائدة السيد رشيد 

حمودي.

لروس  الجديد  الكوزيع  سيكون 

املال على النحو الكالي :

 1777 حمودي  رشيد  السيد 

حصة.

الصمد  عبد  السيد  يسكقيل 

املكوكل من وظي كه اإلدارية ويعطى 

كامل صالحيات إدارته.

السيد  تعيين  الشريك  يقرر  ثم 
رشيد حمودي كمسير وحيد للشركة 

دون حد زمني و صالحيات ووسع.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

في  املحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

21 سبكمبر 2727.

قامت الشركة بإيداع تعديلها في 

في  البيضاء  بالدار  الكجاري  السجل 

21 سبكمبر 2727 تحت رقم 393723.

730 P

 JEANSWEAR MOROCCO
تحويل املقر االجكماعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 2719 يوليوز   17 يوم  بالبيضاء 
قرر  املدينة  بن س  ومسجل 

 JEANSWEAR» شركة  مساهمو 

مساهمة،  شركة   «MOROCCO
ذات  املقر  الرئي�سي: 4 زنقة ابن كثير 

إقامة ودار املعاريف الدار البيضاء، 

ما يلي : 

I - تحويل املقر االجكماعي إلى : 

الدار  الخامس  محمد  شارع   9(

البيضاء. 

من القانون   4 تعديل املادة    -  II

األسا�سي للشركة.

اإليداع   : ثم اإليداع القانوني لدى 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

 2727 سبكمبر   18 يوم  بالبيضاء 

وتحت رقم 46549).
للنشر والبيان

731 P

 J.R.A MOROCCO 
تحويل املقر االجكماعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 2719 يوليوز   17 يوم  بالبيضاء 

ومسجل بن س املدينة قرر مساهمو 

شركة «J.R.A MOROCCO»   شركة 

الرئي�سي:  املقر   ذات   مساهمة، 

الحضرية  الجماعة  لكلوشة  دوار 

ليساس ة  الدار البيضاء، ما يلي : 

I - تحويل املقر االجكماعي إلى : 

الدار  الخامس  محمد  شارع   9(

البيضاء. 
من القانون   4 تعديل املادة    -  II

األسا�سي للشركة.

اإليداع   : ثم اإليداع القانوني لدى 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

 2727 سبكمبر   18 يوم  بالبيضاء 

وتحت رقم 46548).
للنشر و البيان

732 P

 GAZAPATI MAROC
تحويل املقر االجكماعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 2719 يوليوز   17 يوم  بالبيضاء 

ومسجل بن س املدينة قرر مساهمو 

   «GAZAPATI MAROC» شركة 

شركة مساهمة، ذات  املقر  الرئي�سي: 

الحي  حيمود  بنت  عائشة  زنقة 

الصناعي عين السبع الدار البيضاء، 

ما يلي : 

I - تحويل املقر االجكماعي إلى : 

الدار  الخامس  محمد  شارع   9(

البيضاء. 
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من القانون   4 تعديل املادة    -  II
األسا�سي للشركة.

اإليداع   : ثم اإليداع القانوني لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 
 2727 سبكمبر   18 يوم  بالبيضاء 

وتحت رقم 46557).
للنشر و البيان

733 P

 STE EURO JEANS & WASH
تحويل املقر االجكماعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 2719 يوليو   17 يوم  بالبيضاء 
شركاء  قرر  املدينة  بن س  ومسجل 
    EURO JEANS & WASH شركة  
املقر   ذات   املهام  محدودة  شركة 
الرئي�سي  : 4 زنقة ابن كثير إقامة ودار 

املعاريف الدار البيضاء، ما يلي : 
 9(  : تحويل املقر االجكماعي إلى   
شارع محمد الخامس الدار البيضاء. 
القانون  من   4 املادة  تعديل   

األسا�سي للشركة.
اإليداع  :  تم اإليداع القانوني لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 
18/79/2727وتحت  يوم  بالبيضاء 

رقم )4654).
للنشر والبيان

734 P

 STE BLUE STAR APPAREL
تحويل املقر االجكماعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
و   2719 يوليو   17 يوم  بالبيضاء 
شركاء  قرر  املدينة  بن س  مسجل 
   BLUE STAR APPAREL شركة 
املقر   ذات   املهام  محدودة  شركة 
زنقة ابن كثير إقامة ودار   4 الرئي�سي 

املعاريف الدار البيضاء, ما يلي : 
 9(  : تحويل املقر االجكماعي إلى   
شارع محمد الخامس الدار البيضاء. 
القانون  من   4 املادة   تعديل   

األسا�سي للشركة.
اإليداع   : تم اإليداع القانوني لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 
بالبيضاء يوم   18/79/2727 و تحت 

رقم 46551).
للنشر والبيان

735 P

 STE MICHEL POIDS

LOURDS

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2727 سبكمبر   7( يوم  البيضاء 

ومسجل بن س املدينة قررت شركة 

شركة   MICHEL POIDS LOURDS

وروسمالها  وملحدودة  املهام  ذات 

املقر   ذات   درهم،    17.777.777

الرئي�سي  في : 

 Chemin des Dahlias Angle

 Chemin des Glaieuls n°4 -

Casablanca ما يلي : 

وفاة السيد ميشال جكوب بنابكي.

عزله من منصبه كمسير للشركة 

بعد  بنابكي  جكوب  ميشال  السيد 

وفاته.

تعيينه كمسير للشركة السيدين : 

الجنسية،  مغربي  بنابكي  دافيد 

1963، الحامل  من مواليد 19 يونيو 

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 

.D875958

مغربي   بنابكي  مسعود  يوني 

يوليو   2( مواليد  من  الجنسية، 

الكعريف  لبطاقة  الحامل   ،1984

.D(58127 الوطنية رقم

تخصيص حصص املكوفى السيد 

نقل  حسب  بنابكي  جكوب  ميشال 

امللكية  لصالح :

 57.777  : بنابكي  دافيد  السيد 

حصة.

 : بنابكي  مسعود  يوني  السيد 

57.777 حصة.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإليداع : ـنم اإليداع القانوني لدى 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  ككابة 

وتحت   16/79/2727 يوم  بالبيضاء 

رقم 46129).
للنشر والبيان

736 P

 STE SECURGEMS
ش.م.م. 

الروسمــال :  17.777 وورو 

املقر اإلجكماعي : املنطقة الحرة 

  Ilot43 لاليسكيراد بطنجة

تعيين مسير جديد للشركة 
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى   

 2727 يوليو   27 بكاريخ  اإلسكثنائي 

باملقر الإلجكماعي لشركة سيكيرجيم 

ش.م.م. تم تقرير مــايلي : 

بوليي  باتيست  السيد  تعيين 

كمسيرجديد غير مشارك في الشركة.  

من  عشر  الرابع  البند  تغيير 

القانون الكأسي�سي للشركة. 

الصالحيات املمنوحة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بطنجة، في تـــاريخ 22 يوليو 

2727، تحت الرقم 232656. 

737 P

 STE DOCTORBOOST

 NUTRIENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

الروسمــال :  27.777 درهم 

املقر اإلجكماعي : مركز رياض، 61 

تقاطع شارع اللة ياقوت ومصط ى 

املعاني رقم 69 الطابق الثاني 

الدار البيضاء

السجل الكجاري : 453241

بكاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

السيد  قام  2727ـ  وغسطس   2(

جميع  مالك  بلحاج،  فياللي  محمد 

 STE DOCTORBOOST في  األسهم 

ببيع  سهما   27 وي   ،NUTIRIENTS

 ONACCESS إلى  وسهمه  جميع 

.SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكـــاريخ البيضاء،  بالدار   الكجارية 

 16 سبكمبر 2727 برقم )4622).
املمثل القانوني

738 P

TORE INDUSTRIE
ش.م.م

املقر االجكماعي : إقامة سلمة رقم 
)2/2 زنقة خليل متران خليل

الدار البيضاء
السجل الكجاري رقم )33426 

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
االسكثنائي املنعقد بكاريخ ) وغسطس 
واملسجل بكاريخ فاتح سبكمبر   2727
 TORE» شركة  شركاء  قرر   2727

INDUSTRIE» ش.م.م ما يلي :
اململوكة  الحصص  جميع  بيع 
 BEN KIRANE السيد  طرف  من 
 TORE» في روسمال شركة   CHAKIB
والتي  ش.م.م   «INDUSTRIE
السيد  ل ائدة  حصة   1277 عددها 
BENKIRANE YOUNES 677 حصة 
 IBN SOUDA EL MORRI والسيدة

WAFAE 677 حصة.
وذلك  الشركة  قانون  تعديل 

بكغيير ال صول 6 و ).
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 

94)45) بكاريخ 11 سبكمبر 2727.
وهذا بمثابة مقكطف و يان )املسير الوحيد)

739 P

 STE TRPRO
SARL AU

26 شارع مرس سلطان رقم 3، 
الطابق 1 - الدارالبيضاء

السجل الكجاري )34255
حل الشركة مسبق

 6 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
سبكمبر  2727 قررالشريك الوحيد :

حل مسبق لشركة تر رو.
عينت السيدة كوثر عراقي حسيني 

لكص ية شركة تر رو.
شارع   26  : مقر لكص ية الشركة 
الدار  الطابق1   3 مرس سلطان رقم 

البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وضع 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 

795)4) بكاريخ 23 سبكمبر 2727.
مسكخرج للبيان 

740 P
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 STE BJM COM
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
روسمالها :     57.777   درهم

املقر االجكماعي : شارع يعقوب 
املنصور زنقة حاج جاللي العريف 
الطابق الس لي رقم 16، الدار 

البيضاء
RC : 286879
تص ية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
73/12/2719، قرر  بكاريخ  بالبيضاء 
 ،BJM COM الشريك الواحد لشركة
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الواحد ما يلي :
تص ية الشركة.

تعيين السيد حمزة  قرر الشركاء 
جليلي للقيام بالكص ية.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    .  75/73/2727 في   بالبيضاء 

رقم  33314).
741 P

STE ABHA DREAM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الواحد
RC Casa 267 161

تص ية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،19/72/2727 بكاريخ  بالبيضاء 
 ABHA قرر الشريك الواحد لشركة 
DREAM. SARL AU، شركة محدودة 
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

 ما يلي :
تص ية الشركة.

عبد  السيد  تعيين  الشركاء  قرر 
الحق الحسناوي للقيام بالكص ية.

شارع   2(5  : هو  الكص ية  مقر 
الزرقطوني 27757 الدار البيضاء.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    26/72/2727 في  بالبيضاء 

رقم  32333).
742 P

شـركـة أيت حريك سيراميك
ش.ذ.م.م ش.و

AIT HARIK CERAMIC SARL AU
الحل املسبق للشركة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالبيضاء،   2727 وغسطس   31
االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
شركة  سيراميك  حريك  لشركةويت 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
)عشرة   17.777  : الوحيد،روسمالها 
آالف) درهم، مقرها االجكماعي : 173 
شارع تازة حي موالي عبدهللا الطابق 
األول الدارالبيضاء، سجلها الكجاري 

رقم : 243179،  الكالي :
انحالل املسبق لشركةويت حريك 
سيراميك، وتعيين السيد ويت حريك 

س محمدمص يا للشركة ؛
االجكماعي  املقر  تحديد 
شارع تازة حي   173  : كمقرللكص ية 
الدار  األول  الطابق  عبدهللا  موالي 

البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  بالدارالبيضاء،  الكجارية 

سبكمبر 2727، تحت رقم 46738).
743 P

EASY MED
روسمالها 177.777 درهم

مقرها االجكماعي 49 زنقة سعد ابن 
وقاس الطابق الثالث مككب رقم 6 

الدار البيضاء
السجل الكجاري رقم 3211)3

فسخ الشركة قبل ووانها
العادي  غير  العام  للجمع  طبقا 
 2727 يوليو   2( بكاريخ  املؤرخ 
واملسجل بكاريخ 4 سبكمبر 2727 قرر 

ما يلي :
فسخ الشركة قبل ووانها.

فيصل  بوجالل  السيد  تعيين 
كمص ي للشركة.

 49 الشركة  تص ية  مقر  تعيين 
زنقة سعد ابن وقاس الطابق الثالث 

مككب رقم 6 الدار البيضاء.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 2727 سبكمبر   17 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 45567).

744 P

شركة فيرامين جريات - فج
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
روسمالها   :    177.777   درهم

املقر االجكماعي : مجموعة الكقدم 
مدخل 2-)1 الطابق 2 البرنو�سي، 

الدار البيضاء
تص ية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،74/79/2727 بكاريخ  بالبيضاء 
قرر الشريك الواحد لشركة منديل 
امين، شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد ما يلي :
تص ية الشركة.

قرر الشركاء تعيين السيد منديل 
امين للقيام بالكص ية.
مقر الكص ية هو :

 1(-2 مدخل  الكقدم  مجموعة 
الطابق 2 البرنو�سي -  الدار البيضاء.

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    21/79/2727 في  بالبيضاء 

رقم  46641).
745 P

شركة كرونو  كار 
ش.ذ.م.م.ش.و

CHRONO CAR  S.A.R.L AU 
شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة

شريك وحيد.
الروسمال االجكماعي : مائة ولف 

درهم )177.777) 
املقر االجكماعي  : رقم 5) طريق ابن 

عائشة كليز- مراكش
السجل الكجاري : 44675

حـل وتص ية الشركـة
العام  الجمع  بمقك�سى   -  I
بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 
فقد تم حل الشركة   17/78/2727

وتص يتها بطريقة ودية.
السيد  اسكقالة  قبول  تم  لقد 
الوطنية  بطاقكه  رشيد  كريم  وبا 
التسيير  مهام  من   PH83(976 رقم 
وتوكيله  للشركة  كمص ي  وتعيينه 
املكعلقة  العمليات  جميع  بإتمام 

بكص ية الشركة.

املقر االجكماعي لكص ية الشركة 
هو : رقم 5) طريق ابن عائشة كليز- 

مراكش.

والتسجيل  اإليداع  تم   -  II

بكاريخ   بمراكش،  الكجارية  باملحكمة 

15/79/2727 تحت رقم 115397.

746 P

 STE TAZA BIJOUX
S.A.R.L.A.U

الكص ية النهائية للشركة
وفًقا ملحضر قرار املساهم الوحيد 

2727 ، فإن املساهم  6 يوليو  بكاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  في  الوحيد 

 TAZA BIJOUX SARL AU محدودة 

التي يقع مقرها االجكماعي 826 شارع 

القدس منضرونا   عين الشق  الدار 
البيضاء، املسجل في السجل الكجاري 

بالدار البيضاء تحت 299573 ، قرر :

قراءة تقرير املص ي.

وإغالق  املص ي  ذمة  إبراء 

الكص ية النهائية للشركة.

الكجارية  املحكمة  كاتب  طلب 

للدار البيضاء من وجل إلغاء تسجيل 

الشركة املذكورة.

الصالحيات املمنوحة للمص ي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

اعكباًرا  البيضاء   بالدار  الكجارية 

الرقم  تحت   2727 سبكمبر   11 من 

.(45(27

747 P

STE 3PP
S.A.R.L

الكص ية النهائية للشركة
الجماعي  القرار  محضر  و حسب 

يوليو   7( بكاريخ  الشركاء  الجكماع 

ذات    3PP شركة  شركاء    ،2727

مقرها  املحدودة.  املسؤولية 

القدس  شارع   826 االجكماعي 

منضرونا   عين الشق  الدار البيضاء، 

للدار  الكجاري  السجل  في  مسجل 

البيضاء تحت رقم 713)39 ، تقرر :
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قراءة تقرير املص ي.
وإغالق  املص ي  ذمة  إبراء 

الكص ية النهائية للشركة.
الكجارية  املحكمة  كاتب  طلب 
بالدار البيضاء من وجل إلغاء تسجيل 

الشركة املذكورة.
سلطات اإلجراءات.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
اعكباًرا من  الكجارية بالدار البيضاء  

11 سبكمبر 2727
تحت الرقم 21)45).

748 P

STF PROMO
ش.م.م بشريك واحد

ت ويت حصص اجكماعية
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
السيدة  فوتت   2727 يونيو   24  
فياض  سعد  للسيد  مبشور  فكيحة 
وي  تملكها  التي  الحصص  مجموع 
شركة  في  اجكماعية  حصة   1777
STF PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
سعد  السيد  قرر   2727 يونيو   24
 STF فياض الشريك الوحيد لشركة 

PROMO ما يلي :
ت ويت  عملية  على  املصادقة 
السال ة  االجكماعية  الحصص 

الذكر.
مالحظة ون الحصص االجكماعية 
وصبحت  الشركة  لروسمال  املكونة 

كلها في حوزة السيد سعد فياض.
السيد سعد فياض 1777 حصة.

فكيحة  السيدة  اسكقالة  قبول 
وحيدة  كمسيرة  مهامها  من  مبشور 
النهائي  التسليم  ومنحها  للشركة 

إلدارتها.
تعيين السيد سعد فياض كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
بككابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2727 سبكمبر   18 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 46468).
من وجل الخالصة واإلشهار

التسيير

749 P

  STE GTI SOFTWARE
NETWORKING

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد 

رسمالها : 577.777.) درهم
الكائن مقرها : 59، شارع الزرقطوني 

إقامة الزهور، الشقة 26 -  الدار 
البيضاء

الزيادة في رسمال الشركة
العــادي  غيــر  القــرار  بموجــب 
يوليوز   28 بكاريـخ  الوحيد  للشريك 
 GTI SOFTWARE لشركة   2727
ذات  شركة   ،& NETWORKING
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
والكائن  درهم   (.577.777 رسمالها 
شارع   ،59 البيضاء،  بالدار  مقرها 
فإن  الزهور،  إقامة  الزرقطوني 

الشريك الوحيد :
قد قرر واعكمد القرارات الكالية :

من  الشركة  رسمال  في  الزيادة 
 7.500.000,00 إلى  درهم   177.777

درهم ؛
السادس  ال صلين  تعديل 

والسابع من النظام األسا�سي ؛
ال صل السادس : 

بالكقدمات  الوحيد  الشريك  قام 
النضية، وي :

 GTI SOFTWARE Y شركة 
NETWORKING مبلغ سبعة ماليين 
وخمسمائة ولف درهم      577.777.) 
ماليين  سبعة  املجموع  في  وي  درهم 
 (.577.777 وخمسمائة ولف درهم  

درهم.
ال صل السابع : رسمال الشركة : 
إلى  الشركة  رسمال  رفع  تم 
ولف  وخمسمائة  ماليين  سبعة 
إلى  املقسم  درهم،   ((.577.777(
 ((5.777( ولف  وسبعين  خمسة 
 (177( مائة  ذات  شركة  حصة 
املككتبة  الواحدة،  للحصة  درهم 
بكاملها واملدفوعة القيمة واملمنوحة 
 GTI شركة   : وي  الوحيد،  للشريك 
  SOFTWARE Y NETWORKING
5.777) حصة وي في املجموع خمسة 

وسبعين ولف حصة 5.777)حصة.

تم القيـام باإليـداع القانـوني لدى 

البيضاء  للدار  الكجاريـة  املحكمـة 

تحت رقم   2727 سبكمبر   1( بكاريخ 

.(46319

750 P

STE ORIFLAME
بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

تم  البيضاء،  بالدار   13/7(/2727

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

بالخصوصيات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية  :

الكعديالت :

جكمار  كوكجي  السيد  اسكقالة 

كارابولوت والسيد امير مرتضاوي من 

منصبهما كمديرين للشركة.

تعيين السيد ستنيزالف يوردانوف 
سكويانوف والسيـد  بير جهان الرسون 

مديران جديدان للشركة.

لشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 

ذات املسؤولية املحدودة.

.STE ORIFLAME : التسمية
عبد  زنقة   33  : االجكماعي  املقر 

الدار  غوتيي،  كارتيي  املازيني  القادر 

البيضاء.

السجل الكجاري رقم 88945.

الكجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

 18/79/2727 بكاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم 46586).

751 P

 STE ALSACE FINANCE ET

PARTICIPATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

 بروس مال : 257.777 درهم

املقر الرئي�سي : )1 شارع البوهكوري 

الطابق الثاني الدار البيضاء

    if : 40101108

rc : 196465

إعالن تعديلي
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

 ALSACE FINANCE شركة  لشركاء 

ET PARTICIPATION تقرر ما يلي :

ماري  جان  الشريك  وفاة  إعالن 

 jean marie جروسبويس  ميشيل 

.michel grosbois

تحول الشكل القانوني للشركة.

تعيين السيدة نادية جالل مسيرة 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

79/2727/)1 برقم 46373).

752 P

  STE CASA PRESTIGE
ش. م. م

روسمالها :  56.677).1 درهم

املقر االجكماعي :  إقامة البرل، زاوية 
زنقة تور وزنقة سميحة

الدار البيضاء.

سجل تجاري رقم : 187841

بمقك�سى عقد عرفي  منجز بكاريخ  

شركة شركاء  قرر    2727/78/1(

CASA PRESTIGE   ش.م.م ما يلي :

من  الشركة  روسمال  في  الزيادة 
مليون و سبعة مائة و سكة وخمسون 

إلى     (1.(56.677( ولف وسكة مائة  
وربعة مليون ومائكين واثنان وسكون 

  (4.262.377( مائة   وثالثة  ولف 
ووربعون  اثنان  إلى  مقسمة  درهم 

ثالثة وعشرون  و  مائة  و سكة  ولف 

)42.623)  حصة بقيمة مائة )177)   

درهم للواحدة, و ذلك بدمج الحساب 

الجاري للشركاء : 

نكاد رشيد : 2575 حصة.

 و وخنبيلة وديع : 552 22   حصة.

تخ يض في روسمال الشركة من 
وربعة مليون   ومائكين واثنان وسكون 

ولف وثالثة مائة     )4.262.300,00)  

وواحد  مائكين  و  مليونين  إلى  درهم 

درهم    (2.281.777( ولف   وثمانون 

وتسعة  مليون  إلى  يعادل  ما  وهو 

مائة  ثالثة  و  ولف  وثمانون  وواحد 

مجموع  من  درهم    (1.981.377(

في  واملكمثلة  املحذوفة  ولحصص 

نسبة من الخسائر املترتبة .
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  ( و    6 وبهذا تم تغيير ال صول   

من القانون األسا�سي.

تعديل القانون األسا�سي للشركة و 

مالمكه مع األحكام الجديدة للقوانين 

ظهير   75-21 للقانون  املنظمة  

  2776 13فبراير  بكاريخ   1-76-21

واملكمل  املعدل  محرم)142)   15(

للقانون 96-5 املكعلق بالشركات ذات 

املسؤولية املحدودة.

ككابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بالبيضاء 

رقم  تحت   ،17/79/2727 بكاريخ 

.(455(8
مقكطف من وجل اإلشهار

753 P

AFIFI CONSULTING

 STE ART PROTECTION &

FLUID

شركة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها :   177.777 درهم

تحويل األسهم
العام  االجكماع  محضر  بعد 

 ،27/76/2719 بكاريخ  العادي  غير 

املذكورة   الشركة  شركاء  اجكمع 

ART PROTECTION & FLUID  مع 

مككبها املسجل في  زنقة  سومية إقامة 

قرروا    22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

ما يلي :

للسيدة  سهم   177 عن  تنازل 

محمد  السيد  لصالح  بركي   وصال 

املهدي بركي.

اسكقالة السيدة وصال بركي من 

منصبها كمديرة.

تعيين السيد محمد املهدي بركي 

مديًرا من رًدا ل ترة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

2719/)/)1 برقم 78884).

754 P

 STE EL HABIB INVEST
SARL

روسمالها  17.777 درهم

مقرها االجكماعي : )7 شارع 

الياسمين حي الراحة بوسجور 

الدار البيضاء 

نقل املقر
الجمع  قرارات  محضر  بموجب 

املنعقد  للشركاء  االسكثنائي  العام 

بكاريخ 73/78/2727 تقرر ما يلي :

للشركة  االجكماعي  املقر  نقل 

الراحة  حي  الياسمين  شارع  من)7 

إلى العنوان  بوسجور الدار البيضاء، 
زنقة املنصورالعبيدي   13  : الجديد 

الطابق 4 الشقة 4  الدار البيضاء.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  للدار  الكجارية 

79/79/2727 تحت رقم 45476).

755 P

  STE NOVA POWER 
S.A 

شركة محدودة املسؤولية

بروسمال : 2.377.777 درهم

املقر الرئي�سي : فضاء الرياض 

نادية إقامة 1 رقم 2 شارع إبراهيم 

الروداني الدار البيضاء

السجل الكجاري رقم 281731

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 71/7(/2727 بكاريخ  االسكثنائي 

للشركة  STE NOVA POWER   تقرر 

ما يلي  :  

 موافقة مساهم جديد ؛

وحيط االجكماع علما بأن مجلس 

 2718/75/15 اإلدارة املنعقد بكاريخ 

روسمال  في  سهم   9،672 بيع  وجاز 

هَبال  محمد  السيد  بين  الشركة 

حمدي  مصط ى  والسيد  املحيل 

السيد  على  وافق  و الكالي  كمشتري 

مصط ى حمدي كمساهم في شركة 

.NOVA POWER

هيكل  في  بالكغيير  االعتراف 
املساهمة في الشركة ؛

بالكغيير  املساهمون علما  يحيط 
بيع  في هيكل مساهمة الشركة بعد 
سهم   9،672 هَبال  محمد  السيد. 

للسيد. مصط ى حمدي.
الحظ املساهمون ون بيع األسهم 
للسيد مصط ى حمدي تم ت ويض 
مسبًقا بقرار من مجلس اإلدارة بكاريخ 

فاتح يونيو 2727.
مساهم  إلى  األسهم  بنقل  اإلذن 

جديد ؛
يبلغ رئيس مجلس اإلدارة وعضاء 
محمد  السيد  بأن  اإلدارة  مجلس 
روس  من  سهًما   9،672 فوت  هَبال 

املال للسيد. مصط ى حمدي.
انزيد  عابد  السيد  اسكقالة   
 NOVA شركة  مدير  منصب  من 

.POWER
حمدي  مصط ى  السيد  تعيين 

مديرا جديدا ملدة 3 سنوات.
صالحيات الشكليات.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  الكجارية  املحكمة  كاتب 

79/79/2727 تحت رقم 45479).
756 P

 STE EUROLIGHTING
شركة ذات  مسؤولية محدودة 

روس مال الشركة : 1.777.777   
درهم

املقر االجكماعي :  )2 زنقة اميوط حي 
النخيل 27177 الدار البيضاء 

قرارات  محضر  بموجب 
املنعقد  االسكثنائي  العام  الجمع 
قرر   .25/12/2718 بكاريخ 
لشركة  االسكثنائي  العام  الجمع 

EUROLIGHTING ما يلي :
بقيمة  الشركة  مال  روس  زيادة 
  1.777.777 درهم ليصل من   577.777
درهم إلى 1.577.777 درهم عن طريق 
للشركاء.  الجاري  الحساب  إدماج 
ويكم تحقيق هذه الزيادة من خالل 
اجكماعية  حصة   5777 إصدار 

جديدة ليصبح الكوزيع الجديد :

 السيد بو كر غالب يملك : 4777 
حصة اجكماعية.

السيد محمد غالب :  577 حصة 
اجكماعية.

السيدة  زكية بنيس : 577 حصة 
اجكماعية.

تعديل املادة 6 و) املكعلقة بكوزيع 
روس املال على النحو الكالي : 

يساهم الشركاء في الشركة بمبلغ :
يملك  غالب  بو كر  السيد 

1.277.777 درهم.
 157.777  : غالب  محمد  السيد 

درهم.
 157.777  : بنيس  زكية  السيدة 

درهم.
 - املساهم  املال  روس   :  ( املادة 

املساهمون :
تم تحديد روس املال بمبلغ مليون 
إلى  مقسم  درهم،   (1.577.777(
سهم   (15،000( ولف  عشر  خمسة 
للسهم،  درهم   (177( مائة  بقيمة 
مككتب بها بالكامل ومدفوعة بالكامل 
بما يتناسب مع  ومخصصة للشركاء 

املساهمات وهي :
السيد بو كر غالب يملك 12.777 

درهم.
السيد محمد غالب : 1577 درهم.
 السيدة زكية بنيس : 1577 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بالبيضاء  الكجارية 

79/79/2727 تحت رقم  45417).
757 P

AFIFI CONSULTING

ANLYSIS 4 YOU
SARL AU

تبعا ملقررات عقد مسجل بالر اط 
تم وضع القانون   2727 يناير   1( في 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

الكالية :
 ANLYSIS 4 YOU  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
البيروني  زنقة   : االجكماعي  املقر 
شارع عقبة عمارة 4 الشقة ) اكدال 

الر اط.
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املوضوع : االستشارة والككوين في 
املجال االجكماعي االنكاجي والجودة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكآسيس ال علي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيدة فاطمة الزريولي.

الروسمال : 17.777 درهم مقسمة 
درهم   177 بقيمة  حصة   177 إلى 

للحصة في ملكية الشريك الوحيد.
السنة االجكماعية : تبكدئ في فاتح 
ديسمبر باسكثناء   31 يناير وتنكهي في 

سنة الكأسيس .
ككابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل   2727 يناير   28 بكاريخ 

الكجاري رقم 142571.
758 P

DENTAL LASER
 SARL

دونطال الزير ش م م 
شارع الجامعة العر ية رقم 5 الطابق 

الثاني تطوان 
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

13(93
تحويل املقر االجكماعي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
 7(/72/2727 املؤرخ في  اإلسكثنائي  
الحالي  االجكماعي  املقر  تحويل  تم 
العر ية  الجامعة  للشركة من شارع 
رقم 5 الطابق الثاني تطوان  الى  شارع 
طريق   27 رقم  بركة  محمد  الحاج 

طريطة تطوان .
تم االيداع القانوني بكطوان بكاريخ 

73/73/2727 تحت رقم 7478.
1 C

STE BSI2M  
SARL AU

املقر االجكماعي : رقم 52 طريق ابي 
الجعد حي االمل قصبة تادلة
رقم الكقييد بالسجل الكجاري

-  1113 -
ت ويت حصص

العام   الجمع  محضر  بمقك�سى 
تقرر   2727 من فبراير   27 املؤرخ في 

مايلي:

ت ويت السيد الحناني سعيد 357 

حصة اجكماعية ل ائدة السيد داود 

سعيد.

لطي ة  املعقيلي  السيدة  ت ويت 

377 حصة اجكماعية ل ائدة السيد 

داود سعيد 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  مالل  ببني  االبكدائية 

سبكمبر 2727 تحت عدد 2727/)).

2 C

MANT ANNA SERVICES
    SNC

شـركـة الكضامن

 روسمالها  17.777 درهم

مقرها حي ام الكون�سي رقم 254 

-الداخلة-    

I/- تأسيـــس:
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إحداث  تم   ،28/78/2727

األسا�سي  لشـركـة الكضامن .

الكضامن  شـركـة   : التسميــة   -/1

« MANT ANNA SERVICES SNC»

في  الشركة  تهدف   : الهــدف   -/2

لحسابها  سواء  الخارج  او   املغرب 

وو لحساب الغير : 

مشكقات  وإنكاج  تسمين  تر ية، 

الحليب ملخكلف املوا�سي 

وإنكاج  تثمين  معالجة،  الزراعة، 

جميع منكوجات العلف

اإلنكاج ال الحي، شراء و يع جميع 

املنكوجات ال الحية.

ام  حي   : االجكماعي  املقر   -/3

الكون�سي رقم 254،  الداخلة.

من  سنة ابكداء   99  : املــدة   -/  4

تاريخ الكأسيس النهائـي.

5/- روس املـال : حدد روس املال في 

مبلغ 17.777 درهم مقسم على  177 

للواحـد  درهم   177 فئة  من  حصة 

ل ائدة السادة :     

غلي الحاج : 57 حصة.

ادريس الحاج : 57 حصة.

تسييـر   عهـد   : التسييـر   -/6

الشركـة إلى السيدة غلي الحاج.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -/(

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

لالحكياط   5%  : األر ــاح   -/8

القانـــونـي.

II/- اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبكدائية لواليـة 

جهـة وادي الذهب - الداخلة ، بمدينـة 

تحـت   7(/79/2727 الداخلـة يـوم   
الكجاري  السجل   69(/2727 عـدد 

رقم 16145 .   
 للنشر والبيان

3 C

RESIN NAVAL
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 177.777 درهم

مقرها : حي السالم الحي الصناعي 
رقم 41 - الداخلة -

  /-  Iتأسيـــس:
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى   
القانون  إحداث  تم   ،29/75/2727

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 RESIN NAVAL:التسميــة  -  1

مسؤولية  ذات  شـركـة   SARL

محدودة.

2 - الهــدف : تهدف الشركة سواء 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

البناء  اشغال  مخكل ة   خدمات 

و صناعة وتسويق البواخر و قوارب 

الصيد

الصيد  ولوازم  اآلالت  بيع وشراء 

البحري ، البناء بالبوليستر

العمليات  جميع  كذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

حي السالم  املقر االجكماعي:    -  3

الحي الصناعي رقم 41 - الداخلة.

من  ابكداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائـي
حدد روس املال   : روس املـال   -  5

درهم مقسم على   177.777 في مبلغ 

درهم،    177 فئة  من  حصة   1777

للواحـد ل ائدة السادة : 
رشيد الجع ري : 57) حصة.

سعيد الجع ري : 257 حصة.

6 - التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد رشيد الجع ري.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  (

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

لالحكياط   5%   : األر ــاح   -  8

القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبكدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   74/76/2727 يـوم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   315/2727 عـدد 

رقم 9)155.  
للنشر والبيان

4 C

 GOLDEN RIVER GREEN

HOUSE
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 17.77.77 درهم

مقرها : شارع الحسن 2  رقم 2

الداخلة

I - تأسيـــس :
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى   
تم إحداث القانون   ،  72/79/2727

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

التسميــة :

 GOLDEN RIVER GREEN

 HOUSE SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
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تثمين   ، جميع األنشطة ال الحية 
اسكيراد،  ال الحية،  األرا�سي  وتقييم 
جميع  وتسويق  تغليف  تصدير، 
املنكوجات ال الحية و األطعمة املعلبة  

داخليا وخارجيا 
العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
  2 املقر االجكماعي:  شارع الحسن 

رقم 2 - الداخلة.
تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 
 177 درهم مقسم على   17.777.77
177 درهم ،  للواحـد  حصة من فئة 

ل ائدة السادة : 
بهيا منصور : 67  حصة.

محمد االمين بهية : 47 حصة.
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد بهيا منصور.
فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبكدائية لواليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت     7(/79/2727 الداخلـة يـوم 
الكجاري  السجل   (77/2727 عـدد 

رقم 16151.  
للنشر والبيان

5 C

CHICKEN DAKHLA
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 177.777 درهم

مقرها : حي الرحمة 75 شارع 
باحنيني

- الداخلة -
  I - تأسيـــس :

بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إحداث  تم   ،29/76/2727
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 CHICKEN DAKHLA التسميــة: 

SARL شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

نقل  املطاعم،  واسكغالل   تسيير 

تسويق   اشغال مخكل ة،  البضائع،  

 – اسكيراد  جميع األطعمة الغذائية، 

تصدير.

العمليات  جميع  كذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

 5 حي الرحمة    : املقر االجكماعي 

شارع باحنيني - الداخلة.

تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي.

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1777 على  مقسم  درهم   177.777

للواحـد  درهم،    177 حصة من فئة 

ل ائدة السادة : 

محمد الدعوبي : 577  حصة.

محمد بلهوس : 577 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدان : محمد الدعوبي  وو محمد 

بلهوس

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبكدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   7(/7(/2727 يـوم  الداخلـة 

الكجاري  السجل   455/2727 عـدد 

رقم )8)15.  
للنشر والبيان

6 C

APPLI BUILDING
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 177.777 درهم

مقرها : حي السالم زنقة  37  رقم 57 
شقة رقم 2
- الداخلة -

  I - تأسيـــس :
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�سى   
القانون  إحداث  تم   ،26/78/2727
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.
 APPLI BUILDING  : التسميــة 
SARL شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 
اشغال  البناء،  اشغال  جميع 

مخكل ة.
العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
املقر االجكماعي :  حي السالم زنقة 

37 رقم 57  شقة  رقم 2 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 
 1777 على  مقسم  درهم   177.777
للواحـد  درهم،    177 حصة من فئة 

ل ائدة السادة : 
الشيخ نافع : 577  حصة.
ايوب اكواس : 577 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 
السيدان : الشيخ نافع و ايوب اكواس
فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبكدائية لواليـة 
 ، الذهب  وادي   - الداخلة  جهـة 
   31/78/2727 بمدينـة الداخلـة يـوم 
السجل   66(/2727 عـدد  تحـت 

الكجاري رقم 19793.  
للنشر والبيان

7 C

PLATINIUME EVE

شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد

روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي : شقة في الطابق 

الس لي، عمارة بسمة 3-1، البقعة 

رقم FD1 ،3، الجديدة. 

رقم الكقييد في السجل الكجاري:

1688(

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

  31 2727، مسجل بكاريخ  25 غشت 

القانون  إعداد  تم   ،2727 غشت 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 PLATINIUME» : تسمية الشركة

« EVE

شركة في اشغال  غـرض الشركة: 

الكواصل واالعالم.

االستشارة في الكدبير.

شقة في   : عنوان املقر االجكماعي 

 ،3-1 عمارة بسمة  الطابق الس لي، 

البقعة رقم FD1 ،3، الجديدة. 

املبلغ محدد في  روسمال الشركة: 

   1777 إلى  مقسم  درهم   177.777

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : السيد محمد دومة  : 1777 

حصة اجكماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

السيد محمد دومة  الحامل للبطاقة 

 BE511582 رقم  للكعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

14 شتنبر 2727 تحت رقم 25379.
خالصة و يان

8 C



12759 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

 MAISON DU MARQUAGE
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي: تجزئة اية، اقامة 

سلمان، الطابق الثالث، الشقة 

16A، الجديدة. 

رقم الكقييد في السجل الكجاري:

16885

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

)1 غشت 2727، مسجل بكاريخ فاتح  

القانون  إعداد  تم   ،2727 شتنبر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 MAISON DU» : تسمية الشركة

« MARQUAGE

شركة في اشغال  غـرض الشركة: 

الكواصل واالعالم  والتزيين و الديكور 

والنقش.

تجزئة  االجكماعي:  املقر  عنوان 

الطابق الثالث،  اقامة سلمان،  اية، 

الشقة 16A، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  روسمال 

   1777 درهم مقسم إلى   177.777 في 

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 

 1777  : فرس  شيماء  السيدة   -

حصة اجكماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

الحاملة  فرس  شيماء  السيدة 

رقم  للكعريف  الوطنية  للبطاقة 

BK352347 ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

14 شتنبر 2727 تحت رقم 25378.
خالصة و يان

9 C

FERDYNOR
شركـة محدودة املسؤولية 
روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي : زنقة رقم 4 رقم 3، 

تجزئة  اسماء 2، الجديدة
رقم الكقييد في السجل الكجاري:

1172(

ت ويت حصص
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

اعاله  املذكورة  للشركة  االسكثنائي 

بكاريخ 2 شتنبر2727 ، تقرر ما يلي :

ملزوق  خديجة  السيدة  فوتت   -

ملكيتها  في  اجكماعية  حصة   277

ل ائدة  املعنية  الشركة  روسمال  في 

السيد حسن العكراطي .
مخلوق  مصط ى  السيد  فوت   -

ملكيكه   في  اجكماعية  حصة   377

ل ائدة  املعنية  الشركة  روسمال  في 

السيد حسن العكراطي .

اسقالة السيدة خديجة ملزوق   -

من منصب مسيرة للشركة وتسمية 

مسيرا  العكراطي  حسن  السيد 

للشركة.

-اعادة صياغة القانون االسا�سي 

للشركة نتيجة الكعديالت املشار اليها 

اعاله.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

17 شتنبر 2727 تحت رقم 25377.
 خالصة و يان

10 C

ZOUHAIDI PECHE
شركـة محدودة املسؤولية 
روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي: 32، زنقة اكادير، 

الجديدة
رقم الكقييد في السجل الكجاري:

144(5

تعديالت
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

اعاله  املذكورة  للشركة  االسكثنائي 
بكاريخ 14 يوليوز2727 ، تقرر ما يلي:

- فوت السيد عبد الغ ور زهيدي 

ملكيكه  في  اجكماعية  حصة   527

ل ائدة  املعنية  الشركة  روسمال  في 

السيد عبد هللا منور.

كريم  السيد  تسمية  تمت   -

منور  هللا  عبد  والسيد  الخوزيري 

ملدة  مشتركة  بص ة  مسيرين 

السيد  واسكقالة  محددة،  غير 

عبد الغ ور زهيدي.

- اعادة صياغة القانون االسا�سي 

للشركة نتيجة الكعديالت التي طرات 

تغيير  مع   15 و   6،7 ال صول  على 

الشكل القانوني للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

25 غشت 2727 تحت رقم 25245.
            خالصة و يان

11 C

SMC 2
شركـة محدودة املسؤولية 

روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي: 83، شارع املسيرة 

الخضراء، االدار البيضاء 27257 .

رقم الكقييد في السجل الكجاري:

468751

تأسيس
طرف  محررمن  عقد  بمقك�سى 

موثق  بلكحل  االله  عبد  االسكاد 

 ،2727 مايو   15 بكاريخ  بالجديدة 

تم   ،2727 مايو   22 بكاريخ  مسجل 

لشركة  األسا�سي  القانون  إعداد 

محدودة املسؤولية باملميزات الكالية:

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

« SMC 2» : تسمية الشركة

االستشارة   : الشركة  غـرض 

والكدقيق في مجال املعلوميات.

عنوان املقر االجكماعي : 83، شارع 

البيضاء  االدار  الخضراء،  املسيرة 

. 27257

محدد  املبلغ   : الشركة  روسمال 
 1777 درهم مقسم إلى   177.777 في 
درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 
على  موزعة  الواحدة   للحصة 

الشريكين كالكالي : 
 577  : بل يزة  نورالدين  السيد   -

حصة اجكماعية.
- االنسة سارة بل يزة : 577 حصة 

اجكماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
واالنسة  بل يزة   الدين  نور  السيد 
سارة بل يزة  ملدة غير محددة و كوقيع 

من رد الحدهما.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  الكجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2727 غشت   5 بكاريخ 

.47211127739828
خالصة و يان

12 C

LE DAUPHIN VERT
شركـة محدودة املسؤولية  دات 

شريك وحيد
روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي: تعاونية بوسجدة، 
سيدي اسماعيل ، اقليم الجديدة.
 رقم الكقييد في السجل الكجاري:

16861
تأسيس

بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 
بكاريخ  مسجل   ،2727 يوليوز    1(
2727، تم إعداد القانون  )7 غشت 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
 LE DAUPHIN» : تسمية الشركة

« VERT
مادة  انكاج   : الشركة  غـرض 

الصابون.
تجارة مواد الكجميل بالجملة.

تعاونية   : املقر االجكماعي  عنوان 
اقليم  اسماعيل،  سيدي  بوسجدة، 

الجديدة.
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محدد  املبلغ   : الشركة  روسمال 

   1777 درهم مقسم إلى   177.777 في 

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

- السيد نبيل ازرور : 1777 حصة 

اجكماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  ازرور  نبيل  السيد 

 M  93374 رقم  للكعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

) شتنبر 2727 تحت رقم 25289.
خالصة و يان

13 C

 CENTRE FORMATION OLD

FREJ PRIVE
شركـة محدودة املسؤولية 
روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي : حي بام 2، رقم 

146، الطابق االول، اوالد افرج، 

اقليم الجديدة

 رقم الكقييد في السجل الكجاري:

16865

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

بكاريخ مسجل   ،2727 غشت   76 
 28    غشت 2727، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية:

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

 CENTRE»  : الشركة  تسمية 

« FORMATION OLD FREJ PRIVE

غـرض الشركة : الككوين املسكمر.

خدمات الطباعة.

االسكقبال  ح الت  خدمات 

والكغذية.

عنوان املقر االجكماعي : حي بام 2، 
الطابق االول اوالد افرج،   ،146 رقم 

اقليم الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  روسمال 

   1777 درهم مقسم إلى   177.777 في 

درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة على الشركاء 

كالكالي : 

347 حصة   : السيد سعيد برار   -

اجكماعية.

- السيد عباس كحلي : 337 حصة 

اجكماعية.

 337  : تناوي  املصط ى  السيد   -

حصة اجكماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

للبطاقة  الحامل  برار  سعيد  السيد 

 M237187 رقم  للكعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانوني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

)7 شتنبر 2727 تحت رقم 25291.
خالصة و يان

14 C

 ALUMINIUM ENNOUE

 ELMANAR
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

روسمالها 177.777  درهم

املقر االجكماعي : كراج، رقم 2 

الطابق الس لي، امللك املشترك 

املسمى الخنساء 2، نهج ابن ط يل، 

القطعة رقم 1، الجديدة. 

 رقم الكقييد في السجل الكجاري:

168(9

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي محرر بكاريخ 

)1 غشت 2727، مسجل بكاريخ فاتح 
القانون  إعداد  تم   ،2727 شتنبر  

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 ALUMINIUM» : تسمية الشركة

. « ENNOUR ELMANAR

لنجارة  مقاولة   : الشركة  غـرض 
PVC. االملنيوم  حديدية او

كراج،   : االجكماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 الطابق الس لي، امللك املشترك 
نهج ابن ط يل،   ،2 املسمى الخنساء 

القطعة رقم 1 ، الجديدة. 
محدد  املبلغ   : الشركة  روسمال 
   1777 درهم مقسم إلى   177.777 في 
درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 
 : لعويسات  الكبير  عبد  السيد   -

1777 حصة اجكماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
السيد عبد الكبير لعويسات الحامل 
رقم  للكعريف  الوطنية  للبطاقة 

 .MC227376
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانوني 
املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

17 شتنبر 2727 تحت رقم 25373.
خالصة و يان

15 C

AMARI DIVERS
 SARL AU

العنوان : دوار افق اق تامدة 
نومرسيد ازيالل

رقم الكقييد بالسجل الكجاري
41(5--
تأسيس

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   19/78/2727
املسؤولية  ذات   لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  دات  املحدودة  

تحمل  الخصائص الكالية :
  AMARI DIVERS تسمية الشركة

SARL AU
تامدة  افق اق  دوار   : العنوان 

نومرسيد ازيالل. 
الغرض  : االشغال العامة والبناء 

-الكجارة واالعمال   
روس املــال 177.777 درهم مقسم 
قيمتها  اجكماعية  حصة   1777 إلى 

177 درهم .

الحي  القاطن  ايت مري اشرف   -
الباشير ازيالل - يملك : 1777 حصة.
السنة املـالية:  السنة   امليالدية.

مدة الشركة :  99 سنة 
-املسير : السيد   ايت مري اشرف.   
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  213 تحت رقم   ازيالل   االبكدائية  

بكاريخ  25/8/2727
16 C

 STE FLEURS DAY
  SARL AU

 دوار داي ووالد امبارك  بني مالل 
راس املال 177.777 دهم 

السجل الكجاري رقم    8213  
االسكتنائي  القرار   بمقك�سى 
بكاريخ   الشركة   للشركاء  

17/78/2727 تم ما يلي :
- ق ل الكص ية  

- املصادقة على حساب الكص ية  
و تقرير املص ي-

- اعالن نهاية تص ية الشركة 
-إنهاء الوجود املعنوي للشركة   

وإع ائه  للمص ي   التزكية  -منح 
من مهامه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
عدد  تحت    ببني مالل   االبكدائية 

497 /2727  بكاريخ  24/8/2727
17 C

TETOUAN FRIGO
 SARL

تأسيــــس شركـــــة
حرر  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I
تم   73.79.2727 بكاريخ  بكطوان 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
املميزات  ذات  محدودة  مسؤولية 

الكالية :
 TETOUAN   : التسمية     -  1

 FRIGO SARL
-   غاية الشركة: تخزين السلع   2

في املجمد  
3 -   املدة: 99 سنة

4 -   املقر االجكماعي:1.5 كيلومتر 
طريق بنقريش تطوان .
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 177.777  : روسمال الشركة   -  5

درهم، مقسمة على 1777  حصة من 

املنوال  على  وزعت  درهم   177 فئة 

الكالي :

بوكريشا                              فيصل  السيد 

477 حصة.

بوكريشا                         مهدي  محمد  السيد 

477 حصة

بوكريشا                               عادل  السيد  

277 حصة 

مديرا  عين   : الشركة  تسيير   -  6

للشركة السيد فيصل بوكريشا.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

ككابــة الضبــط باملحكمــة االبكدائــية 

تحــت   14/79/2727 لكطــوان بكاريــخ 
رقــــم: 3719 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الكجــاري تحــت رقــم: 525)2.  
مقكطف من وجل النشر

18 C

املركز الجهوي لالستثمار

 جهة الدار البيضاء- سطات

CLUB FITNESS FAROUK
 SARL 

بكاريخ   عقد  بمقك�سى 

وضع  تم  بسطات   76/78/2727

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص الكالية :

 CLUB FITNESS  : التسمية 

  .FAROUK  SARL

ذات  شركة   : القانونية  الص ة  

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجكماعي : قاعة للرياضة.
روس املال : حدد روسمال الشركة 

ل  مقسمة  درهم   177.777 بمبلغ 

درهم لكل حصة    177 حصة   1777

في يد :

- املدني فاروق 877 حصة  

-انس فاروق 277 حصة                                                                                      

من  ابكداء  سنة   99  : املدة   -

الكأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.

الخير  م كاح   : االجكماعي  املقر 
الطابق الس لي الرقم 1172 بسطات
التسيير  حق  وعطي   : التسيير 
غير  ملدة  فاروق  املدني  للسيد 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبكدائية  باملحكمة  القانوني 
بسطات تحت رقم 1734/2727 كما 
تم تسجيل الشركة بالسجل الكجاري 
عدد  تحت   26/78/2727 بكاريخ 

.6745
19 C

املركز الجهوي لالستثمار

 جهة الدار البيضاء- سطات

LASER  MOSARTISANAL
SARL A.U

بكاريخ    عقد  بمقك�سى 
وضع  تم  احمد  ببن   1(/78/2727
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص الكالية :
  LASER»  : التسمية 

 MOSARTISANAL SARL A.U
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة  لشريك واحد.
   الهدف االجكماعي :انكاج معدات 

ميكانيكية.
روس املال : حدد روسمال الشركة 

بمبلغ 177.777 درهم في يد :
- مرجاني س يان 177.777 درهم.
من  ابكداء  سنة   99  : -املدة 

الكأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة.
القرافيين  دوار   : االجكماعي  املقر 
املعاريف جماعة سيدي الذهبي ابن 

احمد.
التسيير  حق  وعطي   : التسيير 
غير  ملدة  س يان  مرجاني  للسيد 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
ببن  االبكدائية   باملحكمة   القانوني 
تم  كما   19/2727 احمد تحت رقم 
الكجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
عدد  تحت   74/79/2727 بكاريخ 

.99(
20 C

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5625 باإلعالن الذي 

يحمل رقم P 110 الص حة 9839

HOUNAD

SARL

بدال من :

 HOUDA SARL EN

LIQUIDATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

 HOUDA إثر قرار املسير والشركاء

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

......................................................

يقرو :

HOUNAD

SARL

EN LIQUIDATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشركاء  املسير  قرار  إثر 

املسؤولية  ذات  شركة   HOUNAD

املحدودة.

......................................................

)الباقي ال تغيير فيه).

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5625 باإلعالن الذي 
يحمل رقم  P 447 الص حة 9977

 SOCIETE MERINA IMMO

SMI

SARL

بدال من :

 SOCIETE MERINA IMMO

املسؤولية  ذات  شركة   SMI SARL

املحدودة روسمالها : 177.777 درهم.

......................................................

السيد كميل الرياحي 325 حصة.

السيدة ن يسة اناس الرياحي 5)1 

حصة.

السيدة ن يسة اناس الرياحي 577 

حصة.

 577 العماري  مريم  السيدة 

حصة.

يقرو :

SOCIETE MERINA IMMO SMI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

روسمالها : 177.777 درهم.

......................................................

السيد كميل الرياحي 325 حصة.

السيدة ن يسة اناس الرياحي 5)1 

حصة.

 577 العماري  مريم  السيدة 

حصة.

......................................................

)الباقي ال تغيير فيه).

اسكدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد )562

بكاريخ 2 سبكمبر 2727

243P  باإلعالن الذي يحمل رقم

الص حة رقم 17583

 STE SAHAM CAPITAL

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، ملكقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

بدال من :

اكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.

الشركاء :

 SAHAM CAPITAL

.MANAGEMENT

يقرو : 

اكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.

الشركاء :

 SAHAM MANAGEMENT

.COMPANY

)الباقي ال تغيير فيه.)
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اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )562

بكاريخ 2 سبكمبر 2727
241P باإلعالن الذي يحمل رقم

الص حة رقم 17582

SAHAM PARTICIPATIONS
شركة مساهمة

روسمالها : 377.777 درهم
املقر االجكماعي : الدار البيضاء

حي بالطو، ملكقى عبد املومن وزنقة 
موريللو، الطابق الخامس

بدال من :
......................................................
............................................................
إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.
......................................................
............................................................
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانوني 
البيضاء،  بالدار  الكجارية  املحكمة 
تحت   ،2727 وغسطس   12 بكاريخ 

رقم 25)42).
يقرو : 

......................................................

............................................................
إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.
......................................................
............................................................
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانوني 
البيضاء،  بالدار  الكجارية  املحكمة 
تحت   ،2727 وغسطس   12 بكاريخ 

رقم 24)42).
)الباقي ال تغيير فيه.)

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )562 بكاريخ

 2 سبكمبر 2727، باإلعالن الذي 
يحمل رقم P 250 الص حة رقم 

17585
 SAHAM OUTSOURCING

SERVICES FUND
شركة مساهمة

روسمالها 56.213.677 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء، 

216، شارع الزرقطوني

السجل الكجاري رقم )8)479 الدار 

البيضاء

بدال من :

......................................................

روسمالها  مساهمة،  شركة 

56.213.677

......................................................

السجل الكجاري رقم )8)476 الدار 

البيضاء

......................................................

يقرأ :

......................................................

روسمالها  مساهمة،  شركة 

56.213.677 درهم

......................................................

السجل الكجاري رقم )8)479 الدار 

البيضاء

......................................................

)الباقي ال تغيير فيه).

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )562 بكاريخ

 2 سبكمبر 2727، باإلعالن الذي 
يحمل رقم P 249 الص حة رقم 

17584 و 17585

NEW CC

شركة مساهمة

روسمالها 1.777.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء، 

ملكقى شارع القوات املسلحة امللكية 

وزنقة الراشيد محمد

السجل الكجاري : رقم 99)476 

الدار البيضاء

بدال من :

......................................................

روسمالها  مساهمة،  شركة 

1.777.777

......................................................

يقرأ :

......................................................

روسمالها  مساهمة،  شركة 

1.777.777 درهم

......................................................

)الباقي ال تغيير فيه).

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد )562 بكاريخ 2 

سبكمبر 2727، باإلعالن الذي يحمل 

رقم 246P، الص حة رقم 17584.

 SAHAM INVESTISSEMENT

شركة مساهمة

روسمالها : 377.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، ملكقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

بدال من :

SAHAM INVESTISSEMENT

 SAHAM  : االجكماعية  التسمية 

.INVESTISSEMENT

اكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.

 SAHAM شركة  قيد  تم   - ب 

INVESTISSEMENT بالسجل الكجاري 

وغسطس   4 بكاريخ  البيضاء  بالدار 

2727، تحت رقم 56)41).

يقرو :

SAHAM INVESTISSEMENTS

 SAHAM  : االجكماعية  التسمية 

.INVESTISSEMENTS

اكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.

 SAHAM شركة  قيد  تم   - ب 

INVESTISSEMENTS بالسجل الكجاري 

بالدار البيضاء بكاريخ 4 وغسطس 2727، 

تحت رقم 56)41).

الباقي بدون تغيير

OCP HOSPITALITY
شركة مساهمة

روسمالها : 1.422.777.777 درهم
املقر االجكماعي : 2-4 زنقة األبطال، 

حي الراحة، الدار البيضاء
 السجل الكجاري رقم 1)94)2 

الدار البيضاء
بالجريدة  وقع  خطإ  اسكدراك 
الرسمية عدد )562 بكاريخ 2 سبكمبر 
رقم  يحمل  الذي  باإلعالن   ،2727

P)24، الص حة رقم 17584.
بدال من :

روسمالها  مساهمة،  شركة 
1.422.777 درهم.

إلصدار 3.577.777 وسهم جديدة 
للقيمة  درهم   177 فئة  من  عادية 

االسمية.
يقرو :

روسمالها  مساهمة،  شركة 
1.422.777.777 درهم.

بإصدار 3.577.777 وسهم جديدة 
للقيمة  درهم   177 فئة  من  عادية 

االسمية.
الباقي بدون تغيير

NEW MD
شركة مساهمة

روسمالها : 1.777.777 درهم
املقر االجكماعي : الدار البيضاء، 

ملكقى شارع القوات املسلحة امللكية 
وزنقة الراشيد محمد

 السجل الكجاري رقم )9)476 
الدار البيضاء

بالجريدة  وقع  خطإ  اسكدراك 
الرسمية عدد )562 بكاريخ 2 سبكمبر 
رقم  يحمل  الذي  باإلعالن   ،2727

248P، الص حة رقم 17584.
بدال من :

روسمالها  مساهمة،  شركة 
.1.777.777

يقرو :
روسمالها  مساهمة،  شركة 

1.777.777 درهم.
الباقي بدون تغيير
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اسكدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد )562

بكاريخ 2 سبكمبر 2727

245P  باإلعالن الذي يحمل رقم

الص حة رقم 17583و17584

 STE IDEATION

PARTICIPATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، ملكقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

بدال من :

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 

املسؤولية املحدودة.

إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.

 IDEATION تم قيد شركة    - ب 

بالسجل   INVESTISSEMENTS

 21 بكاريخ  البيضاء،  بالدار  الكجاري 

يوليو 2727، تحت رقم 47392).

يقرو : 

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 

املسؤولية املحدودة.

إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

اإلشتراكات.

 IDEATION تم قيد شركة    - ب 

بالسجل   PARTICIPATIONS

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجاري 

يوليو 2727، تحت رقم 47392).

)الباقي ال تغيير فيه.)

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد )562

بكاريخ 2 سبكمبر 2727

242P باإلعالن الذي يحمل رقم

الص حة رقم 17583

SAHAM DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 17.777 درهم

املقر االجكماعي : الدار البيضاء

حي بالطو، ملكقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

بدال من :
شركة مساهمة

......................................................

............................................................
إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.
......................................................
............................................................

الشركاء
SAHAM DEVELOPPEMENT -

......................................................

............................................................
يقرو : 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
......................................................
............................................................
إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

االشتراكات.
......................................................
............................................................

الشركاء
 SAHAM MANAGEMENT  -

COMPANY
......................................................
............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.)

اسكدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )562

بكاريخ 2 سبكمبر 2727
253P باإلعالن الذي يحمل رقم

الص حة رقم 17585

 SAHAM MANAGEMENT
COMPANY
شركة مساهمة

روسمالها : 177.777.777 درهم
املقر االجكماعي : الدار البيضاء

216، شارع الزرقطوني
السجل الكجاري رقم 479873

الدار البيضاء
بدال من :

شركة مساهمة
روسمالها : 1.777.777.777 درهم

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
مارس   23 في  املنعقد  عادي  الغير 

2727، تقرر ما يلي :

......................................................
يقرو : 

شركة مساهمة
روسمالها : 177.777.777 درهم

......................................................
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
مارس   23 في  املنعقد  عادي  الغير 

2727، تقرر ما يلي :
......................................................

الباقي بدون تغيير.

اسكدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )562

بكاريخ 2 سبكمبر 2727
244P  باإلعالن الذي يحمل رقم

الص حة رقم 17583

 STE IDEATION

INVESTISSEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 17.777 درهم
املقر االجكماعي : الدار البيضاء، حي 
بالطو، ملكقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس
بدال من :

.....................................................
 IDEATION : التسمية االجكماعية

.DEVELOPPEMENTS
ذات  شركة   : القانوني   الشكل 

املسؤولية املحدودة.
..................................................

إكتساب   : االجكماعي  الغرض 
االشتراكات.

.....................................................

...........................................................
..........................................................

يقرو : 
.....................................................

 IDEATION : التسمية االجكماعية
.INVESTISSEMENTS

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 
املسؤولية املحدودة.

.....................................................
إكتساب   : االجكماعي  الغرض 

اإلشتراكات.
......................................................
...........................................................

)الباقي بدون تغيير.)

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بل ور

شركة وحيد ل ت د املغرب
انتهاء عقد تسيير حرألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التسيير الحر لألصل 
تجاري

شركة وحيد ل ت د املغرب

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

لشركة شركة وحيد ل ت د املغرب 

نجاة  السيدة  القانونية  ممثلتها 

االجكماعي  مقرها  الكائن  لكواشة 

محمد  شارع  امكداد  بمراکش  ب 

السادس شارع فرنسا عمارة 2 قبالة 

مراکش املغرب   47727  - املستش ي 

املنعقد بكاريخ 31 غشت 2727 تقرر 

مايلي : 

لألصل  الحر  التسيير  عقد  إنهاء 

امكداد  بمراکش  الكائن ب  الكجاري 

فرنسا  شارع  السادس  محمد  شارع 

 47727  - قبالة املستش ي   2 عمارة 

 78 بكاريخ  املغرب،املبرم  مراکش 

الحرار  شركة  مع   2713 وككو ر 

السيـد  القانوني  ممثلها  استثمار 
بحلول  وذلك  حسين  علي  كـاظم 

األجل املحدد له بين الطرفين.

1I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

 AGOUNAD LOGISTIQUE

MGOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

 AGOUNAD LOGISTIQUE

MGOUNA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي السوق 

املغطى شارغ الحسن الثاني قلعة 

امكونة تنغير - 45277 قلعة امكونة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   74

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 AGOUNAD LOGISTIQUE

.MGOUNA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير

بيع اللحوم الحمراء.
السوق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

قلعة  الثاني  الحسن  شارغ  املغطى 

45277 قلعة امكونة   - امكونة تنغير 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 347  : السيد اكناط عبد السالم 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 337  : يوسف  اكناط  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 337  : السيد اكناط عبد الكبير 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السالم  عبد  اكناط  السيد 
الضاوي  تجزئة  وسكجور  عنوانه)ا) 
مراكش   47167 مراكش   119 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  اكناط  السيد 
قلعة  النهضة  حي  و  بلوك   415 رقم 

امكونة 45277 قلعة امكونة املغرب.

الكبير  عبد  اكناط  السيد 

امكونة  فلعة  النهضة  حي  عنوانه)ا) 

45277 قلعة امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

السالم  عبد  اكناط  السيد 
الضاوي  تجزئة  وسكجور  عنوانه)ا) 
مراكش   47167 مراكش   119 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   2( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 519.

2I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

YAM DR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب
YAM DR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن الثاني حي اإلنبعاث قلعة 
امكونة تنغير - 45277 قلعة امكونة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

621
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 YAM  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DR
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و يع مواد البناء 
نقل البضائع للغير.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
قلعة  اإلنبعاث  حي  الثاني  الحسن 
45277 قلعة امكونة   - امكونة تنغير 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد يميني ادريس : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : مصط ى  يميني  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ادريس  يميني  السيد 

اإلنبعاث  حي  الثاني  الحسن  شارع 

قلعة   45277 تنغير  امكونة  قلعة 

امكونة املغرب.

السيد يميني مصط ى عنوانه)ا) 

اإلنبعاث  حي  الثاني  الحسن  شارع 

قلعة   45277 تنغير  امكونة  قلعة 

امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ادريس  يميني  السيد 

اإلنبعاث  حي  الثاني  الحسن  شارع 

قلعة   45277 تنغير  امكونة  قلعة 

امكونة املغرب

السيد يميني مصط ى عنوانه)ا) 

اإلنبعاث  حي  الثاني  الحسن  شارع 

قلعة   45277 تنغير  امكونة  قلعة 

امكونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   7( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 144.

3I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

CLE EN MAIN DADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

CLE EN MAIN DADES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي النهضة 

قلعة امكونة تنغير - 45277 قلعة 

امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 CLE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EN MAIN DADES

مقالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغال املخكل ة

صيانة الطرق واملحطات.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 45277 النهضة قلعة امكونة تنغير - 

قلعة امكونة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيد واحي عبد الصمد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد طالعي يوسف : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

الصمد  عبد  واحي  السيد 

عنوانه)ا) سرغين قلعة امكونة تنغير 

45277 قلعة امكونة املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  طالعي  السيد 

 45277 اقواسن قلعة امكونة تنغير 

قلعة امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الصمد  عبد  واحي  السيد 

عنوانه)ا) سرغين قلعة امكونة تنغير 

45277 قلعة امكونة املغرب.
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عنوانه)ا)  يوسف  طالعي  السيد 

 45277 اقواسن قلعة امكونة تنغير 

قلعة امكونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   7( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 143.

4I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

EASY GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

EASY GARDEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية 

موالي عبد املالك ايت يحيى ايت 

سدرات السهل الغر ية تنغير - 

45277 قلعة امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   74

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 EASY  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.GARDEN

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - األبار  -ح ر  بالري  السقي  ونابيب 

 - املخكل ة  واألشغال  البناء  مقاولة 

نقل البضائع للغير.

زاوية   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ايت  يحيى  ايت  املالك  عبد  موالي 

 - تنغير  الغر ية  السهل  سدرات 

45277 قلعة امكونة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 577.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

الصمد  عبد  تكنكا  ايت  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.257  :

للحصة.

الكبير  عبد  تكنت  ايت  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.257  :

للحصة.

 1.257  : السيد ايت تكنكا رفيق 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1.257  : السيد ايت تكنكا محمد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

الصمد  عبد  تكنكا  ايت  السيد 

تنغير  امكونة  قلعة  البور  عنوانه)ا) 

45277 قلعة امكونة املغرب.

الكبير  عبد  تكنت  ايت  السيد 

تنغير  امكونة  قلعة  البور  عنوانه)ا) 

45277 قلعة امكونة املغرب.

السيد ايت تكنكا رفيق عنوانه)ا) 

 45277 تنغير  امكونة  قلعة  البور 

قلعة امكونة املغرب.

السيد ايت تكنكا محمد عنوانه)ا) 

 45277 تنغير  امكونة  قلعة  البور 

قلعة امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الصمد  عبد  تكنكا  ايت  السيد 

تنغير  امكونة  قلعة  البور  عنوانه)ا) 

45277 قلعة امكونة املغرب

الكبير  عبد  تكنت  ايت  السيد 

تنغير  امكونة  قلعة  البور  عنوانه)ا) 

البور قلعة امكونة تنغير قلعة امكونة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 558.

5I

MA GLOBAL CONSULTING

 RENATE INVESTMENT
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 RENATE INVESTMENT

MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 3 زنقة 

ويت وورير الطابق الثاني شارع موالي 

يوسف - 27777 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

45639(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يناير   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 RENATE INVESTMENT  :

.MANAGEMENT

دعم   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشاريع  تطوير  في  املستثمرين 

العقارية وخاصة في القطاع الثالث 

- تحديد فرص الكطوير للمشاريع 

العقارية في القطاع الثالث.

املائدة  اجكماعات  تشكيل   -

املسكديرة.

من  للمشروع  مككاملة  إدارة   -

الكصميم إلى التسويق..
زنقة   3  : االجكماعي  املقر  عنوان 

ويت وورير الطابق الثاني شارع موالي 

البيضاء  الدار   27777  - يوسف 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 HBL CAPITAL : 510 الشركة 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 KEMAJHO HOLDING الشركة
درهم   177 بقيمة  حصة   : 490

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
الشركة HBL 100.000 عنوانه)ا) 
3 زنقة ويت وورير الطابق الثاني شارع 
موالي يوسف 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
 KEMAJHO HOLDING الشركة
 -  9 محل  ووشكار،  إقامة  عنوانه)ا) 
 27777 زنقة اإلمام األلو�سي، راسين 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
الجياللي  بن  هشام  السيد 
 67 رقم  األطباء  إقامة  عنوانه)ا) 

الهرهورة 12777 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2727 تحت رقم 2)49.

6I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

 BEST FINGERS DE
 DISTRIBUTION ET

FABRICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

 BEST FINGERS DE
 DISTRIBUTION ET

FABRICATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )35 
تجزئة اديس نغير شارع محمد 

الخامس تنغير - 45877 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 
 FINGERS DE DISTRIBUTION ET

.FABRICATION
تشجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير  واملحطات-  األزقة  صيانة   -

واسترات - بيع املواد الغدائية.
رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
تجزئة اديس نغير شارع محمد   35(
الخامس تنغير - 45877 تنغير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 177  : الحسين  ضريف  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد ضريف الحسين عنوانه)ا) 
 52716 الراسيدية  جديدة  تركة 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد ضريف الحسين عنوانه)ا) 
 52716 الراسيدية  جديدة  تركة 

الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   2( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 522.

(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

سوسيتي كوميرسيال إنترزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44، 

97777، طنجة املغرب

سوسيتي كوميرسيال إنترزون شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة بيتهوفن 2، الطابق الثالث 

رقم 82 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سوسيتي كوميرسيال إنترزون.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.

ساحة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني، زنقة السينا، إقامة 

 -  82 2، الطابق الثالث رقم  بيتهوفن 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : حساين  خليلة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
بارتيسيباسيون  الشركة وكسنور 

درهم   177 بقيمة  حصة   577  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

بارتيسيباسيون  الشركة وكسنور 
عنوانه)ا) تاسنيم بالزا إقامة و الطابق 
زاوية شارع عبد   1 األول مككب رقم 
الطبري  جرير  وبي  وزنقة  كنون  هللا 

97777 طنجة املغرب.
السيدة خليلة حساين عنوانه)ا) 
ياسين  فيال  الجبل  القادرية  تجزئة 

رقم 4 مكرر 97777 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد عماد االدري�سي عنوانه)ا) 
 3 رقم  زنقة ج  امزيان  شارع محمد 

تطوان 93727 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )23384.

8I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

ste NET BRICOLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 57
 YACHAFINE، 26000،
BERRECHID MAROC

ste NET BRICOLAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 61 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصط ى املعاني 

رقم 39 - 27777 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(1881

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ste  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NET BRICOLAGE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

اجهزة الكترونية

اسكيراد وتصدير.

61 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

اللة ياقوت تقاطع مصط ى املعاني 

البيضاء  الدار   27777  -  39 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد يونس بن ر يعة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد يونس بن ر يعة عنوانه)ا) 

زنقة عالل بن عبد هللا برشيد   181

26777 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد يونس بن ر يعة عنوانه)ا) 

زنقة عالل بن عبد هللا برشيد   181

26777 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 19951.

9I

BURCICA

KIND MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

BURCICA

432 زنقة مصط ى املعاني املككب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء، 

27617، الدار البيضاء املغرب

 KIND MAILLE



12767 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 21 شارع 

بغداد حي الياقوت عين الشق - 

7)274 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.69(53

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر إنشاء  21 ماي  املؤرخ في 

 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

والكائن بالعنوان حي موالي عبد هللا 

زنقة )16 الرقم 9-) - 27487 الدار 

طرف  من  واملسير  املغرب  البيضاء 

السيد)ة) لعناني وادي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 35417).

17I

O.I.FI.COM sarlau

 MEDICAL SHOP

DISTRIBUTION SALÉ sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O.I.FI.COM sarlau

ديار 3، عمارة 9، شقة 4، لغرابلية، 

11767، سال املغرب

 MEDICAL SHOP

DISTRIBUTION SALÉ sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

بوشوك، إقامة ريم 2، عمارة 6، 

شقة 17 - 11167 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

318(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 MEDICAL SHOP DISTRIBUTION

.SALÉ sarl

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير مسكحضرات الكجميل.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

بوشوك، إقامة ريم 2، عمارة 6، شقة 

17 - 11167 سال املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   5  : امللياني  ميلود  السيد 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

السيدة حسناء األفطح : 5 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  امللياني  ميلود  السيد 

قطاع  ركراك،  وبي  زنقة   ،72 رقم 

الوئام، العيايدة 11167 سال املغرب.

السيدة حسناء األفطح عنوانه)ا) 

 72 العمارة   72 البحر  نسيم  إقامة 

شقة 71 11167 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  امللياني  ميلود  السيد 

قطاع الوئام،  زنقة وبي ركراك،   ،72

العيايدة 11167 سال املغرب

السيدة حسناء األفطح عنوانه)ا) 

 72 العمارة   72 البحر  نسيم  إقامة 

شقة 71 11167 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2727 تحت رقم 34989.

11I

Société marocaine de révision des comptes

IKISAD HOLDING
إعالن مكعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC

IKISAD HOLDING «شركة 
املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 
ادريس الحارثي بجوار البوابة 
الرئيسة لسوق الجملة سيدي 
عثمان - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.474131

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 76 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
اسكقالة السيد صديقي كمال من   :

منصبه كعضو مجلس االدارة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم - : الذي ينص على مايلي 
: لم تعدل اي بنود بالقانون االسا�سي 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 68)45).
12I

sofoget

POULET DE KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
poulet de kenitra شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 

شارع طارق إبن زياد ووي زرعة إقاة 
األهرم مككب 3 - 14777 القنيطرة 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3(25(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 غشت   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«1.577.777 درهم» وي من «17.777 
درهم»   1.517.777» إلى  درهم» 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 7)91).

13I

ائكمانية امالو

AIT SOUAB PAREBRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

ائكمانية امالو
12 شارع صبري بوجمعة شقة في 
الطابق 1رقم 6، 27117، الدار 

البيضاء املغرب
AIT SOUAB PAREBRISE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 شارع 
صبري بوجمعة شقة في الطابق 
1رقم 6. الدار البيضاء - 27117 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.458891

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تم تحويل  22 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
في  بوجمعة شقة  شارع صبري   12»
 - البيضاء  الدار   .6 1رقم  الطابق 
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   27117
 - 197 1 مكرر رقم  2 زنقة  «الساملية 

77)27 الدار البيضاء املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46224).

14I

sofoget

POULET DE KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
POULET DE KENITRA «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : القنيطرة 
شارع طارق إبن زياد ووي زرعة إقاة 
األهرم مككب 3 14777 القنيطرة 

املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.3(25(
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2727 غشت   18 في  املؤرخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة : غير محددة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 7)91).

15I

HORIZON LINES SARL

WAMO - CHANGE
إعالن حر

HORIZON LINES SARL AU
شارع موالي اسماعيل، إقامة فرح، 

رقم 3، 97777، طنجة املغرب
WAMO - CHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الجيش امللكي، رقم 228 93777- 
تطوان املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
14451

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2719 من وبريل   37 املؤرخ في 

املصادقة على : 
علي  محمد  السيد  ت ويت   -
القاطن  املغربي الجنسية،  املبارص، 
الطوابل،   ،4 رقم  طرابلس،  بشارع 
93777، تطوان املغرب، وذلك لجميع 
5.777 حصة اجكماعية من فئة 177 
درهم يملكها بالشركة ل ائدة السيد 
الجنسية،  املغربي  الوردني،  سعيد 
القاطن بكجزئة السالم، رقم 3، حجر 
العروسة، 93777، تطوان - املغرب.

تحويل الشكل القانوني لشركة   -
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات الشريك الوحيد.
محمد  للسيد  الكجديد   -
البوحاتي، املغربي الجنسية، القاطن 
بشارع عمر املخكار، زنقة 2، رقم )1، 
طابولة، 93777، تطوان - املغرب، في 

مهام مسير الشركة ملدة غير محددة.
- املصادقة على القانون األسا�سي 

الكعديلي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بكطوان بكاريخ 37 من ماي 

2719 تحت رقم 1771.
16I

HORIZON LINES SARL

WAMO - CHANGE
إعالن حر

HORIZON LINES SARL AU
شارع محمد اليازيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني 
رقم 11، 93777، تطوان املغرب

WAMO - CHANGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
الجيش امللكي، رقم 228، 93777- 

تطوان املغرب.
الزيادة في روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.14451

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2719 75 من غشت  املؤرخ في 

املصادقة على : 

السيد  انضمام  على  املوافقة   -
الجنسية،  مغربي  مو�سى،  مصط ى 
القاطن بشارع ولد سيدي بابا، زنقة 
الشقة  الرابع،  الطابق   ،43 رقم  و، 
املغرب،   - تطوان   ،93777  ،1( رقم 

كشريك جديد في الشركة.
- رفع روسمال الشركة بمبلغ قدره 
لينكقل  درهم   (1.777.777( مليون 
من مليون درهم )1.777.777) درهم 
عن  درهم،   (2.777.777( إلى مليوني 
 (17.777( عشرة آالف  طريق انشاء 
فئة  من  جديدة  اجكماعية  حصة 
حصة،  لكل  درهم   (177( مائة 
في  نقدا  ومحررة  جميعها  مككتبة 
اسم الشريك الجديد السيد السيد 

مصط ى مو�سى.
االجكماعي  الشكل  تحويل   -
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إلى  الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مكعددة الشركاء.
محمد  للسيد  الكجديد   -
البوحاتي، املغربي الجنسية، القاطن 
بشارع عمر املخكار، زنقة 2، رقم )1، 
طابولة، 93777، تطوان - املغرب، في 

مهام مسير الشركة.
باسم  الكوقيع  تخويل صالحية   -

الشركة
- املصادقة على القانون األسا�سي 

الكعديلي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   75 بكاريخ  بكطوان  االبكدائية 

شتنبر 2719 تحت رقم 5865.

1(I

HORIZON LINES SARL

HORIZON LINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

HORIZON LINES SARL AU
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

 HORIZON LINES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
موالي إسماعيل، إقامة فرح، رقم 

3، - 97777 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.9129(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 13 مارس 2719 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
«شارع موالي إسماعيل، إقامة فرح، 
املغرب»  طنجة   97777  -  ،3 رقم 
إقامة  اليزيدي،  محمد  «شارع  إلى 
الثاني،  الطابق   ،H بلوك  األندلس، 

رقم 11 - 93747 تطوان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   31 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2719 تحت رقم )22411.

18I

HORIZON LINES SARL

MANAHIL MARTIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL AU
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

MANAHIL MARTIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
موالي الحسن، رقم 36، الطابق 

األول، رقم 4 - 93157 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
2613(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2719 دجنبر   72
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MANAHIL MARTIL
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليم السياقة.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،36 رقم  الحسن،  موالي 
األول، رقم 4 - 93157 مرتيل املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
االبراهيمي  سعيد  محمد  السيد 
درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
االبراهيمي  سعيد  محمد  السيد 
الشبار  حي  ورفود،  شارع  عنوانه)ا) 

الجديد، 93157 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
االبراهيمي  سعيد  محمد  السيد 
الشبار  حي  ورفود،  شارع  عنوانه)ا) 

الجديد، 93157 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   17 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2719 تحت رقم 6412.
19I

HORIZON LINES SARL

ALUMINIUM SAHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

HORIZON LINES SARL AU
إقامة  اليزيدي،  محمد  شارع 
الثاني،  الطابق   ،H بلوك  األندلس، 

رقم 11، 93747، تطوان املغرب
ALUMINIUM SAHI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجكماعي شارع 
تهامي وزاني، إقامة االدري�سي، 
طوابل - 93777 تطوان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3343
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 11 نونبر 2719 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  الكالية  األنشطة 

الحالي : 
بيع وتجارة االلومنيوم وملحقاته 

واكسسوارات االملنيوم..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   17 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2719 تحت رقم 6479.

27I

HORIZON LINES SARL

 EQUIPEMENT
 AMEUBLEMENT ET
 ELECTROMENAGER

EAGE اختصارا GENERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

HORIZON LINES SARL AU
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

 EQUIPEMENT AMEUBLEMENT
 ET ELECTROMENAGER

GENERAL اخكصارا EAGE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي شارع 
القصر الكبير، حي الريف، إقامة 
املصط ى، رقم 2، الطابق األول - 

93777 تطوان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2541

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 75 نونبر 2719 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  الكالية  األنشطة 

الحالي : 
النقل الطرقي للبضائع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   17 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2719 تحت رقم 6417.

21I

ISWAN NEGOCE

ISWAN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISWAN NEGOCE
 Lot 2 Lotissement Yassmine
 1 3eme Etage Boulevard AL

 Joulane، 20450، CASABLANCA
MAROC

ISWAN NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي بقعة 2 
تجزئة الياسمين 1 الطابق 3 شارع 
الجوالن - 77)27 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

459913
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ISWAN NEGOCE
- اسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير جميع مواد واليات البناء.
جميع  و يع  واسكيراد  شراء   -

املعدات الصحية والكهر ائية.
الخام  املواد  جميع  اسكيراد   -
غير  وو  مباشر  بشكل  املسكخدمة 

مباشر في نشاط البناء.
- تاجر - مسكورد

العمليات  جميع  وعم،  وبشكل   -
وو  املنقولة  وو  الكجارية  وو  املالية 
التي ترتبط بشكل مباشر  العقارية، 
وو غير مباشر، كليا وو جزئيا، بإحدى 
وذلك  وعاله،  إليها  املشار  العمليات 
نشاط  تطوير  وو  تعزيز  وو  لتسهيل 
شركة، وكذلك وي مشاركة مباشرة وو 
غير مباشرة، بأي شكل من األشكال، 
املماثلة وو  في الشركات ذات األشياء 

ذات الصلة..

 2 بقعة   : عنوان املقر االجكماعي 
شارع   3 الطابق   1 الياسمين  تجزئة 
البيضاء  الدار   27(77  - الجوالن 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : الحو مصط ى  السيد بن 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد بن الحو رشيد : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
مصط ى  الحو  بن  السيد 
تجزئة سيدي محمد زنقة  عنوانه)ا) 
57 رقم 18 عين الشق 7)274 الدار 

البيضاء املغرب.
الحو رشيد عنوانه)ا)  بن  السيد 
رقم   57 زنقة  محمد  سيدي  تجزئة 
18 عين الشق 7)274 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد بن الحو الحسين عنوانه)ا) 
املدينة   11 فيال   1 مالك  اقامة 
الدار   2(182 بوسكورة  الخضراء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2727 تحت رقم 33952).

22I

arwa bureau et fourniture

 CLEANO STERILISATION
EFFICACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

arwa bureau et fourniture
مجموعة الكقدم ج ش 2 )1 الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي، 27617، 

الدارالبيضاء املغرب
 CLEANO STERILISATION

EFFICACE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 
رقم 6 - 27737 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

464(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 CLEANO STERILISATION

.EFFICACE

تطهير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتعقيم املساحات والكنظيف

تدمير املنكجات منتهية الصالحية 

ودوية،  )وغذية،  والكال ة  والكال ة 

ومنكجات  تجميل  مسكحضرات 

وخرى...)

وتسويق  وتصدير  اسكيراد 

واستئجار وي آلة ومعدات من وي نوع.

والتسويق  والكصدير  االسكيراد 

والكوزيع  والبيع  والشراء  والكوزيع 

واملنكجات  والسلع  املعدات  لجميع 

واآلالت واملواد بجميع ونواعها.

اآلفات  ومكافحة  ال ئران،  إبادة 

لألضرار  املضادة  العالجات  وجميع 

والط يليات.

العمليات  جميع  وعم،  وبشكل 

وو  تكعلق بشكل مباشر  من وي نوع 

غير مباشر، كلًيا وو جزئًيا بواحدة وو 

وخرى من العمليات املذكورة وعاله، 

تطوير  وو  تعزيز  وو  لتسهيل  وذلك 

عام،  بشكل  واملزيد  الشركة  نشاط 

يكم تن يذ جميع العمليات الكجارية 

والعقارية  واملنقولة  والصناعية 

لحساب  إجراؤها  يكم  التي  واملالية 

حصري للشركة، بشكل مباشر وو غير 

مباشر لغرض الشركة وو من املحكمل 

ون تعزز تطويرها.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الشقة  الثالث  الطابق  الزرقطوني 
رقم 6 - 27737 الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيدة وهيبة ايغود : 57) حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   257  : السيد نبيل ميجل 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  ايغود  وهيبة  السيدة 
 276(7  3 رقم   175 بلوك  لال مريم 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ميجل  نبيل  السيد 
 19 رقم   26 زنقة   72 االدريسية 

27537 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  ايغود  وهيبة  السيدة 
 276(7  3 رقم   175 بلوك  لال مريم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 2)386).
23I

CENTRE DE BIEN ETRE

CENTRE DE BIEN ETRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE DE BIEN ETRE
 AV DRISS EL HARTI NO 626
 CD، 20450، CASABLANCA

MAROC
CENTRE DE BIEN ETRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 13 زنقة 
ليسبار الطابق االول الباب رقم 2 - 

27597 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46483(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   74

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CENTRE DE BIEN ETRE

غرض الشركة بإيجاز : - الكدريب 

واالستشارات والدعم.

التربية

مشورة
- رحلة ترفيهية وتدريبية.

واملشورة  واإلدارة  الكدريب   -

وتطوير األعمال.

وتسويق  وتصنيع  ابككار   -

والنظافة  الكجميل  مسكحضرات 

والعطور والصابون.

في  الكجارية  العمليات  جميع   -

في  والكجارة  النشاط  جميع مجاالت 

السلع والخدمات.

املباشر  وغير  املباشر  الكقديم   -

واملناقصات  املسابقات  لجميع 

والعقود العامة والخاصة وو مشروع 
تجاري  وو  تحقيق صناعي  وو  دراسة 

بالكضامن  وو  الخاص  بالتزامه  إما 

املشترك مع شركات وخرى،

جميع  تن يذ  يكم  عام،  وبشكل 

والصناعية  الكجارية  العمليات 

واملنقولة والعقارية واملالية للحساب 

الحصري للشركة، والتي تكعلق بشكل 

مباشر وو غير مباشر بهدف الشركة وو 

من املرجح ون تعزز تطويرها..
زنقة   13  : عنوان املقر االجكماعي 

 -  2 ليسبار الطابق االول الباب رقم 

27597 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : م خاري  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد سعيد م خاري عنوانه)ا) 

626 ق ج  شارع ادريس الجارثي رقم 

7)276 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد سعيد م خاري عنوانه)ا) 

626 ق ج  شارع ادريس الجارثي رقم 

7)276 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 17)38).

24I

HORICOM

SOTETRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

SOTETRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي رقم 21 

طريق الحاجب سيدي بوزكري - 

57777 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2786(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 فبراير   17 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

الغير  لحساب  البضائع  نقل 

وتعيين السيد غبور محمد مسؤوال 

عن هدا النشاط.



12771 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 الكجارية بمكناس بكاريخ 

2727 تحت رقم 3)21.

25I

HORIZON LINES SARL

 YAKOUTAT AL

MOTAWASSIT
إعالن مكعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

 YAKOUTAT AL MOTAWASSIT

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

محمد طريس، رقم 6، - 93777 

تطوان املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.19945

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 79 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

الكجديد للسيد مصط ى بنعبود،   :

األهلية،  كامل  الجنسية،  مغربي 

الجيش  شرع  بكطوان،  القاطن 
امللكي، رقم 9، فيال بنعبود، في مهامه 

كمسير ومكصرف باسم الشركة ملدة 

غير محددة وتخويله صالحية الكوقيع 

باسم الشركة

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

الرحيم  عبد  السيد  تعيين   : مايلي 

اسماعيني، مغربي الجنسية، القاطن 
 ،178 رقم  املطار،  تجزئة  بكطوان 

كمسير ويضا ومكصرف باسم الشركة 

صالحية  وتخويله  محددة  غير  ملدة 

الكوقيع باسم الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

مايلي : املسير القانوني للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2183.
26I

HORIZON LINES SARL

IMMO 2015
إعالن مكعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

IMMO 2015 «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : إلى شارع 
9 وبريل، إقامة بالل، الطابق الثاني، 

رقم 4، تطوان - 93777 تطوان 
املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.19579
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727  تم اتخاذ  25 يونيو  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: املصادقة على ت ويت السيد محمد 
كامل  الجنسية،  مغربي  املصباحي، 
شارع  بكطوان،  القاطن  األهلية، 
حصصه  جميع   ،( رقم  الرشيدية، 
تمثل  والتي  الشركة  في  االجكماعية 
حصة   (1.777( ولف  مجموعه  ما 
 (177( مائة  فئة  من  إجكماعية 
درهم لكل حصة تمت ل ائدة السيد 
الجنسية،  مغربي  بنعبود،  مصط ى 
كامل األهلية، القاطن بكطوان، شارع 
فيال بنعبود   ،9 رقم  الجيش امللكي، 
والذي وصبح بذلك الشريك الوحيد 

الجديد في الشركة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
السيد  إسكقالة  على  املصادقة   :
الجنسية،  مغربي  املصباحي،  محمد 
كامل األهلية، القاطن بكطوان، شارع 
الرشيدية، رقم )، من مهامه كمسير 
مصط ى  السيد  وتعيين  للشركة 
كامل  الجنسية،  مغربي  بنعبود، 

شارع  بكطوان،  القاطن  األهلية، 

فيال بنعبود،   ،9 رقم  الجيش امللكي، 

مسيرا ومكصرفا باسم الشركة ملدة 

صالحية  تخويله  مع  محددة  غير 

الكوقيع باسم الشركة.

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل   :

رقم  السالم،  عبد  موالي  شارع  من 

إقامة  وبريل،   9 إلى شارع  مارتيل،   ،1

بالل، الطابق الثاني، رقم 4، تطوان

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 

: املساهمات وروسمال

بند رقم ) : الذي ينص على مايلي 

: املسير القانوني للشركة

بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

: تحويل املقر اإلجكماعي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   23 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2182.

2(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ST.GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية، 

46377، اليوس ية املغرب

ST.GLOBAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )1 

السويقة القديمة مركز سيدي 

وحمد الكنكور - 46272 اليوس ية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ST.GLOBAL

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مياه الشرب والصرف الصحي

وشغال مخكل ة والبناء.

 1( رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

السويقة القديمة مركز سيدي وحمد 

الكنكور - 46272 اليوس ية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 : بنرتي  الدين  صالح  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   17.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

بنرتي  الدين  صالح  السيد 

زنقة  امبارك  الشاف  حي  عنوانه)ا) 

الشماعية   46753  19 رقم  النجاح 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

بنرتي  الدين  صالح  السيد 

زنقة  امبارك  الشاف  حي  عنوانه)ا) 

الشماعية   46753  19 رقم  النجاح 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 72 بكاريخ  باليوس ية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 291.

28I
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HORIZON LINES SARL

STREAMLAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

STREAMLAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

عمر بن العاص، رقم 29، الطابق 

الثالث، رقم 26، - 97777 طنجة 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.171683

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يونيو   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«277.777 درهم» وي من «677.777 

عن  درهم»   877.777» إلى  درهم» 

نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   73 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )23349.

29I

HORIZON LINES SARL

 TRANS ATLANTIQUE

 POUR LA PROMOTION

IMMOBILIERE
إعالن مكعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

 TRANS ATLANTIQUE POUR LA

 PROMOTION IMMOBILIERE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

الكوكب، تجزئة املطار، رقم )68/6، 
رقم 8 - 93777 تطوان املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.359(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

توسيع النشاط اإلجكماعي للشركة   :

خالل  من  وذلك  صياغكه  وإعادة 
العقاري  اإلنعاش   : نشاط  ت صيل 

وإضافة  به،  املرتبطة  واألنشطة 

خدمات املطعم مع   : النشاط الكالي 

ت صيل النشاط والخدمات املرتبطة 

به

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

للشركة  تابع  فرع  فكح   : مايلي 

كالي ورنيا،  تجزئة  تطوان،  في 
الشعار  تحت  ملول،  عين   ،2 رقم 

 CALIFORNIA TRANS» الكجاري 

نشاطه  وتحديد   ،«TETOUAN

كمطعم ومقهى.

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: الكجديد للسيد عادل ركاني، مغربي 

مهامه  في  األهلية،  كامل  الجنسية، 

كمسير ومكصرف باسم الشركة ملدة 

غير محددة وتخويله صالحية الكوقيع 

باسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي : 

النشاط اإلقكصادي للشركة

على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

مايلي : املسير القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   2( االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2827.

37I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CHAI›S GLOBAL GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية، 

46377، اليوس ية املغرب

CHAI›S GLOBAL GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

15 مكرر زنقة ابن خلدون الحي 

املحمدي - 46377 اليوس ية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 CHAI’S : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.GLOBAL GROUP

االسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والكصدير

بيع املواد الغدائية بنصف الجملة

الكجارة.

محل   : االجكماعي  املقر  عنوان 
15 مكرر زنقة ابن خلدون الحي  رقم 

املحمدي - 46377 اليوس ية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد وسامة شاء : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد وسامة شاء عنوانه)ا) رقم 
املحمدي  الحي  خلدون  ابن  15زنقة 

46377 اليوس ية اليوس ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد وسامة شاء عنوانه)ا) رقم 
املحمدي  الحي  خلدون  ابن  15زنقة 

46377 اليوس ية اليوس ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 7( بكاريخ  باليوس ية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 295.

31I

SYNERG

جيوفيت مروك

GEOFIT MAROC 
إعالن مكعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 GEOFIT MAROC جيوفيت مروك
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : الدار 
البيضاء – املركز الكجاري ديوان 
ساحة وكنول وزنقة عبد الكريم 

الديوري الرقم B7 الطابق 3 
الدار البيضاء113-، محج مرس 
السلطان، الطابق 1، الشقة 1 
27277 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.113((5
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727  تم اتخاذ  24 يونيو  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 
قبول اسكقالة السيد كريم ملنيعي 
من  من مهامه كمسير وحيد ابتكداء 
االبراء  له  ويمنح   2727 يونيو   37
الكام النهائي و دون تح ظ في وفعاله 
الشركة  لدى  واالدارية  التسييرية 

املدكورة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 
وحيد  جديد  مسير  عيين 
 Fabrice  ( بونوف  فابريس  السيد 
الجنسية،  فرن�سي   ،(BUNOUF
لجواز  والحامل  ب رنسا  الساكن 
تقرر كما   .12AV(74( الس ر عدد 
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بان الشركة ملزمة بالكوقيع املن رد   
الوحيد وهو السيد فابريس  للمسير 
بونوف ) Fabrice BUNOUF ) وذلك 

في كل االجراءات املكعلقة بالشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 75 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 41995).

32I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE LEVEL EZZAHRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
STE LEVEL EZZAHRI

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 
الثاني شارع ابن خلدون اقامة رقم 

)) - 23777 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17471

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LEVEL EZZAHRI
وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة.

الطابق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الثاني شارع ابن خلدون اقامة رقم 

)) - 23777 بني مالل املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد عبد الغاني الزهري : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
الزهري  الغاني  عبد  السيد 
رقم   74 حي املديولة زنقة  عنوانه)ا) 

78 23777 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
الزهري  الغاني  عبد  السيد 
رقم   74 حي املديولة زنقة  عنوانه)ا) 

78 23777 بني مالل املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 79 شتنبر 

2727 تحت رقم 542.

33I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE SALAMINE BOIS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC

 STE SALAMINE BOIS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 

الس لي تجزئة امنية رقم )3 - 

23777 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17395

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SALAMINE BOIS SARL AU

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم والخشب.

الطابق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  3( رقم  امنية  تجزئة  الس لي 

23777 بني مالل املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

بودجنويت  النبي  عبد  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

بودجنويت  النبي  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي املسيرة اوالد عياد سوق 

ال قيه   23777 النمة  اوالد  السبت 

بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

بودجنويت  النبي  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي املسيرة اوالد عياد سوق 

سوق   23777 النمة  اوالد  السبت 

السبت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بسوق السبت اوالد النمة 

رقم  تحت   2727 شتنبر   79 بكاريخ 

.539

34I

CONCILIUM EXPERTISE

SPORT1 COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 
رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء، 

27337، الدار البيضاء املغرب

SPORT1 COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم،9 املعاريف، 

الدار البيضاء الدار البيضاء 27337 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(248(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SPORT1 COM

غرض الشركة بإيجاز : الصحافة 

اإللكترونية.
زنقة ابو   : عنوان املقر االجكماعي 
املعاريف،  رقم،9  الدادو�سي،  زايد 

 27337 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 677  : محمد  بلعودي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 UNITED CAPITAL الشركة 

درهم   177 بقيمة  حصة   : 400

للحصةاألسماء الشخصية والعائلية 

وص ات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا)  محمد  بلعودي  السيد 

البحيرة  اقامة  كالي ورنيا  ابواب 

عين   19 شقة   4 طابق   14 عمارة 

الدار   27767 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب.

 UNITED 177.777 الشركة 

عنوانه)ا) 22 شارع يعقوب املنصور، 

املعاريف، فضاء املنصور، الطابق 2، 

شقة رقم 24، الدار البيضاء 27527 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  بلعودي  السيد 

البحيرة  اقامة  كالي ورنيا  ابواب 

عين   19 شقة   4 طابق   14 عمارة 

الدار   27767 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46428).

35I

fiduciaire saniat rmel

TRANS SK4 PERSONNEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire saniat rmel

 kissariat al fath n 43، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

 TRANS SK4 PERSONNEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

الشوافع موالي بوسلهام - 14777 

سوق األربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

26591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SK4 PERSONNEL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسكخدمين.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 14777  - بوسلهام  موالي  الشوافع 

سوق األربعاء الغرب املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : صابر  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   577  : السيد سالم حمو 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد مصط ى صابر عنوانه)ا) 
 14777  699 رقم  املقاومة  شارع 

سوق األربعاء املغرب.
السيد سالم حمو عنوانه)ا) دوار 
 14777 بوسلهام  موالي  الشوافع 

سوق األربعاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد مصط ى صابر عنوانه)ا) 
شار املقاومة رقم 699 14777 سوق 

األربعاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبكدائية 
رقم  تحت   2727 يوليوز   14 بكاريخ 

.237/2727
36I

NACHIT CONSULTING & TRADING

DIGITALIUM CHANNEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 1(3
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E

 ETG، 20100، CASABLANCA

MAROC

DIGITALIUM CHANNEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 16 زنقة 

جياللى العريبي الطابق 8 - - الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1369

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DIGITALIUM CHANNEL

الكواصل   : غرض الشركة بإيجاز 
الرقمي - بيع وشراء االدوات والحلول 

واملصالح املعلوماتية واعمال اخرى.
زنقة   16  : عنوان املقر االجكماعي 

الدار   -  -  8 الطابق  العريبي  جياللى 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 877 السيد ابن شقرون ادريس : 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : مونية  القباج  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

ادريس  شقرون  ابن  السيد 
عنوانه)ا) 41 زنقة الهدهد الطابق 5 

شقة 17 - الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  مونية  القباج  السيدة 
 17 5 شقة  زنقة الهدهد الطابق   41

- الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

ادريس  شقرون  ابن  السيد 

عنوانه)ا) 41 زنقة الهدهد الطابق 5 

شقة 17 - الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45249).

3(I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIÉTÉ PROMOTION

SUD MAROCAIN P S M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الكقم بلوك 2 رقم )7 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،(2777

 SOCIÉTÉ PROMOTION SUD

MAROCAIN P S M شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس عمارة 2 رقم 14 

السمارة - السمارة السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SOCIÉTÉ PROMOTION SUD

.MAROCAIN P S M

الكجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
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شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 14 رقم   2 عمارة  الخامس  محمد 

السمارة - السمارة السمارة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد محمد ابريه : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد محمد ابريه عنوانه)ا) زنقة 

 (2777 السمارة   3( عبد الباقي رقم 

السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد محمد ابريه عنوانه)ا) زنقة 

 (2777 السمارة   3( عبد الباقي رقم 

السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالسمارة بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 138/27.

38I

COMPTAFFAIRES

COMPTOIR PAPY
إعالن مكعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

COMPTOIR PAPY «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : تجزئة 
ر اح 4 حي النصر الوحدة الطابق 

الس لي - 27877 املحمدية املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.188(1

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 71 يوليوز 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
تعيين السيد وسام محرز كمسير   :
مع  توقيع من صل  للشركة مع  آخر 
عبد  السيد  او  محزر  احمد  السيد 

السالم محرز
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
 477777 بقيمة  املال  روس  رفع   :
 577777 إلى   177777 من  لرفعه 
من الحساب الجاري للشريك السيد 

احمد محرز.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
على  ينص  الذي   :  6-( رقم  بند 
األسا�سي  النظام  تحيين   : مايلي 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1743.
39I

COMPTAFFAIRES

LTC EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
LTC EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رياض 
السالم 121 الطابق الثالث شقة 
رقم 6 - 27877 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
26735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LTC  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EXPRESS

مقاول   *  : غرض الشركة بإيجاز 

في شحن عبوات املنكجات من بلد الى 

آخر

* مقاول في نقل البضائع والسلع.

رياض   : االجكماعي  املقر  عنوان 

السالم 121 الطابق الثالث شقة رقم 

6 - 27877 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : حمزة  عامري  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  حمزة  عامري  السيد 

الثاني  الطابق   72 املسيرة  تجزئة 

الرقم 236 27877 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  حمزة  عامري  السيد 

الثاني  الطابق   72 املسيرة  تجزئة 

الرقم 236 27877 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1744.

47I

COMPTAFFAIRES

BURO COPY MAROC
إعالن مكعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 ،MOHAMMEDIA، 20800

MOHAMMEDIA MAROC

BURO COPY MAROC «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 249 حي 

الوحدة العالية - 27877 املحمدية 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.17385

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 71 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

السيد  بحوزة  حصة   125 ت ويت 

وسام  السيد  لصالح  محرز  احمد 

محرز

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تعيين السيد وسام محرز كمسير آخر 

للشركة مع توقيع من صل مع السيد 

السالم  عبد  السيد  او  محرز  احمد 

محرز

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

 657777 بقيمة  املال  روس  رفع   :

من   (77777 إلى   57777 لرفعه من 

السيد  للشريك  الجاري  الحساب 

احمد محرز.

 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :

للشركة  االجكماعي  الهدف  تغيير 

– طباعة   *  : كاالتي  وصبح  بحيث 

مككبة –وراقة.

قرار رقم 5 : الذي ينص على مايلي 

: اضافة عالمة تجارية : اول بيبروس

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  6-( رقم  بند 

األسا�سي  النظام  تحيين   : مايلي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 8)17.
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ZOHASI SAHARA

TAMAARIS SAHARA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA
193 شارع مزوار، حي ال كح، 

العيون، 7777)، العيون املغرب
 TAMAARIS SAHARA TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي الوفاق 
رقم )1 - 7777) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
3296(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TAMAARIS SAHARA TRAV
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  وعمال  العامة،  اإلنشاءات 
العامة،  اإلنشاءات  املكنوعة، 
واإلدارية  السكنية  املباني  إنشاء 
امللحقة،  األعمال  والصناعية، 
العقارات،  الباطن على  الكعاقد من 
و يع منكجات  تركيبات املباني، شراء 
العامة،  والصيدلية  البناء  ومواد 

الترويج العقاري،
وشراء  وتصدير  واسكيراد  -تجارة 
واألعمال  السيارات  غيار  قطع  و يع 

املخكل ة.
واملعدات  اللوازم  تسويق   -
تكنولوجيا  ومعدات  املككبية، 

املعلومات،
للمنكجات  واملعدات  املسكلزمات 

املخكل ة.

املنكجات  جميع  في  الكجارة   -
واملعدات املككبية والصناعية

وتأجير  وإصالح  و يع  شراء   -
وصيانة آالت الكصوير والطابعات

- إنكاج الككيبات ووعمال الطباعة 
اإلعالن  ودوات  وإنكاج  املخكل ة، 

واالتصال،.
عنوان املقر االجكماعي : حي الوفاق 

رقم )1 - 7777) العيون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 : املوساوي  لالاغليلة  السيدة 
درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
املوساوي  لالاغليلة  السيدة 
 48 رقم  صميم  بن  زنقة  عنوانه)ا) 
 (7777 العيون   71 حي خط الرملة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
املوساوي  لالاغليلة  السيدة 
 48 رقم  صميم  بن  زنقة  عنوانه)ا) 
 (7777 العيون   71 حي خط الرملة 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2128/2727.
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EXPERTO

HORAMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTO
74 شارع وبو فارس املريني حسان 
الر اط الر اط، 17777، الر اط 

املغرب
HORAMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 37، زنقة 

وحمد لوكيلي، شقة 8، حسان 
الر اط - 17727 الر اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
145(85

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HORAMA SARL
غرض الشركة بإيجاز : اإلتصال.

 ،37  : االجكماعي  املقر  عنوان 
8، حسان  زنقة وحمد لوكيلي، شقة 

الر اط - 17727 الر اط املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : السيد ادريس ايت موالي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : مخلوفي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
موالي  ايت  ادريس  السيد 
عنوانه)ا) حي املغرب العربي رقم 124 
املنطقة الكجارية تمارة 12777 تمارة 

املغرب.
عنوانه)ا)  مخلوفي  هشام  السيد 
 ،31 رقم  الخير،  تجزئة عبادي،فكح 
حي وادي الذهب،تمارة. 12777 تمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
موالي  ايت  ادريس  السيد 
عنوانه)ا) حي املغرب العربي رقم 124 
املنطقة الكجارية تمارة 12777 تمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176648.
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consopro

CONSOPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

consopro

 Boulevard Brahim Roudani, 332

 5ème étage, appartement n°21،

20330، casablanca maroc

Consopro شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

ابراهيم الروداني, الطابق الخامس, 

شقة 5 - 27337 الدارالبيظاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1(6(5

في مؤرخ  حر  عقد   بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727  11 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Consopro

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الخامس,  الطابق  الروداني,  ابراهيم 

شقة 5 - 27337 الدارالبيظاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : قابيل  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا)  قابيل  عثمان  السيد 
 27157 العام  املنظر  شارع   349

الدارالبيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  قابيل  عثمان  السيد 
 27157 العام  املنظر  شارع   349

الدارالبيظاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
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MY PHONE SMART

MY PHONE SMART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MY PHONE SMART
 HAY MANDAROUNA RUE 14
 NO 165 AIN CHOCK، 20470،

CASABLANCA MAROC
MY PHONE SMART شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي مجموعة 
الكقدم ج ش 2 )1 الطابق 

الثاني سيدي البرنو�سي - 27617 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.354341
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2719 تقرر حل  13 دجنبر  املؤرخ في 
 MY شركة ذات املسؤولية املحدودة
روسمالها  مبلغ   PHONE SMART
مقرها  وعنوان  درهم   177.777
 2 اإلجكماعي مجموعة الكقدم ج ش 
)1 الطابق الثاني سيدي البرنو�سي - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   27617
ل : عدم تحقيق الغرض الذي قامت 

من وجله الشركة.
و حدد مقر الكص ية ب مجموعة 
الثاني  الطابق   1(  2 ش  ج  الكقدم 
 27617 املغرب  البرنو�سي  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب. 

وعين : 
السيد)ة) يونس تلحق وعنوانه)ا) 
عين   165 رقم   14 حي منظرونا زنقة 
الشق البيضاء 7)274 الدارالبيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املكعلقة بالكص ية : حي منظرونا زنقة 

14 رقم 165 عين الشق البيضاء. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 73 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2727 تحت رقم 9)291).
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ORIEN.COMPTA

KOUBAA ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان، 67377، بركان 
املغرب

KOUBAA ASSISTANCE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي قبو بزنقة 

ابن سينا قيسارية الجوهرة حي 
بوكراع - 63377 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KOUBAA ASSISTANCE

اسعاف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات.

عنوان املقر االجكماعي : قبو بزنقة 
حي  الجوهرة  قيسارية  سينا  ابن 

بوكراع - 63377 بركان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد قوبع محمد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد قوبع محمد عنوانه)ا) دوار 

تزاغين زكزل 63323 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد قوبع محمد عنوانه)ا) دوار 

تزاغين زكزل 63323 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 357.
46I

مجموعة جدلياس

غروب جادلياس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة جدلياس
128 زنقة العرعار الطابق 2 مككب 
6، 27777، الدارالبيضاء املغرب
غروب جادلياس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 128 زنقة 
العرعار الطابق 2 مككب 6 - 27777 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(1(15

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

: غروب  بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

جادلياس.

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة البناء؛

نجارة األملنيوم، الخشب والبالط 

املعدني؛

وشغال الكهر اء؛

وشغال السباكة؛

صباغة األرضيات؛

خدمات الكنظيف؛

شراء و يع منكوجات الكنظيف.

عنوان املقر االجكماعي : 128 زنقة 

 27777 - 6 2 مككب  العرعار الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : موفوض  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة مريم موفوض عنوانه)ا) 

 27727 و م  زنقة دار امليلودي   167

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة مريم موفوض عنوانه)ا) 

 27727 ا م  زنقة دار امليلودي   167

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45548).

4(I
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MONO FISC CONSULTING

ح د اليك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONO FISC CONSULTING
 LOT SIDI SAID N 348 DRARGA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

ح د اليك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
ال كح )21 شارع براهيم الروداني 
طابع واحد شقة 3 الدار البيضاء - 

27237 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(778(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
د  ح   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

اليك.
غرض الشركة بإيجاز : شراء و يع 
املعدات الكهر ائية ووعمال مخكل ة.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الروداني  براهيم  شارع   21( ال كح 
 - الدار البيضاء   3 طابع واحد شقة 

27237 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 27.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 197  : الحيداس  ر�سى  السيد 
حصة بقيمة 19.777 درهم للحصة.

 17  : الحيداس  هللا  عبد  السيد 
حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ر�سى الحيداس عنوانه)ا) 
برشيد  الساحل  العسيالت  دوار 

26472 برشيد املغرب.

الحيداس  هللا  عبد  السيد 

الساحل  العسيالت  دوار  عنوانه)ا) 

برشيد 26472 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ر�سى الحيداس عنوانه)ا) 

برشيد  الساحل  العسيالت  دوار 

26472 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم -.

48I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE ROZNI DE TRAVAUX

DIVERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc

 STE ROZNI DE TRAVAUX

DIVERS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 496 

حي بودرهم طريق املنزل ص رو - 

31777 ص رو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

298(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ROZNI DE TRAVAUX DIVERS

.SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسكيراد. البناء.تصدير  في  مخكل ة 

بيع العجالت.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 496 

 - ص رو  املنزل  طريق  بودرهم  حي 

31777 ص رو املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 477  : رو�سي  عبداملالك  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد رو�سي : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد سعيد رو�سي : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

رو�سي  عبداملالك  السيد 
عنوانه)ا) رقم 496 حي بودرهم طريق 

املنزل ص رو 31777 ص رو املغرب.

عنوانه)ا)  رو�سي  محمد  السيد 
املنزل  طريق  بودرهم  حي   496 رقم 

ص رو 31777 ص رو املغرب.

عنوانه)ا)  رو�سي  سعيد  السيد 
املنزل  طريق  بودرهم  حي   496 رقم 

ص رو 31777 ص رو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

رو�سي  عبداملالك  السيد 
عنوانه)ا) رقم 496 حي بودرهم طريق 

املنزل ص رو 31777 ص رو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2727 تحت رقم 4)27/1.

49I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

OREA

RES M، 20000، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 

األعمال الرياض مبنى 2 الجناح 

األيمن شارع الرياض الر اط - 

17177 الر اط املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(4559

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2712 نونبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«377.777 درهم» وي من «277.777 

عن  درهم»   577.777» إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   74 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2712 تحت رقم 8)52.

57I

JUST 4 PEPINIERE

JUST 4 PEPINIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JUST 4 PEPINIERE

 26AV MERS SULTAN ETAGE 1

 APPT 3 ANFA ANFA، 20340،

CASABLANCA MAROC

 JUST 4 PEPINIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول شقة 3 

ان ا 27347 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4634(9
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 JUST 4 : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.PEPINIERE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بستنة.
26 محج   : عنوان املقر االجكماعي 
مرس السلطان الطابق االول شقة 3 

ان ا 27347 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
حصة   577  : رشيد  زهير  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
حي  عنوانه)ا)  رشيد  زهير  السيد 
املدينة الخضراء  إشراكة ولد مالك 
البيضاء  الدار   2(182 بوسكورة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
حي  عنوانه)ا)  رشيد  زهير  السيد 
املدينة الخضراء  إشراكة ولد مالك 
البيضاء  الدار   2(182 بوسكورة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 9)4634.
51I

HORIZON LINES SARL

DAHAB INDUSTRIE
إعالن مكعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

DAHAB INDUSTRIE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : دوار 
بونزال، جماعة القروية سوق 

القديم، - 93777 تطوان املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.17919

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ    2718 نونبر   24 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
ما  ت ويت  على  املصادقة   : مايلي 
مجموعه ثمانية آالف )8.777) حصة 
ولف  وربعون  وصل  من  اجكماعية 
املمثلة  اجكماعية  حصة   (47.777(
ملجموع روسمال الشركة، تمت ل ائدة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
«BE CAFETAL»، شركة مغر ية، يقع 
مشالوة،  بطنجة،  االجكماعي  مقرها 
مقيدة   ،11 كلم  تطوان،  شارع 
بالسجل الكجاري بطنجة تحت الرقم 
من  الك ويت  هذا  تم  وقد   ،8218(
 -  : وسماؤهم  اآلتية  الشركاء  طرف 
السيد سعد اليوس ي قام بك ويت ما 
 (2.877( وثمانمائة  ول ان  مجموعه 
حصة اجكماعية من فئة مائة )177) 
مالك  السيد   - حصة.  لكل  درهم 
زوزيو قام بك ويت ما مجموعه ول ان 
)2.877) حصة اجكماعية  وثمانمائة 
لكل  درهم   (177( مائة  فئة  من 
السيد صالح الخطيب قام   - حصة. 
ولف وسكمائة  ما مجموعه  بك ويت 
فئة  من  اجكماعية  حصة   (1.677(
 - حصة.  لكل  درهم   (177( مائة 
السيد خليل اإلدري�سي قام بك ويت 
حصة   (877( ثمانمائة  مجموعه  ما 
اجكماعية من فئة مائة )177) درهم 
توزيع  وصبح  و ذلك  حصة.  لكل 
الشركة  لروسمال  املمثلة  الحصص 
بين الشركاء كما يلي : - الشركة ذات 
 «BE CAFETAL» املسؤولية املحدودة
حصة   (16.777( ولف  عشر  سكة   :
اجكماعية من فئة مائة )177) درهم 
لكل حصة. - السيد سعد اليوس ي : 
ثمان والف ووربعمائة )8.477) حصة 

اجكماعية من فئة مائة )177) درهم 

 : زوزيو  مالك  السيد   - لكل حصة. 

ثمان والف ووربعمائة )8.477) حصة 

اجكماعية من فئة مائة )177) درهم 

لكل حصة. - السيد صالح الخطيب : 

وربعة والف وثمانمائة )4.877) حصة 

اجكماعية من فئة مائة )177) درهم 

السيد خليل اإلدري�سي   - لكل حصة. 

حصة   (2.477( ووربعمائة  ول ان   :

اجكماعية من فئة مائة )177) درهم 

لكل حصة.

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

مهامه  في  الشركة  ملسير  الكجديد   :

كمسير ومكصرف باسم الشركة ملدة 

غير محددة وتخويله صالحية الكوقيع 

باسم الشركة

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

األسا�سي  القانون  على  املوافقة   :

الكعديل للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 

: املساهمات

بند رقم ) : الذي ينص على مايلي 

: روسمال

على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

مايلي : مسير القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   2( االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2718 تحت رقم 6159.

52I

fiduciairelaperformance

زهور سبع عيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

زهور سبع عيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
البسكان رقم 296 سبع عيون 

الحاجب - meknes 57777 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
زهور   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سبع عيون.
.négoce : غرض الشركة بإيجاز

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
عيون  سبع   296 رقم  البسكان 
الحاجب - meknes 57777 املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 277  : السيدة سعاد ابن معجوز 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : السيدة نوال عزيز الوزاني 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : السيدة ندى عزيز الوزاني 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

277 حصة   : السيد عمر حميش 
بقيمة 177 درهم للحصة.

السيدة ماريا الغالبي : 277 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

معجوز  ابن  سعاد  السيدة 
عنوانه)ا) 16 زنقة 1 حي النصر ب م 

ع مكناس 57777 مكناس املغرب.
الوزاني  عزيز  نوال  السيدة 
عنوانه)ا) 16 زنقة 1 حي النصر ب م 
ع مكناس MEKNES 57777 املغرب.
الوزاني  عزيز  ندى  السيدة 
زنقة   47 عمارة   5 شقة  عنوانه)ا) 
جبل العيا�سي اكدال الر اط 57777 

الر اط املغرب.
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عنوانه)ا)  حميش  عمر  السيدة 
 8 زنقة طنجة اقامة الحديقة شقة 
م.ج مكناس 57777 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  الغالبي  ماريا  السيد 
 8 زنقة طنجة اقامة الحديقة شقة 
م.ج مكناس 57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

حميش  توفيق  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة طنجة اقامة الحديقة 
شقة 8 م.ج مكناس 57777 مكناس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 الكجارية بمكناس بكاريخ 

2727 تحت رقم 2759.
53I

ادكو كونسيل

USB INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة.، 27557، الدار البيضاء 

املغرب
USB INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 68 مجمع 
س يان إقامة 2 سيدي معروف - 

27267 الدارالبيضاء املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.349(29

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم   2727 يوليوز   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«977.777 درهم» وي من «177.777 
درهم»   1.777.777» إلى  درهم» 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46734).
54I

HORIZON LINES SARL

DAHAB INDUSTRIE
إعالن مكعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

DAHAB INDUSTRIE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : دوار 
بونزال، الجماعة القروية سوق 
القديم، - 93777 تطوان املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.17919
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 23 شتنبر 2719  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
ما  ت ويت  على  املصادقة   : مايلي 
مجموعه ثمانية آالف )8.777) حصة 
ولف  وربعون  وصل  من  اجكماعية 
املمثلة  اجكماعية  حصة   (47.777(
ملجموع روسمال الشركة، تمت ل ائدة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
«BE CAFETAL»، شركة مغر ية، يقع 
مشالوة،  بطنجة،  االجكماعي  مقرها 
مقيدة   ،11 كلم  تطوان،  شارع 
بالسجل الكجاري بطنجة تحت الرقم 
من  الك ويت  هذا  تم  وقد   ،8218(
 -  : وسماؤهم  اآلتية  الشركاء  طرف 
السيد سعد اليوس ي قام بك ويت ما 
 (2.877( وثمانمائة  ول ان  مجموعه 
حصة اجكماعية من فئة مائة )177) 
مالك  السيد   - حصة.  لكل  درهم 
زوزيو قام بك ويت ما مجموعه ول ان 
)2.877) حصة اجكماعية  وثمانمائة 
من فئة مائة )177) درهم لكل حصة. 
- السيد صالح الخطيب قام بك ويت 
 (1.677( ما مجموعه ولف وسكمائة 
حصة اجكماعية من فئة مائة )177) 
خليل  السيد   - حصة.  لكل  درهم 
مجموعه  ما  بك ويت  قام  اإلدري�سي 
ثمانمائة )877) حصة اجكماعية من 
حصة.  لكل  درهم   (177( مائة  فئة 
و ذلك وصبح توزيع الحصص املمثلة 

لروسمال الشركة بين الشركاء كما يلي 
- الشركة ذات املسؤولية املحدودة   :
وعشرون  وبعة   :  «BE CAFETAL»
ولف )24.777) حصة اجكماعية من 
 - درهم لكل حصة.   (177( فئة مائة 
السيد سعد اليوس ي : خمسة آالف 
اجكماعية  حصة   (5.677( وسكمائة 
من فئة مائة )177) درهم لكل حصة. 
خمسة آالف   : السيد مالك زوزيو   -
اجكماعية  حصة   (5.677( وسكمائة 
من فئة مائة )177) درهم لكل حصة. 
- السيد صالح الخطيب : ثالثة آالف 
ومأتين )3.277) حصة اجكماعية من 
حصة.  لكل  درهم   (177( مائة  فئة 
ولف   : اإلدري�سي  خليل  السيد   -
اجكماعية  حصة   (1.677( وسكمائة 
من فئة مائة )177) درهم لكل حصة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
مهامه  في  الشركة  ملسير  الكجديد   :
باسم  الكوقيع  صالحية  وتخويله 

الشركة.
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
األسا�سي  القانون  على  املصادقة   :

الكعديلي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 

: املساهمات
بند رقم ) : الذي ينص على مايلي 

: روسمال
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

مايلي : تسيير الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
وككو ر   74 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2719 تحت رقم 6712.
55I

FIDUCIAIRE MALIKI

JIMA TRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 27 الطابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188، 

52777، الرشيدية املغرب

JIMA TRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )5 

شارع عبد املومن بن علي الرشيدية 

الرشيدية 52777 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2727/1412(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   78

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 JIMA  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TRAC

غرض الشركة بإيجاز : - بيع قعاع 

الغيار لالليات ال الخية

-كراء االليات

-استراد وتصدير.
 5( رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

شارع عبد املومن بن علي الرشيدية 

الرشيدية 52777 الرشيدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد محمد حاطو�سي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد حاطو�سي عنوانه)ا) 

 52777 الريصاني  تكرومت  قصر 

الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد حاطو�سي عنوانه)ا) 

 52777 الريصاني  تكرومت  قصر 

الريصاني املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

56I

AQUACOMPTE

يونغ كافي
شركة الكضامن

حل شركة

AQUACOMPTE

 N°74 RUE ZERHOUN N°4

 RESIDENCE KAWTAR، 20140،

CASABLANCA MAROC

يونغ كافي شركة الكضامن)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي الرقم )1 

ساحة باسكور اقامة مركب باسكور 

- 27777 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.13(561

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2727 غشت   12 في  املؤرخ 

حل شركة الكضامن يونغ كافي مبلغ 

درهم وعنوان   20.000,00 روسمالها 

ساحة   1( الرقم  اإلجكماعي  مقرها 

 - باسكور  مركب  اقامة  باسكور 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   27777

عدة  منذ  العمل  عن  الكوقف   : ل 

سنين.

و حدد مقر الكص ية ب الرقم )1 

ساحة باسكور اقامة مركب باسكور - 

27777 الدار البيضاء املغرب. 

وعين : 

لحلو  العزيز  عبد  السيد)ة) 

العصافير  غناء  ممر   1 وعنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27777 الرميطاج 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 44715).
5(I

 centre de developpment profesionnel des

competences

PALM FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
PALM FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم 
C 414 االقامة 72 املر�سى العيون - 

7777) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
32995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 PALM  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.FISH
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للماكوالت  والترويج  االسماك 

البحرية.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الشطر الثالث رقم  املسيرة الخضراء 
 - املر�سى العيون   72 االقامة   C  414

7777) العيون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : نسرين حماش  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة نسرين حماش عنوانه)ا) 

اكادير  مارينا   79 شقة   21 عمارة 

87777 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة نسرين حماش عنوانه)ا) 

اكادير  مارينا   79 شقة   21 عمارة 

87777 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2118/27.

58I

موثق

BE IGHERM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
زنقة ميموزا شارع موالي يوسف 

اقامة النجم طنجة، 92777، طنجة 

املغرب

BE IGHERM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجكماعي

 NREA AV PRINCE HERITIER

N28 TANGER طنجة شارع ولي 

 Tanger 92777 28 العهد رقم

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(5289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2716 مارس   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.IGHERM SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIER

 CENTRE : عنوان املقر االجكماعي

 NREA AV PRINCE HERITIER N28

TANGER طنجة شارع ولي العهد رقم 

Tanger 92777 28 املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 257  : مصط ى  براشمي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

257 حصة   : السيد براشمي وليد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد براشمي ونيس : 257 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 : رحالي  رمسي�سي  بشرى  السيدة 

257 حصة بقيمة 177 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

مصط ى  براشمي  السيد 

 92777 العهد  ولي  شارع  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.

رحالي  رميسي�سي  بشرى  السيدة 

 92777 العهد  ولي  شارع  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  وليد  براشمي  السيد 

طنجة   92777 العهد  ولي  شارع 

املغرب.

عنوانه)ا)  انيس  براشمي  السيد 

طنجة   92777 العهد  ولي  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

مصط ى  براشمي  السيد 

 92777 العهد  ولي  شارع  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب

رحالي  رميسي�سي  بشرى  السيدة 

 92777 العهد  ولي  شارع  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

وبريل   27 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2716 تحت رقم 163739.

67I

(GHAIMA OPTIQUE( غيمة ؤ ثيك

نوريل ك.إف.و

)NOREL CFA( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولكينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطعة رقم 121، 

97777، طنجة املغرب

 (NOREL CFA( نوريل ك.إف.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي طنجة 

العرفان 5GH 2 عمارة 64 طابق 1 
رقم 2 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

نوريل   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.(NOREL CFA( ك.إف.و

بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة  الكثبيت  وعمال   :

 TRAVAUX(املنخ ضة الكوتر 

 INSTALLATION COURANT

.(FAIBLE

طنجة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 1 طابق   64 عمارة   5GH  2 العرفان 
رقم 2 - 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة هاجرعيقابي : 577 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : الخبير  شيماء  السيدة 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  هاجرعيقابي  السيدة 
يعقوب  يعقوب سيدي  دوار سيدي 

فطواكة 22777 ازيالل املغرب.
عنوانه)ا)  الخبير  شيماء  السيدة 
الزمامرة  الغر ية  دواراملصابحة 

46777 الزمامرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  هاجرعيقابي  السيدة 
يعقوب  يعقوب سيدي  دوار سيدي 

فطواكة 22777 ازيالل املغرب
عنوانه)ا)  الخبير  شيماء  السيدة 
الزمامرة  الغر ية  دواراملصابحة 

46777 الزمامرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   7( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4)2335.

61I

HORIZON LINES SARL

BENADOM
إعالن مكعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

BENADOM «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : مجمع 
ورينا مرتيل، بلوك د3-، الطابق 

األر�سي، رقم 2، حي األغراس، مرتيل 
- 93157 مرتيل املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.1933(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: تحويل املقر االجكماعي للشركة من 
ممر   ،16 رقم  شارع الجيش امللكي، 
تطوان إلى مجمع   ،44 رقم  النجاح، 
الطابق  د3-،  بلوك  مرتيل،  ورينا 
األر�سي، رقم 2، حي األغراس، مرتيل

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
النشاط اإلقكصادي  توسيع   : مايلي 
وتسويق  تجارة  ليشمل  للشركة 
وتوزيع واسكيراد وتصدير املنكجات، 
وامللحقات  املعدات،  السلع،  املواد، 
التي تكعلق بالصناعة والكجارة بشكل 

عام.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

: املقر اإلجكماعي للشركة
بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي : 

النشاط اإلقكصادي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2847.
62I

COMPTAFFAIRES

MZ INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

MZ INDUSTRIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 الرقم 92 - 

27777 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2671(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تحويل  71 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 9 الطابق  الزرقطوني  شارع   265»

البيضاء  الدار   27777  -  92 الرقم 

 13 «درب مراكش بلوك  إلى  املغرب» 

 27877  -  28 رقم  الس لي  الطابق 

املحمدية املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1734.

63I

iso fidus

OB ELEC ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus

حي األمال 72 رقم 47 مككب رقم 76 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

29647، دارالبيضاء املغرب

OB ELEC ENGINEERING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الحسنية 2 

بلوك ب رقم 258 العالية املحمدية 

- 28817 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

26779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 OB  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ELEC ENGINEERING

وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشبكات  مكنوعة)الكهر اء، 

الك اوض،  البناء،  وو  واألسالك) 

وو  والكصدير)الكاجر  االسكيراد 

الوسيط).

عنوان املقر االجكماعي : الحسنية 

2 بلوك ب رقم 258 العالية املحمدية 

- 28817 املحمدية املغرب.



12783 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

577 حصة   : السيد خليل وبوولي 
بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : بوي يض  إبراهيم  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد خليل وبوولي عنوانه)ا) حي 
بني   12 رقم   79 الرنقة   2 العامرية 

مالل 23777 بني مالل املغرب.
السيد إبراهيم بوي يض عنوانه)ا) 
بني   11 الرقم   3 بلوك   2 حي املسيرة 

مالل 23777 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد خليل وبوولي عنوانه)ا) حي 
بني   12 رقم   79 الرنقة   2 العامرية 

مالل 23777 بني مالل املغرب
بوي يض  إبراهيم  السيد 
عنوانه)ا) حي املسيرة 2 بلوك 3 الرقم 
11 بني مالل 23777 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1727.
64I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE OULED SEDDIQ
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE OULED SEDDIQ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي 36 حي 

الرياض زنقة H3 - وجدة - 67777 
وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2751(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 73 يوليوز 2727 تقرر حل 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ   OULED SEDDIQ TRAVAUX

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

الرياض  حي   36 اإلجكماعي  مقرها 

وجدة   67777  - وجدة   -  H3 زنقة 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

الكجاري.

حي   36 و حدد مقر الكص ية ب 

 67777  - وجدة   -  H3 الرياض زنقة 

وجدة املغرب. 

وعين : 

السيد)ة) محمد قايدة وعنوانه)ا) 

وجدة   -  H3 زنقة  الرياض  حي   36

)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   67777

للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1919.

65I

CALIA

كليا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الكص ية

CALIA

 IMM RACHIDI 1 ER ETAGE

 N°06 CENTRE BOUSKOURA

 PROVINCE NOUACEUR،

27182، CASABLANCA MAROC

كليا شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : عمارة 

الرشيدي الطابق االول رقم 6 مركز 

بوسكورة عمالة النواصر - 182)2 

الدارالبيضاء املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.411355
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 29 يوليوز 2727 تقرر حل 
كليا شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ روسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   177.777
الطابق  الرشيدي  عمارة  اإلجكماعي 
عمالة  بوسكورة  مركز   6 رقم  االول 
الدارالبيضاء   2(182  - النواصر 

املغرب نتيجة ل املنافسة.
وعين : 

البوحديوي  امان  السيد)ة) 
املستش يات  زنقة   42 وعنوانه)ا) 
املستش يات  حي   31 شقة   3 طابق 
الدارالبيضاء   27367 الدارالبيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 29 يوليوز 2727 وفي 42 زنقة 
حي   31 شقة   3 طابق  املستش يات 
 27367  - املستش يات الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45894).
66I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

HAMZA AUTO
إعالن مكعدد القرارات

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN
 AL MARINI IMM. AMIRA 2
 MEKNES، 50300، MEKNES

MAROC
HAMZA AUTO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 
 RTE 1-MARJANE II 589

 D›AGOURAY - 50000 MEKNES
.MAROC

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.3888(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

2727  تم اتخاذ  78 يونيو  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

الذي ينص على   : قرار رقم األول 

مايلي : بيع 577 حصة اجكماعية التي 

كانت بحوزة السيدة كريمة الزكاري 

لصالح السيد عبد العالي الزاهر

الذي ينص على   : قرار رقم الثاني 

مايلي : تعيين السيد عبد العالي الزاهر 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  كمسير 

املعزوزي  عماد  السيد  تعيين  وكدا 

والسيد عبد العالي الزاهر كاملمضيان 

والعمليات  اإلدارية  العقود  لجميع 

البنكية املكعلقة بالشركة

قرار رقم الثالث : الذي ينص على 

مايلي : املصادقة على تعديل القانون 

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

ينص  الذي   : السادس  رقم  بند 

على مايلي : تقسيم الحصص

بند رقم السابع : الذي ينص على 

تحديد   : الشركة  روسمال   : مايلي 

درهم.   177777 روسمال الشركة في 

حصة،   577  : السيد عماد املزوزي 

السيد عبد العالي الزاهر : 577 حصة

الذي   : عشر  الرابع  رقم  بند 

تعيين السيد عبد   : ينص على مايلي 

العالي الزاهر كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة

الذي   : عشر  الخامس  رقم  بند 

ينص على مايلي : تعيين السيد عماد 

املعزوزي والسيد عبد العالي الزاهر 

اإلدارية  العقود  لجميع  كاملمضيان 

والعمليات البنكية املكعلقة بالشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 الكجارية بمكناس بكاريخ 

2727 تحت رقم 1959.

6(I
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MITAK CONSEIL

طوب طين كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA، 20400،
CASABLANCA MAROC

طوب طين كونسيلكينغ شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي 34 زنقة 

1 تجزئة ش شاوني 2 املنطقة 
الصناعية سيدي البرنو�سي - 
27187 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.246191
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 يوليوز   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ  كونسيلكينغ  طين  طوب 
وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 
تجزئة   1 زنقة   34 مقرها اإلجكماعي 
الصناعية  املنطقة   2 ش شاوني 
الدار   27187  - البرنو�سي  سيدي 
صعو ة   : نتيجة ل  املغرب  البيضاء 

التسويق.
 34 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
املنطقة   2 تجزئة ش شاوني   1 زنقة 
الصناعية سيدي البرنو�سي - 27187 

الدارالبيضاء املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) نادية زيداني وعنوانه)ا) 
 78 شقة   47 مبنى  املعمورة  تجزئة 
)ة)  كمص ي  املغرب  سال   27227

للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45399).
68I

mohammed boumzebra

STE YS FORAGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE YS FORAGE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 

االول زنقة قا�سي عياض البرادية - 

23277 ال قيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE YS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.FORAGE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : ح ر االبار 

- مقاول في االشغال املخكل ة - تاجر.

الطابق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - االول زنقة قا�سي عياض البرادية 

23277 ال قيه بن صالح املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

السيد ياسين مهير : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مهير  ياسين  السيد 
ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  مهير  ياسين  السيد 
ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

14 شتنبر 2727 تحت رقم 264.
69I

SOCIETE FIDAV SARL

STE FAMITAJ SARL AU
إعالن مكعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 
املدينة الجديدة، 57777، مكناس 

املغرب
STE FAMITAJ SARL AU «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : درب 
الحمام األطلس رقم 2 - - الحاجب 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.41943

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ    2719 يناير   79 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
في  بالحاجب  املنعقد  االسكثنائي 
الشركة  شركاء  قرر   79/71/2719
ما يلي : تغيير نشاط الشركة، بحدف 
نشاط منعش عقاري واظافة مقهى, 
فإن  ولهذا  وحلويات.  مخبزة  مطعم, 
مقهى   : هو  الجديد  الشركة  نشاط 
 VILLA DES مطعم مخبزة وحلويات 

CHENES تحت اسم 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 
العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 
في  بالحاجب  املنعقد  االسكثنائي 
الشركة  شركاء  قرر   13/72/2719

ما يلي : تغيير نشاط الشركة، بحدف 

نشاط  فإن  ولهذا  مخبزة.  نشاط 

مقهى  الشركة الجديد هو :  

حلويات مطعم  

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

 :

العام  الجمع  محضر  بمقك�سى 

في  بالحاجب  املنعقد  االسكثنائي 

الشركة  شركاء  قرر   19/78/2719

ما يلي : تغيير املقر االجكماعي من درب 

الحاجب إلى   2 الحمام األطلس رقم 
رقم 11 تجزئة املهدي 1 شارع محمد 

الخامس الحاجب. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي:

 هدف الشركة

بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي:

 املقر االجكماعي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 44)2.

(1I

mohammed boumzebra

 NAOURI CLUB DE
MUSCULATION ET FITNESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 NAOURI CLUB DE

 MUSCULATION ET FITNESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مراب 
رقم ) مجمع سكاني بني عمير شارع 

العلويين - 23277 ال قيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4491
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بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 73 

شتنبر 2727 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مكبوعة  الشركة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 NAOURI CLUB DE  : تسميتها 

.MUSCULATION ET FITNESS

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاللعاب الرياضية.

مراب   : االجكماعي  املقر  عنوان 

مجمع سكاني بني عمير شارع   ( رقم 

ال قيه بن صالح   23277  - العلويين 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : السيد نوري خالد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

577 حصة   : السيد ساخي صالح 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  نوري  خالد  السيد 

ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.

عنوانه)ا)  ساخي  صالح  السيد 

ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  خالد  نوري  السيد 

ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

14 شتنبر 2727 تحت رقم 265.

(5I

Alassaire Juriconseil

CHRONO DIALI
تأسيس شركة املساهمة

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef,، 20020،

Casablanca Maroc

CHRONO DIALI «شركة 

املساهمة» 

وعنوان مقرها االجكماعي : 117، 

شارع الزرقطوني، طابق رقم 6، 

مككب رقم 672 -، 27777 الدار 

البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4(18(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الكالية : 

شكل الشركة : شركة املساهمة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CHRONO DIALI

نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اسكالم الطرود واملستندات والبضائع 

ووي  وتسليمها،  ونقلها  ومعالجتها 

من  عمالء  تستهدف  وخرى،  شحنة 

الشركات واملهنيين واألفراد، ووي نوع 

من ونواع النقل بما في ذلك الخدمات 

نقل  عمولة  مثل  الصلة،  ذات 

البضائع  تحميل  ومككب  البضائع 

وتأجير مركبات نقل البضائع ؛

- وي عملية نقل بري وطني ودولي، 

من وي نوع من البضائع وو األشياء بما 

في ذلك الخدمات ذات الصلة ؛

- اقكناء واستئجار مخكلف وسائل 

النقل..

 ،117  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 ،6 رقم  طابق  الزرقطوني،  شارع 

الدار   27777  -  672 رقم  مككب 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة  روسمال  ويبلغ 
37.777.777 درهم،

مقسم كالكالي : 
 BARID AL-MAGHRIB الشركة 
درهم   177 152.997 : حصة بقيمة 

للحصة.
 GEOPOST : 146.998 الشركة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 Ahmed Amin BEN  السيد
حصة   DJELLOUN TOUIMI : 1

بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   Hind LFAL : 1 السيدة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 Adnane MOUDDEN : 1 السيد

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 Marcin Konrad السيد 
بقيمة  حصة   PIECHOWSKI : 1

177 درهم للحصة.
 François Joseph BARET السيد
1 : حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

مجلس  وعضاء  وو  املكصرفون   
الرقابة : 

 Ahmed Amin BEN السيد 
بص كه)ا)   DJELLOUN TOUIMI
 rue  51 عنوانه)ا)   Administrateur
 Loukssouss, Hay Al Hana, 20
 210 Casablanca - Maroc 20 210

Casablanca Maroc
 Hind LFAL السيدة 
 Président du conseil بص كه)ا) 
 ,13 عنوانه)ا)   d’administration
 rue Abou Der - Agdal – Rabat –

Maroc 10090 Rabat Maroc
 Adnane MOUDDEN السيد 
 Administrateur بص كه)ا) 
 IMM (( APPT 79 Rue عنوانه)ا) 
 OUED SBOU Agdal Rabat -

Maroc 10090 Rabat Maroc
 Marcin Konrad السيد 
بص كه)ا)   PIECHOWSKI
 Bis  19 عنوانه)ا)   Administrateur
 Avenue Jeanne D’Arc, 94170
 Le Perreux Sur Marne – France
 94170 Le Perreux Sur Marne

.France

 François Joseph السيد 

 Administrateur بص كه)ا)   BARET

 Boutaron, 69700 عنوانه)ا) 

Echalas Echalas 69700 France

مراقب وو مراقبي الحسابات : 

)ا)  PwC Maroc SARL الشركة 

بص كه مدقق للحسابات عنوانه)ا) 

 Tour CFC Casablanca 20000

Casablanca Maroc

األسا�سي  النظام  مقكضيات 

وتوزيع  االحكياطي  بككوين  املكعلقة 

األر اح : 

جميع  على  األر اح  توزيع  يكم   

عدد  مع  يتناسب  بما  املساهمين 

األسهم اململوكة لكل منهم.

املنصوص  الخاصة  اإلمكيازات 

عليها لكل شخص : 

ال وجود لها.
بقبول  مكعلقة  مقكضيات 

ت ويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول : 

األسهم  نقل  عمليات  تخضع 

للحق اإلستباقي للمساهمين وموافقة 

مجلس اإلدارة في حالة نقل األسهم 

الى طرف وخر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

(6I

FIDU ALIMTYAZ

 ste JBILOU TRADIV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عمارة )1 شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج 

FES MAROC ،37777 ،فاس

 ste JBILOU TRADIV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجكماعي 277 

تجزئة القرويين الطابق الثاني طريق 

عين الشقف فاس - 37757 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ste  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.JBILOU TRADIV SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية.

 277  : االجكماعي  املقر  عنوان 

تجزئة القرويين الطابق الثاني طريق 

فاس   37757  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  جبيلو  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  جبيلو  السيد 

تجزئة القرويين الطابق الثاني   277

 37757 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  جبيلو  السيد 

تجزئة القرويين الطابق الثاني   277

 37757 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2193.

((I

SHEHD FOOD

شهد فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

SHEHD FOOD

 Hay Omar Ben El Khattab Rue

 24 N°53، 20000، CASABLANCA

MAROC

شهد فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي عمر بن 

الخطاب الزنقة 24 رقم 53 - 27777 

الدار البيضاء املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.251133

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 غشت   13 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«577.777 درهم» وي من «177.777 

عن  درهم»   677.777» إلى  درهم» 

إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46193).

(8I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AL HAQIQA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية، 

46377، اليوس ية املغرب

AL HAQIQA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 1 رقم 

18 حي املسيرة - 46377 اليوس ية 

املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1619

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

روسمالها  مبلغ   HAQIQA TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   177.777

18 حي املسيرة  1 رقم  اإلجكماعي رقم 

- 46377 اليوس ية املغرب نتيجة ل : 

توقف ونشطة الشركة.

و حدد مقر الكص ية ب رقم 1 رقم 

اليوس ية   46377  - حي املسيرة   18

املغرب. 

وعين : 

بخوتي  العزيز  عبد  السيد)ة) 

 76 زنقة  النيور  حي  وعنوانه)ا) 

املغرب  اليوس ية   46377  7( رقم 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
 18 رقم   1 رقم   : املكعلقة بالكص ية 

حي املسيرة اليوس ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 79 بكاريخ  باليوس ية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 2727/)29.

87I

STE CECONA SARL

AL JAZIRA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

AL JAZIRA EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : شارع 

املسيرة الثاني العروي الناضور 

شارع املسيرة الثاني العروي الناضور 

62777 الناضور املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.88248

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  74 شتنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   AL JAZIRA EXPRESS

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   177.777

الثاني  املسيرة  شارع  اإلجكماعي 

العروي الناضور شارع املسيرة الثاني 

الناضور   62777 الناضور  العروي 

فيما  الترا�سي  لعدم  نتيجة  املغرب 

بينهم.

وعين : 

 EL MILOUD EL السيد)ة) 

BOUZEKRI EL IDRISSI وعنوانه)ا) 

شارع الحسن الثاني رقم 939 العروي 

 NADOR MAROC 62777 الناضور

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

شارع  وفي   2727 شتنبر   14 بكاريخ 

الناضور  العروي  الثاني  املسيرة 

شارع املسيرة الثاني العروي الناضور 

.NADOR MAROC 62777

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 15 شتنبر 

2727 تحت رقم 8)37-))37.

81I

رمزي لالستشارات

 SQUALENE MOROCCAN

COMPANY
إعالن مكعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 71 شقة رقم 71 

العيون، 7777)، العيون املغرب

 SQUALENE MOROCCAN



12787 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

COMPANY «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

سمارة عمارة رقم 72محل رقم 72 
قبالة مندو ية الطاقة واملعادن 
بالعيون - 7777) العيون املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.26321
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 73 شتنبر 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
الذي ينص على   :  2-4 رقم  قرار 
-تغيرعنوان  -توسيع النشاط   : مايلي 
مقر الشركة الى شارع سمارة عمارة 
قبالة مندو ية   72 72محل رقم  رقم 

الطاقة واملعادن بالعيون 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
على  ينص  الذي   :  2-4 رقم  بند 

مايلي : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 5/2727)21.

82I

HORIZON LINES SARL

SANI THAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب

SANI THAMI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي كراج 
الحاج حسن، طريق الواد، قرب 
سوق الجملة، - 93777 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
2(559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 SANI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.THAMI
غرض الشركة بإيجاز : بيع الزليج 

والسانطير.
كراج   : االجكماعي  املقر  عنوان 
قرب  الواد،  طريق  حسن،  الحاج 
تطوان   93777  - الجملة،  سوق 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيد التهامي الدعيكر 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد التهامي الدعيكر عنوانه)ا) 
 ،4 شارع عبد هللا الش شاوني، زنقة 

رقم 2 93777 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد التهامي الدعيكر عنوانه)ا) 
 ،4 شارع عبد هللا الش شاوني، زنقة 

رقم 2 93777 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3743.

83I

مككب الرياني للمحاسبة

فيرما تمودة انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مككب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم237 تطوان، 

93747، تطوان املغرب

فيرما تمودة ان يست شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
موحى حمو الزياني رقم 8) الطابق 

األر�سي - 93777 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   79
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
فيرما   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

تمودة ان يست.
زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشجار ال واكه وشجيرات وخرى.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الطابق   (8 رقم  الزياني  موحى حمو 

األر�سي - 93777 تطوان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 (57  : السيد نور الدين الهرو�سي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 : السيد محمد يوسف الهرو�سي 
177 حصة بقيمة 177 درهم للحصة
السيدة زينب الهرو�سي : 57 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 177  : الهرو�سي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
الهرو�سي  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

رقم 155 93777 تطوان املغرب.
الهرو�سي  يوسف  محمد  السيد 
عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

رقم 155 93777 تطوان املغرب.
السيدة زينب الهرو�سي عنوانه)ا) 
شارع عبد الخالق الطريس رقم 155 

93777 تطوان املغرب.

السيد حمزة الهرو�سي عنوانه)ا) 

شارع عبد الخالق الطريس رقم 155 

93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الهرو�سي  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 
رقم 155 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3733.

84I

EXPERTO

FIRETAIL EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTO

74 شارع وبو فارس املريني حسان 

الر اط الر اط، 17777، الر اط 

املغرب

FIRETAIL EVENTS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 46، زنقة 

عقبة، الطابق االول، رقم 2، وكدال 

الر اط - 17797 الر اط املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

145(8(

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 ماي   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FIRETAIL EVENTS SARL

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الح الت.
عنوان املقر االجكماعي : 46، زنقة 
2، وكدال  عقبة، الطابق االول، رقم 

الر اط - 17797 الر اط املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 37.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة كنزة بلحنش : 177 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد العلمي : 177 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

 177  : وكاللوش  محمد  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بلحنش  كنزة  السيدة 
الشقة  ب،  عمارة  القرويين،  إقامة 
 17177 شارع رو نيا حي الرياض   ،(

الر اط املغرب.
عنوانه)ا)  العلمي  محمد  السيد 
 11157 زناتة   ،61 رقم  بايحيا  زنقة 

سال املغرب.
السيد محمد وكاللوش عنوانه)ا) 
إقامة الواحة عمارة 1، الشقة )، حي 

النهضة 1 17217 الر اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بلحنش  كنزة  السيدة 
الشقة  ب،  عمارة  القرويين،  إقامة 
الر اط  الرياض  شارع رو نيا حي   ،(

17177 الر اط املغرب
عنوانه)ا)  العلمي  محمد  السيد 
سال  زناتة   ،61 رقم  بايحيا  زنقة 

11157 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176649.
85I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE SIWERGY MAROC
SARL

إعالن مكعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 
املدينة الجديدة، 57777، مكناس 

املغرب
 STE SIWERGY MAROC SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : رقم 27 
مكرر حي االمل بالد زيدان وسالن - - 

مكناس املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.44985

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727  تم اتخاذ  75 يونيو  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
57 حصة للسيد   : ت ويت حصص   :
مصط ى رحلي بثمن حدد في57777 
رحلي  محمد  السيد  لصالح  درهم 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 
الروسمال  بالكالي   P42159 رقم 
 177777 االجكماعي للشركة حدد في 
 -  : الكالي  الشكل  على  موزع  درهم 
السيد عثمان رحلي 577 حصة قيمة 
السيد محمد   - 177 درهم.  الواحدة 
رحلي 577 حصة قيمة الواحدة 177 
اسكقالة   : درهم.تغيير مسير الشركة 
املسير مصط ى رحلي وتعيين محمد 
للشركة.تغيير  جديد  كمسير  رحلي 
رحلي  عثمان  اإلمضاء   : اإلمضاء 

ومحمد رحلي.
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
بيع  باظافة  الشركة  نشاط  تغيير 
الشركة  نشاط  فإن  ولهذا  وشراء. 

الجديد هو : 
وشغال مكنوعة 
وشغال كهر ائية

وشغال الصرف الصحي والطريق
بيع وشراء

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
: نشاط الشركة

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
: حصص

على  ينص  الذي   :  1( رقم  بند 
مايلي : التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 45)2.

8(I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

MF SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MF SYSTEME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة 

االمان GH31 عمارة 253 رقم 71 

عين السبع الدارالبيضاء - 27777 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.368833

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر حل   2727 يونيو   15 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد MF SYSTEME مبلغ 
وعنوان  درهم   577.777 روسمالها 

 GH31 مقرها اإلجكماعي إقامة االمان
السبع  عين   71 رقم   253 عمارة 

27777 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب نتيجة ل : وزمة مالية.

إقامة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
 71 رقم   253 عمارة   GH31 االمان 

 27777  - الدارالبيضاء  السبع  عين 

الدارالبيضاء املغرب. 

وعين : 

وعنوانه)ا)  مزرة  فؤاد  السيد)ة) 
 17 شقة   5 الطابق  املكنبي  زنقة   (

املغرب  الدارالبيضاء   27777 كوتيي 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 47764).

89I

إئكمانيات منار العرائش

 ALU CUISINE LUKUS
SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئكمانيات منار العرائش

شارع ابن خلدون، رقم 75، 9277، 

العرائش املغرب

 ALU cuisine LUKUS – SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املنار 1 رقم 1265 العرائش - 92777 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ALU  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.cuisine LUKUS – SARL

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومينيوم والخشب.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
املنار 1 رقم 1265 العرائش - 92777 

العرائش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 47.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 277  : محمد  القديري  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : يوسف  املالحي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد القديري محمد عنوانه)ا) 
 92777  229 رقم   1 النهضة  تجزئة 

العرائش املغرب.
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عنوانه)ا)  يوسف  املالحي  السيد 
 92777  147 رقم   1 النهضة  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد القديري محمد عنوانه)ا) 
 92777  229 رقم   1 النهضة  تجزئة 

العرائش املغرب

عنوانه)ا)  يوسف  املالحي  السيد 
 92777  147 رقم   1 النهضة  تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالعرائش بكاريخ )7 شتنبر 

2727 تحت رقم 2727/836.

97I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE RIFI FOOD SEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 

بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35777، تازة املغرب

STE RIFI FOOD SEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 2 شارع 

قسو مداح عمارة بنعصمان تازة - 

35777 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RIFI FOOD SEC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

NEGOCIANT

 FRUITS SECS OU LEGUMES  

 SECS EN GROS MARCHAND

(DE(E

 D E P O S I T A I R E

CONCESSIONNAIRE

شارع   2  : عنوان املقر االجكماعي 

 - تازة  بنعصمان  عمارة  مداح  قسو 

35777 تازة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد الري ي عبد الرحيم : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

الرحيم  عبد  الري ي  السيد 
تازة  الجبار  زنقة عبد   32 عنوانه)ا) 

35777 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الرحيم  عبد  الري ي  السيد 
تازة  الجبار  زنقة عبد   32 عنوانه)ا) 

35777 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 418.

91I

FNMCOMPTA

LUXURY BRANDS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 LUXURY BRANDS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 21 شارع 
إبن مرحل، إقامة السعادة الطابق 
8 رقم )1 طنجة - 97777 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17(863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LUXURY BRANDS MAROC
إسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس  والكقسيط  بالجملة  وتوزيع 
وإكسسوارات  واألحذية  الجاهزة 

املوضة.
21 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الطابق  السعادة  إقامة  إبن مرحل، 
طنجة   97777  - طنجة   1( رقم   8

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيد علي وحمو طارق 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 1777  : السيد علي وحمو طارق   

بقيمة 177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد علي وحمو طارق عنوانه)ا) 
إقامة  ياسين  ابن  هللا  عبد  شارع 
97777 طنجة   21 رقم   5 عمر طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد علي وحمو طارق عنوانه)ا) 

إقامة  ياسين  ابن  هللا  عبد  شارع 
97777 طنجة   21 رقم   5 عمر طابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2)46.

92I

INCOR BUSINESS CONSULTING

ROAD CARGO LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INCOR BUSINESS

CONSULTING

 Quartier Place Mozart Angle

 Rue Sayed Kotb et Sanaa

 Résidence Tidghine, étage 5, N°

16، 90000، Tanger Maroc

 ROAD CARGO LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاش ين الطابق الثاني 
رقم 3 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17((91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ROAD : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.CARGO LOGISTICS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وطني  الغير  لصالح  للبضائع  البري 

ودولي.
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شارع   5  : عنوان املقر االجكماعي 
الثاني  الطابق  تاش ين  ابن  يوسف 

رقم 3 - 97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد بناني محمد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  محمد  بناني  السيد 
اقامة لوتينور عمارة 37 طابق االر�سي 

رقم 23 97777 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  محمد  بناني  السيد 
اقامة لوتينور عمارة 37 طابق االر�سي 

رقم 23 97777 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4619.
93I

ائكمانية ماهر

عقاقير ساني النصر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

ائكمانية ماهر
1 عمارة العبا�سي شارع عالل بن 

عبد هللا، 26757، ابن وحمد املغرب
عقاقير ساني النصر شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 467 

تجزئة االصالح ابن احمد - 26757 
ابن احمد املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.95(
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 71 شتنبر 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - احمد  ابن  االصالح  تجزئة   467»
إلى «رقم  ابن احمد املغرب»   26757

76 تجزئة اليجابي طريق خريبكة ابن 

احمد - 26757 ابن احمد املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببن احمد بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 25.

95I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 كي ج 

KE G 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt 4

tetouan، 93000، tetouan maroc

 كي ج 

KE G 

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد اليزيدي إقامة األندلس بلوك 

ج،رقم 4 - 93747 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

كي ج   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.KE G

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالكقسيط،  الغذائية  املواد  و يع 

سو رماركت..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

محمد اليزيدي إقامة األندلس بلوك 

ج،رقم 4 - 93747 تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 : البناني  طنوش  محمد  السيد 

درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

البناني  طنوش  محمد  السيد 

 93 زنقة  اإليريس  إقامة  عنوانه)ا) 

رقم 6 ط 2،حي العائلة ال رنسية  

27347 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

البناني  طنوش  محمد  السيد 

 93 زنقة  اإليريس  إقامة  عنوانه)ا) 

ال رنسية  العائلة  2،حي  ط   6 رقم 

27347 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   78 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2885.

9(I

sofoget

LIXUS SMILE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc

LIXUS SMILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي العرائش 

تجزئة واكريم رقم ف 15 - 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LIXUS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SMILE

غرض الشركة بإيجاز : مركز طب 

األسنان.

العرائش   : عنوان املقر االجكماعي 

تجزئة واكريم رقم ف 15 - ******** 

العرائش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : امباركي  محسن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : امباركي  السيد محسن   

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محسن امباركي عنوانه)ا) 

العرائش ******** العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محسن امباركي عنوانه)ا) 

العرائش ******** العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالعرائش بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 845.

98I
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STE DAY FINANCE

CROP SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني ال قيه بن صالح، 23277، 
ال قيه بن صالح املغرب

CROP SERVICE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ووالد 
حسون الخل ية ال قيه بن صالح - 

23277 ال قيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 CROP : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SERVICE SARL
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

آالت فالحية مع محرك.
ووالد   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - حسون الخل ية ال قيه بن صالح 

23277 ال قيه بن صالح املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 9(5  : الحضري  ال قيهي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 25  : السيد شرقاوي عبد العزيز 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
الحضري  ال قيهي  السيد 
عنوانه)ا) شارع الحنصالي الزنقة 58 
ال قيه بن صالح   23277  73 الرقم 

املغرب.

العزيز  عبد  شرقاوي  السيد 
اوالد عطو سيدي حمادي  عنوانه)ا) 
النمة  ووالد  السبت  سوق   23277

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
الحضري  ال قيهي  السيد 
عنوانه)ا) شارع الحنصالي الزنقة 58 
ال قيه بن صالح   23277  73 الرقم 

املغرب
العزيز  عبد  شرقاوي  السيد 
اوالد عطو سيدي حمادي  عنوانه)ا) 
النمة  ووالد  السبت  سوق   23277

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

)7 شتنبر 2727 تحت رقم 255.

99I

PRESTACOMPTA

EL WAHA PIECES SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 7)3, شيشاوة

41777، شيشاوة املغرب
 EL WAHA PIECES SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي 8 كيلومتر 
182 5 طريق اكادير شيشاوة - 

41777 شيشاوة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري
 31 مكرر.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم تغيير   2727 24 غشت  املؤرخ في 
إلى  «مقهى»  من  الشركة  نشاط 

«االكالت السريعة - سناك».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  بامنكانوت  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 2727/)26.

177I

HORIZON LINES SARL

COOL TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 93747، تطوان املغرب
COOL TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 

مرتيل، منطقة الصناعية، تجزئة 
رقم -46و - 93777 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 COOL : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TEXTILE
غرض الشركة بإيجاز : شراء و يع 
وتوزيع وتجارة جميع ونواع األقمشة 
الغزل  ومنكجات  واملنسوجات 

والنسيج ؛
وتسويق  اسكيراد وتصدير وشراء 
وي مواد وو منكجات ضرورية لكحقيق 

العمليات املذكورة وعاله ؛
ونواع  جميع  وتصدير  اسكيراد 

األقمشة ؛..
طريق   : االجكماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الصناعية،  منطقة  مرتيل، 

رقم -46و - 93777 تطوان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : وعمر  ويت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : اعمر  ايت  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد ويت وعمر عنوانه)ا) 
درب ب،   ،( زنقة  يعكة،  علي  شارع 

رقم 16 93777 تطوان املغرب.

السيد سعيد ايت اعمر عنوانه)ا) 

شارع وحمد اإلدري�سي، تجزئة هاوس 
تطوان   93777  34 رقم  مانكونانس، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد ويت وعمر عنوانه)ا) 
درب ب،   ،( زنقة  يعكة،  علي  شارع 

رقم 16 93777 تطوان املغرب

السيد سعيد ايت اعمر عنوانه)ا) 

شارع وحمد اإلدري�سي، تجزئة هاوس 
تطوان   93777  34 رقم  مانكونانس، 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3744.

171I

FIDURIZK

CUE BIG SALE TA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE،

13000، BENSLIMANE MAROC

CUE BIG SALE TA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 116 بلوك 

ب حي لالمريم بنسليمان - 13777 

بنسليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

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

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 CUE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BIG SALE TA
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و صرية  سمعية  معدات  املسكورد 

إضاءة نظام صوتي.
عنوان املقر االجكماعي : 116 بلوك 
 13777  - بنسليمان  لالمريم  ب حي 

بنسليمان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
بقيمة   877  : السيد عزيز تقيف 

177 درهم.
السيد اشرف تقيف : 277 بقيمة 

177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  تقيف  عزيز  السيد 
االقواس ح ي م   37 بلوك د ن رقم 

الر اط 7)177 الر اط املغرب.
عنوانه)ا)  تقيف  اشرف  السيد 
 (7 الرقم  الف  بلوك  لالمريم  حي 
بنسليمان 13777 بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  تقيف  عزيز  السيد 
االقواس ح ي م   37 بلوك د ن رقم 

الر اط 7)177 الر اط املغرب
عنوانه)ا)  تقيف  اشرف  السيد 
 (7 الرقم  الف  بلوك  لالمريم  حي 
بنسليمان 13777 بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  سليمان  ببن  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 5/2727)2.
172I

SELOUAHABI CAR

SELOUAHABI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELOUAHABI CAR

حي بن كيران زنقة 53 رقم 15، 

97977، طنجة املغرب

SELOUAHABI CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي بن 

كيران زنقة 53 رقم 15 - 97977 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(5(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SELOUAHABI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

بن  حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 97977  -  15 رقم   53 زنقة  كيران 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : سعيد  الوهابي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  سعيد  الوهابي  السيد 
حي بن كيران زنقة 53 رقم 15 97977 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة الوهابي اسماء عنوانه)ا) 
حي بن كيران زنقة 53 رقم 15 97977 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4417.

173I

tracom cg

SWEETS AND TREATS MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tracom cg

 rue abi nouaim n°8 vn fes،

30000، FES MAROC

 SWEETS AND TREATS MA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجر رقم 

2 قطعة رقم 8 تجزئة نسيم شارع 

إبن خطيب - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SWEETS AND TREATS MA

 IMPORT : غرض الشركة بإيجاز

.EXPORT-NEGOCE

عنوان املقر االجكماعي : مكجر رقم 

تجزئة نسيم شارع   8 قطعة رقم   2

إبن خطيب - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد الشوتي هشام : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : بلقاسم  القاسمي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  هشام  الشوتي  السيد 
شارع  نسيم  تجزئة   2 8الشقة  رقم 

إبن خطيب 37777 فاس املغرب.

السيد القاسمي بلقاسم عنوانه)ا) 

 37777  45883 ب   61 غيلزنكيرشن 

غيلزنكيرشن وملانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  هشام  الشوتي  السيد 
شارع  نسيم  تجزئة   2 8الشقة  رقم 

إبن خطيب 37777 فاس املغرب

السيد القاسمي بلقاسم عنوانه)ا) 

 37777  45883 ب   61 غيلزنكيرشن 

غيلزنكيرشن وملانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2197/2727.

174I

socomif sarl

ENTRAID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2، 14775، القنيطرة املغرب

ENTRAID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

معمورة العمارة 172 رقم 4 - 

14777 القنيطرة املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.39(79

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 يوليوز   1( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   1.577.777»

 2.777.777» إلى  درهم»   577.777»

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9192).

175I

LA FIDESSA

BATI TENDANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

BATI TENDANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 26، دوار 
عين دادة قيادة وجماعة سعادة 
-مراكش- - 47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
173935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   75
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TENDANCE
تجديد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني والديكورات
نجارة الخشب واألملنيوم.

عنوان املقر االجكماعي : 26، دوار 
سعادة  وجماعة  قيادة  دادة  عين 

-مراكش- - 47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : سماحة  زكرياء  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  سماحة  زكرياء  السيد 
ابواب مراكش منطقة 16 عمارة 127 
مراكش   47777 مراكش   2 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  سماحة  زكرياء  السيد 
ابواب مراكش منطقة 16 عمارة 127 
مراكش   47777 مراكش   2 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   75 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 113347.
176I

fiducinfo sarlau

 AFRIC MONTAGE PROCESS
AMOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
 AFRIC MONTAGE PROCESS
AMOP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 
األعمال املنارة زنقة عبدهللا بن 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مككب رقم 
4 - 47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
176363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 AFRIC : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MONTAGE PROCESS AMOP
وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكنوعة وو إنشاءات )مقاول)
اإلنشاءات املعدنية.

مركز   : االجكماعي  املقر  عنوان 
بن  عبدهللا  زنقة  املنارة  األعمال 
ياسين رقم 5 الطابق 1 مككب رقم 4 

- 47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيد مصط ى عيادي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد مصط ى عيادي عنوانه)ا) 
 ( رقم   2 الواد  درب  الحسني  حي 

مراكش 47777 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد مصط ى عيادي عنوانه)ا) 
 ( رقم   2 الواد  درب  الحسني  حي 

مراكش 47777 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 5645.

17(I

CAGES

 OUMNIA KIOUANE
ARCHITEKT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAGES
 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 9(
 EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،
20500، CASABLANCA MAROC

OUMNIA KIOUANE

 ARCHITEKT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 82 زنقة 

سومية عمارة SHZ الطابق 6 شقة 
رقم 31 - 27347 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46(4((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 OUMNIA KIOUANE  :

.ARCHITEKT

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري.
زنقة   82  : عنوان املقر االجكماعي 

شقة   6 الطابق   SHZ سومية عمارة 
البيضاء  الدار   27347  -  31 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : كيوان  امنية  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : كيوان  امنية  السيدة   

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  كيوان  امنية  السيدة 

شارع ابن سينا سلم A الطابق االر�سي 

الدار   27217 12 حي السالم  الشقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
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عنوانه)ا)  كيوان  امنية  السيدة 

شارع ابن سينا سلم A الطابق االر�سي 

الدار   27217 12 حي السالم  الشقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 76 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم -.

178I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية، 

46377، اليوس ية املغرب

DH SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

26 زنقة درعة حي السمارة - 46377 

اليوس ية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 DH  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SERVICES

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة والبناء

نجارة االملنيوم

وشغال الكطوير.

عنوان املقر االجكماعي : محل رقم 
 46377 26 زنقة درعة حي السمارة - 

اليوس ية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : املسماح  محسن  السيد 
حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

577 حصة   : السيد ايوب ادريهم 
بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محسن املسماح عنوانه)ا) 
السمارة  حي  درعة  زنقة   26 رقم 

46377 اليوس ية املغرب.
عنوانه)ا)  ادريهم  ويوب  السيد 

فالنسيا 46771 فالنسيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد محسن املسماح عنوانه)ا) 
السمارة  حي  درعة  زنقة   26 رقم 

46377 اليوس ية املغرب
عنوانه)ا)  ادريهم  ويوب  السيد 

فالنسيا 46771 فالنسيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بكاريخ  باليوس ية  االبكدائية 

يوليوز 2727 تحت رقم 242.
179I

AGAFISCO

 FAST ECO PRESSING
MATERIALS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGAFISCO
رقم 357 شارع موالي اسماعيل 

حي النهظة اكادير، 87737، اكادير 
املغرب

 FAST ECO PRESSING
MATERIALS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي : رقم )27 
بلوك و حي الزيكون تيكيوين اكادير - 

87652 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44373
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 FAST  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.ECO PRESSING MATERIALS

: الكنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

الحراسة,الكنظيف  واملصبنة- 

آالت  وتصنيع  اسكيراد  والبستنة- 

الكجهيز الصناعية للكنظيف.

عنوان املقر االجكماعي : : رقم )27 

بلوك و حي الزيكون تيكيوين اكادير - 

87652 اكادير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

املجيد  عبد  بامومن  ايت  السيد 

درهم   51.777 بقيمة  حصة   517  :

للحصة.

السيد بحماني رشيد : 497 حصة 

بقيمة 49.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

املجيد  عبد  بامومن  ايت  السيد 

زنقة   17 بلوك  الريب  حي  عنوانه)ا) 

وكادير   87652 وكادير  تيكيوين   27

املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  بحماني  السيد 
حي اسايس بلوك 74 زنقة 72 رقم75 

وكادير   87652 وكادير  تيكيوين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

املجيد  عبد  بامومن  ايت  السيد 

عنوانه)ا) حي الريب بلوك 17 زنقة 27 

تيكيوين وكادير 87652 وكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96298.

117I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GMSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب

GMSS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

العركوب رقم 24-71)) - 3777) 

الداخلة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.15(43

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 غشت   13 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
الراي�سي  زينب  )ة)  ت ويت السيد 

 177 حصة اجكماعية من وصل   57

حصة ل ائدة السيد )ة) فواد الشاهد 

الوزاني بكاريخ 13 غشت 2727.
الراي�سي  زينب  )ة)  ت ويت السيد 

 177 حصة اجكماعية من وصل   57
حصة ل ائدة السيد )ة) ريم الراي�سي 

بكاريخ 13 غشت 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 24).

111I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GMSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب
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GMSS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجكماعي شارع 
العركوب رقم 24-71)) - 3777) 

الداخلة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.15(43

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 13 غشت 2727 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 24).

112I

الحسين فاضيل

SYRINE PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مككب رقم 15، املجمع املنهي،تجزئة 
2 شارع عالل ال ا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 47777، مراكش 
املغرب

SYRINE PRINT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي مككب رقم 
1, املجمع املنهي شارع عالل ال ا�سي, 
إقامة حرف ب, مراكش - 47777 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
176335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SYRINE PRINT
مطبعة،   : بإيجاز  غرض الشركة 

. مككبة، نسيج 
مككب   : االجكماعي  املقر  عنوان 
عالل  شارع  املنهي  املجمع   ,1 رقم 
 - مراكش  ب,  حرف  إقامة  ال ا�سي, 

47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : شمالل  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  شمالل  رشيد  السيد 
حي املنتزه ح ي م   4 شقة   45 عمارة 

الر اط 17999 الر اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  شمالل  رشيد  السيد 
حي املنتزه ح ي م   4 شقة   45 عمارة 

الر اط 17999 الر اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 5584.

113I

DAR ALMAKINA

DAR AL MAKINA SAR AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

DAR ALMAKINA
 SIDI MAAROUF 1 N 110
 ،CASABLANCA، 20400

الدارالبيضاء املغرب
 DAR AL MAKINA SAR AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 SIDI وعنوان مقرها اإلجكماعي
 MAAROUF 1 N 110 - 20400

.CASABLANCA MAROC
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.251355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 17 يوليوز 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 SIDI MAAROUF 1 N 117 -»
 «20400 CASABLANCA MAROC
 RUE 2 N37 BIS ZONE» إلى 
 INDUSTRIELLE MLY RACHID -
.«20600 CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46337).

114I

AFIDACOM

BEK.BATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
) و)1 تجزئة السيكون األطلس 

طريق ص رو، 37777، فاس املغرب
BEK.BATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي قطعة 

244 رقم 2 تجزئة الرياض الياسمين 
طريق عين الشقف - 37777 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
63(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

BEK.  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BATI

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخكل ة.

قطعة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

244 رقم 2 تجزئة الرياض الياسمين 

فاس   37777  - طريق عين الشقف 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : وفاء  مومني  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  وفاء  مومني  السيدة 

شارع  مبروكة  ىكجزئة   5 رقم  فيال 

شالة 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  وفاء  مومني  السيدة 

شارع  مبروكة  ىكجزئة   5 رقم  فيال 

شالة 37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 4)21.

115I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ZONE GARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES، 30110، FES

MAROC

 ZONE GARDE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 3 حي 

52 السعاده 5 فاس - 37777 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5239(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

2727 تم تحويل  75 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 - فاس   5 السعاده   52 حي   3 «رقم 

«الشقه  إلى  املغرب»  فاس   37777

دكارات  زينب  حي   1 الطابق   3 رقم 

فاس - 37777 فاس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم )227.

116I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RAZBANI TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب

RAZBANI TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي املسيرة 

71 رقم 7) - 3777) الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RAZBANI TRADE

غرض الشركة بإيجاز : -اسكغالل 

مقالع االحجار والرمال 

-اشغال البناء واشغال مخكل ة.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

املسيرة 71 رقم 7) - 3777) الداخلة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 4.777  : الغازي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 3.777  : اهباني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 3.777  : اهباني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الغازي  لحسن  السيد 

 (3777  4 رقم  الذهب  وادي  زنقة 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  اهباني  خالد  السيد 

 (3777  27 رقم  املقاومة  شارع 

الداخلة املغرب.

اهباني عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

 41232 امزوضة  توي�سي  دوار 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الغازي  لحسن  السيد 

 (3777  4 رقم  الذهب  وادي  زنقة 

الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  اهباني  خالد  السيد 

 (3777  27 رقم  املقاومة  شارع 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 667.

11(I

ISWAN NEGOCE

ISWAN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ISWAN NEGOCE
 Lot 2 Lotissement Yassmine
 1 3eme Etage Boulevard AL

 Joulane، 20450، CASABLANCA
MAROC

ISWAN NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Lot وعنوان مقرها االجكماعي
 2 Lotissement YASSMINE
 1 ETAGE 3 , BOULEVARD

 AL JOULANE - 20450
.CASABLANCA MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

27544
 بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي
تم   2727 غشت   28 في  املؤرخ 
 ISWAN» الشركة من  تغيير تسمية 
 ISWAN» إلى   «NEGOCE

.«DEVELOPPEMENT
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46317).
118I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE CLASSIC HOUSE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE CLASSIC HOUSE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي املحل 

السدة الكائن بكجزئة األمل 72، 
رقم القطعة 24 بترجيست الواقعة 

بكقاطع شارع الجيش امللكي وشارع 

املرنيين - 32357 ترجيست املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CLASSIC HOUSE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

تاجر وثاث.

الكصدير واللسكيراد.

املحل   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 ،72 األمل  بكجزئة  الكائن  السدة 
بترجيست الواقعة   24 رقم القطعة 

وشارع  امللكي  الجيش  شارع  بكقاطع 

املرنيين - 32357 ترجيست املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 67.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد وحمد وعراب : 677 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 السيد وحمد وعراب : 677 بقيمة 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  وعراب  وحمد  السيد 

دوار اعياذا ومهاجر،الدريوش 62177 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  وعراب  وحمد  السيد 

دوار اعياذا ومهاجر،الدريوش 62177 

الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  بكارجيست  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 55.

119I

JURIS FISCAL PRECIOUS

PAINS ET CIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

14 شارع الزرقطوني الطابق 8 رقم 

16، 27147، الدار البيضاء املغرب

PAINS ET CIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي املنطقة 

 CFCIM ،الصناعية اوالد صالح

تجزئة رقم 25 - 182)2 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.325343

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   1.577.777»

 2.777.777» إلى  درهم»   577.777»

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46314).

127I

BADRIYA SERVICE

)THE BELS( ذو بيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TABICHE TRANSBAY

 RUE IBNOU MOUNIR, 11(

 RESIDENCE AZZARKA ,1er

 étage, Apt 2, MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC

ذو بيل )THE BELS) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مجموعة 

الكقدم Gh2~17 الطابق 2 سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء - 27677 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46(935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

: ذو بيل  اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.(THE BELS(

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع  مخكلف  وتوزيع  وشراء  و يع 

الكقليدية والزينة والنسيج.

عنوان املقر االجكماعي : مجموعة 

سيدي   2 الطابق   Gh2~17 الكقدم 

 27677  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : ابتسام  بلحوشة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

ابتسام  بلحوشة  السيدة 

عنوانه)ا) تجزئة الكوفيق إقامة فاتن 

الشقة 17 شارع االمير موالي عبد هللا 

مراكش 47737 مراكش املغرب..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة امرامر وجدان عنوانه)ا) 
سيدي  مركز   14 رقم  اإلداري  الحي 
 46747 اليوس ية  الكنكور  احمد 

اليوس ية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 74 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم )9)41).
121I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

WISSALPHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15، 93100،
FNIDEQ MAROC

WISSALPHONE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 1 قيسارية 
الحسناوي شارع محمد الخامس - 

93177 ال نيدق املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3625

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في )1 غشت 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
قيسارية الحسناوي شارع محمد   1»
93177 ال نيدق املغرب»   - الخامس 
إلى «حي مرجة شارع ابن رشد ممر 73 

رقم 71 - 93177 ال نيدق املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   79 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2882.
122I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GMSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب

GMSS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

العركوب رقم 24-71)) - 3777) 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   74

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

.GMSS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد الكجميل.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 (3777  -  71-((24 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : الراي�سي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الراي�سي  زينب  السيدة 
رقم 14 بلوك او شارع الترنج قطاع 23 

حي الرياض 17717 الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الراي�سي  زينب  السيدة 
بلوك او شارع الترنج قطاع   14 رقم 

الر اط   177177 الرياض  حي   23

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 73 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

يوليوز 2727 تحت رقم 431.

123I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIETE VISITE

 TECHNIQUE SIDI

OTHMAN
إعالن مكعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE VISITE TECHNIQUE

SIDI OTHMAN «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسة لسوق الجملة سيدي 

عثمان - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.8(971

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 76 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

اسكقالة السيد صديقي كمال من   :

منصبه كعضو مجلس االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم - : الذي ينص على مايلي 

: لم تعدل اي بنود بالقانون االسا�سي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 2))45).

124I

EL OUARRAD AZIZ

R.I.A.M.DIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،

50000، meknes maroc

R.I.A.M.DIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

الوحدة رقم 89 حي السعادة سبع 

عيون الحاجب 51777 الحاجب 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.R.I.A.M.DIS

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغذائية

بيع منكوجات الحلويات.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

سبع  السعادة  حي   89 رقم  الوحدة 

الحاجب   51777 الحاجب  عيون 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيد الخيبري املصط ى 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   577  : وفاء  ريام  السيدة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

املصط ى  الخيبري  السيد 

عنوانه)ا) إقامة النخيل كاف 9 شقة 
مكناس   57777 زنقة بشار م.ج   42

املغرب.

السيدة ريام وفاء عنوانه)ا) إقامة 
زنقة بشار   42 شقة   9 النخيل كاف 

م.ج 57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

املصط ى  الخيبري  السيد 

عنوانه)ا) إقامة النخيل كاف 9 شقة 
مكناس   57777 زنقة بشار م.ج   42

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1)25.

125I

Société marocaine de révision des comptes

ESPACE LADID
إعالن مكعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139،

20000، CASABLANCA MAROC

ESPACE LADID «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : تقاطع 

شارع 17 مارس وشارع عبد القادر 

الصحراوي سيدي عثمان موالي 
رشيد - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.22855(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 76 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

اسكقالة السيد صديقي كمال من   :

منصبه كعضو مجلس االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم - : الذي ينص على مايلي 

: لم تعدل اي بنود بالقانون االسا�سي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1))45).

126I

monde servicecompta

PAPILLONP RINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 379

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

PAPILLONP RINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 

الس لي تجزئة النورممر 55 زنقة 

)7 الرقم 79 سيدي الخدير الحي 

الحسني - 27237 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   74

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PAPILLONP RINT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة واالشهار.
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الطابق   : االجكماعي  املقر  عنوان 
زنقة   55 النورممر  تجزئة  الس لي 
الحي  الخدير  سيدي   79 الرقم   7(
البيضاء  الدار   27237  - الحسني 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 
17.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بنورة  بشرى  السيدة 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بنورة  بشرى  السيدة 
الحي   9 رقم   ( الزنقة  النور  تجزئة 
الدارالبيضاء   27237 الحسني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بنورة  بشرى  السيدة 
الحي   9 رقم   ( الزنقة  النور  تجزئة 
الحسني 27237 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46126).

12(I

STE DAY FINANCE

AGRO ITKAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني ال قيه بن صالح، 23277، 
ال قيه بن صالح املغرب

AGRO ITKAN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تعاونية 
العيون ووالد زيان بني وكيل ال قيه 
بن صالح - 23277 ال قيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ITKAN SARL
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت ال الحية باملحرك.
تعاونية   : املقر االجكماعي  عنوان 
العيون ووالد زيان بني وكيل ال قيه 
بن صالح - 23277 ال قيه بن صالح 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 67.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
حصة   277  : عمر  لوكار  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد بن لندة عبد الجبار : 277 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 277  : مروان  لندة  بن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  عمر  لوكار  السيد 
تعاونية العيون ووالد زيان بني وكيل 

23277 ال قيه بن صالح املغرب.
الجبار  عبد  لندة  بن  السيد 
عنوانه)ا) دوار ووالد عبدون الكري ات 

23277 ال قيه بن صالح املغرب.
السيد بن لندة مروان عنوانه)ا) 
 23277 دوار ووالد عبدون الكري ات 

ال قيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد بن لندة مروان عنوانه)ا) 
 23277 دوار ووالد عبدون الكري ات 

ال قيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

78 شتنبر 2727 تحت رقم 258.

128I

monde servicecompta

LAKHTASSIR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 379

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

 LAKHTASSIR IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الرقم 75 - 

27127 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAKHTASSIR IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري الشراء الكراء البيع والبناء.
زنقة   17  : عنوان املقر االجكماعي 

 -  75 الرقم  الثالث  الطابق  الحرية 

27127 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
رحيب  الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

رحيب  الزهراء  فاطمة  السيدة 

ثكنة  الوظي ي  السكن  عنوانه)ا) 

الدار   27497 مارس   2 الدرك امللكي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

رحيب  الزهراء  فاطمة  السيدة 

ثكنة  الوظي ي  السكن  عنوانه)ا) 

الدار   27497 مارس   2 الدرك امللكي 

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46282).

129I

 centre de developpment profesionnel des

competences

MADLOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

MADLOUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي موالي 

رشيد شارع الزرقطوني رقم )4 - 

7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

32663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MADLOUB

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكجميل.

عنوان املقر االجكماعي : حي موالي 

 -  4( رقم  الزرقطوني  شارع  رشيد 

7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة لبنى مدان : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مدان  لبنى  السيدة 

 22 شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

7777) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مدان  لبنى  السيدة 

 22 شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

7777) العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 1855/2727.

137I

EZZAYDOUNY SARL A.U

EZZAYDOUNY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EZZAYDOUNY SARL A.U

 RUE 4 AV RIF TETOUAN، 17

93000، TETOUAN MAROC

EZZAYDOUNY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 شارع 4 

شارع الريف تطوان - 93777 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EZZAYDOUNY

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجالت والبطاريات.

17 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

 93777  - تطوان  الريف  شارع   4

تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد عمر الزيدوني : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 السيد عمر الزيدوني : 177 حصة 

 177 بقيمة  الزيدوني  عمر  للسيد 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الزيدوني  عمر  السيد 
شارع الز ير بن العوام زنقة 6 رقم 23 

تطوان 93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الزيدوني  عمر  السيد 
شارع الز ير بن العوام زنقة 6 رقم 23 

تطوان 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   2( االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم )281.
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JML BUSINESS CONSEIL

WASSILA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL
 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE
 KOUTOUBIA BLOC B 2EME

 ETAGE N°09 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 wassila cash
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار زمران 
والد سعيد رقم 67). تاسلطانت - 

47777 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

175321
 7( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.wassila cash
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
عنوان املقر االجكماعي : دوار زمران 
 - تاسلطانت   .(67 رقم  سعيد  والد 

47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
977 حصة   : السيدة وسيلة خيا 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 177  : خيا  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  خيا  وسيلة  السيدة 
شارع الجبس رقم 148 سيبع 47777 

مراكش املغرب.

السيد عبد الغني خيا عنوانه)ا) 

شارع الجبس رقم 148 سيبع 47777 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  خيا  وسيلة  السيدة 

شارع الجبس رقم 148 سيبع 47777 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 114542.

132I

Media Med Consulting 2.0 SARL

PRIMOS TRUKS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 Media Med Consulting 2.0

SARL

 PROP YASSINE AV MLY

 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF، 35100

جرسيف املغرب

PRIMOS TRUKS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطريق 

الرئيسية رقم 1 شارع موالي يوسف 

جرسيف - 35177 جرسيف املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1441

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2727 تقرر إنشاء 

 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

والكائن بالعنوان الطابق الرابع امللك 

املسمى حديقة سلوان و 122 سلوان 

سلوان-الناظور   62(72  - الناظور 

السيد)ة)  طرف  من  واملسير  املغرب 

السهلي املهدي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 14 شتنبر 

2727 تحت رقم 862.

133I
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ASHAM MOHAMED

ايبنور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASHAM MOHAMED

 WELLAYA TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

ايبنور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع فاس 
رقم 19 جراج 1 تطوان - 93777 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

26469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : ايبنور.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منكجات الكنظيف 

الكصدير واالسكيراد 

بيع االالت االكترونية.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - تطوان   1 جراج   19 رقم  فاس 

93777 تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : البقالي  الدين  وشرف  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

البقالي  الدين  وشرف  السيد 
السياب  شاكر  بدر  شارع  عنوانه)ا) 
تطوان   93777 الطوابل   ( رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
البقالي  الدين  وشرف  السيد 
السياب  شاكر  بدر  شارع  عنوانه)ا) 
تطوان   93777 الطوابل   ( رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 82/27.

134I

Société marocaine de révision des comptes

SIDI OTHMANE 2000
إعالن مكعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC
SIDI OTHMANE 2000 «شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 
الرئيسة لسوق الجملة سيدي 
عثمان - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.51963

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 76 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
اسكقالة السيد صديقي كمال من   :

منصبه كعضو مجلس االدارة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم - : الذي ينص على مايلي 
: لم تعدل اي بنود بالقانون االسا�سي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 69)45).

135I

Media Med Consulting 2.0 SARL

EL MANSOURI IRRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF، 35100
جرسيف املغرب

EL MANSOURI IRRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي امللك 

املسمى شهاب 177 الطريق 
الرئيسية رقم 1 جرسيف - 35177 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
186(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MANSOURI IRRI
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
البناء  وشغال   , والغابوية  ال الحية 

املخكل ة والكصدير واالسكيراد.
امللك   : االجكماعي  املقر  عنوان 
املسمى شهاب 177 الطريق الرئيسية 
جرسيف   35177  - جرسيف   1 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 : املنصوري  مصط ى  السيد 
درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
املنصوري  مصط ى  السيد 
عنوانه)ا) دوار الطرش هوارة 35177 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
املنصوري  مصط ى  السيد 
عنوانه)ا) دوار الطرش هوارة 35177 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بجرسيف بكاريخ 14 شتنبر 

2727 تحت رقم 859.

136I

سل سوليسيون

ميت سوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 

189، 97777، طنجة املغرب
ميت سوليسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي البرانص 
1 زنقة 51 رقم 31 - 97777 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17((45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

ميت   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سوليسيون.

مككب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقني للدراسات.

البرانص   : عنوان املقر االجكماعي 
97777 طنجة   -  31 رقم   51 زنقة   1

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

577 حصة   : السيد الزكاف كريم 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 السيد الزكاف كريم : 577 بقيمة 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  كريم  الزكاف  السيد 
 97777 31 51 رقم  1 زنقة  البرانص 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  كريم  الزكاف  السيد 
 97777 31 51 رقم  1 زنقة  البرانص 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 42)233.

13(I

LE PREMIER CONSEIL

LM3ALLAM TARBOUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 LM3ALLAM TARBOUCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي املحل 
رقم 83 بوطويل القصبة مراكش - 

47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   75

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LM3ALLAM TARBOUCH

اسكغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى مع الوجبات الخ ي ة.

املحل   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - بوطويل القصبة مراكش   83 رقم 

47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : السيد هشام ركيع 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد اللويتي : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ركيع  هشام  السيد 
 .213 2 رقم  اسكجور تجزئة الخليل 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  اللويتي  محمد  السيد 

دوار الكدية رقم 54. مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ركيع  هشام  السيد 
 .213 2 رقم  اسكجور تجزئة الخليل 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  اللويتي  محمد  السيد 

دوار الكدية رقم 54. مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   74 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115181.
138I

RA CONSULTING

TRADIV STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES، 30000،

FES MAROC
TRADIV STAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 428 
تجزئة الصنو ر, احداف ازرو 

53177 ازرو املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.953

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم   2727 شتنبر   79 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
 17.777» وي من  درهم»   497.777»
عن  درهم»   577.777» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بازرو  االبكدائية 

2727 تحت رقم 953.
139I

LE PREMIER CONSEIL

ELECTRO-DIESEL I.A.B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC
ELECTRO-DIESEL I.A.B شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 268 

العزوزية الحي الصناعي سيدي غانم 

مراكش -. مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17615(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ELECTRO-DIESEL I.A.B

-صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و يع املضخات 

-كهر اء السيارات.

عنوان املقر االجكماعي : رقم 268 

العزوزية الحي الصناعي سيدي غانم 

مراكش -. مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : مسعود  اد  عمر  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عمر اد مسعود عنوانه)ا) 

الكرم رقم 268 سيدي غانم مراكش. 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عمر اد مسعود عنوانه)ا) 

الكرم رقم 268 سيدي غانم مراكش. 

مراكش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115224.

147I

LAMINE AGRICOLE SARL

LAMINE AGRICOLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMINE AGRICOLE SARL

 LISASSFA LOT EL KHOUZAMA

 HAY HASSANI IMM 5 ESC B

 APPT 6، 20000، CASABLANCA

MAROC

LAMINE AGRICOLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي لساس ة 

تجزئة الخزامة الحي الحسني العمارة 

5 مدخل ب الشقة 6 - 27777 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

365235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2716 نونبر   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAMINE AGRICOLE SARL

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وو  الصناعية  وو  الكجارية  الخدمات 

الزراعية املدنية وو العسكرية.

: لساس ة  عنوان املقر االجكماعي 

تجزئة الخزامة الحي الحسني العمارة 

 27777  -  6 الشقة  ب  مدخل   5

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد بياز املصط ى : 577 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   577  : سعيد  بياز  السيد 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  املصط ى  بياز  السيد 
الحي  الخزامة  تجزئة  لساس ة 
5 مدخل ب الشقة  الحسني العمارة 

27777 البيضاء املغرب.
 153 السيد بياز سعيد عنوانه)ا) 
 27777 حي سوسيكا الحي املحمدي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  املصط ى  بياز  السيد 
الحي  الخزامة  تجزئة  لساس ة 
البيضاء   27777  5 الحسني العمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

دجنبر 2716 تحت رقم 5)282.

141I

Société marocaine de révision des comptes

EL HANTATE
إعالن مكعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC
EL HANTATE «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجكماعي : تقاطع 
شارع 17 مارس وشارع عبد القادر 
الصحراوي سيدي عثمان موالي 
رشيد - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.17399(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 76 غشت 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: قبول اسكقالة السيد كمال صديقي 

من مجلس االدارة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم - : الذي ينص على مايلي 
القانون  في  بند  يكم تعديل اي  لم   :

االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 7))45).

142I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

YAKHLIFI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC
YAKHLIFI CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
محمد الخامس , تيزي وسلي املركز, 

وكنول - 35757 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
551(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.YAKHLIFI CASH

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
األموال.

لحساب  ال واتير  وداء  خدمات   -
الغير 

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
تيزي وسلي املركز,   , محمد الخامس 

وكنول - 35757 تازة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : اليخلي ي  السيد حسن 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد حسن اليخلي ي عنوانه)ا) 
تيزي وسلي املركز, وكنول 35757 تازة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد حسن اليخلي ي عنوانه)ا) 
تيزي وسلي املركز, وكنول 35757 تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم -.
143I

ficogedek sarl au

SERMATCO SARL
إعالن مكعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes
maroc

SERMATCO SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : رقم 37 
مكرر زنقة 8 حي االمان - - مكناس 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.4925(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
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على  ينص  الذي   :  71 رقم  قرار 

مايلي : تحويل املقر االجكماعي للشركة 

الى رقم 2/3 الطابق االول الزرهونية 

الكوسيع 4 الشطر 3 مكناس

على  ينص  الذي   :  72 رقم  قرار 

الكصدير  نشاط  حذف   : مايلي 

واالسكيراد

على  ينص  الذي   :  73 رقم  قرار 

ادوات  بيع  نشاط  اضافة   : مايلي 

املككب

على  ينص  الذي   :  74 رقم  قرار 

االسا�سي  النظام  تحيين   : مايلي 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم. : الذي ينص على مايلي :.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 96)2.

144I

STE CECONA SARL

STE P.C DOSTY S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

STE P.C DOSTY S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

الرقم 6)1 تجزئة الوحدة سلوان 

الناضور تجزئة الرقم 6)1 تجزئة 

الوحدة سلوان الناضور 62777 

NADOR MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57718

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.P.C DOSTY S.A.R.L
غرض الشركة بإيجاز : تاجر و ائع 

الحلويات الشائعة بالك صيل.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
سلوان  الوحدة  تجزئة   1(6 الرقم 
تجزئة   1(6 الرقم  تجزئة  الناضور 
 62777 الناضور  سلوان  الوحدة 

.NADOR MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 P.C DOSTY : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : محمد  شعشوع  السيد   

بقيمة 57.777 درهم.
السيد شعشوع منير : 257 بقيمة 

25.777 درهم.
 : الدين  شمس  شعشوع  السيد 

257 بقيمة 25.777 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد شعشوع محمد عنوانه)ا) 
الناضور  ايكسان  احجاما  دوار 

.NADOR MAROC 62777
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد شعشوع محمد عنوانه)ا) 
الناضور  ايكسان  احجاما  دوار 

NADOR MAROC 62777
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 71 شتنبر 

2727 تحت رقم 2955.

145I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE TRANS HICHAM ET
FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE TRANS HICHAM ET FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 

الجامعة حي الر يع زنقة هناء رقم 16 
- وجدة - 67777 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.32389
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 غشت   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE TRANS الوحيد  الشريك  ذات 
روسمالها  مبلغ   HICHAM ET FILS
مقرها  وعنوان  درهم   177.777
اإلجكماعي طريق الجامعة حي الر يع 
 67777  - - وجدة   16 زنقة هناء رقم 
وجدة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الهدف الكجاري.
طريق  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الجامعة حي الر يع زنقة هناء رقم 16 

- وجدة - 67777 وجدة املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) هشام بلبشير وعنوانه)ا) 
طريق الجامعة حي الر يع زنقة هناء 
رقم 16 - وجدة 67777 وجدة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 6)19.
146I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE GENERALE DES
TRAVAUX DU MAROC

شركة املساهمة
توسيع نشاط الشركة 

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE GENERALE DES

TRAVAUX DU MAROC شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها االجكماعي 2، شارع 

الزرقطوني الدارالبيضاء - 27777 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3128(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   79 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

النقل لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم ))463).

14(I

MA GLOBAL CONSULTING

 BPEC INTERNATIONAL
PRIVATE SCHOOL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

 ،Fadila 4ème Etage، 20000

الدار البيضاء املغرب

 BPEC INTERNATIONAL

PRIVATE SCHOOL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 59، شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 27777 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

461381
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 ماي   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BPEC  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

 INTERNATIONAL PRIVATE

.SCHOOL

الكعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 : املسكويات  جميع  على  الخاص 

املكوسط،  االبكدائي،  الحضانة، 

الثانوي، إلخ.

ومراكز  الحضانة  دور  تشغيل 

الرعاية النهارية، واملدارس االبكدائية 

واملكوسطة والثانوية.

للص وف  الخاص  الكعليم 

اإلعدادية والكعليم املنهي والكقني.

 : بالكعليم  املكعلقة  الخدمات 

املدرسية،  والوجبات  الطالب،  نقل 

واألنشطة البدنية، وما إلى ذلك ؛.

عنوان املقر االجكماعي : 59، شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 27777 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 BUSINESS AND الشركة 

 PROFESSIONAL ENGLISH

CENTRE : 1.000 حصة بقيمة 177 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

 BUSINESS AND الشركة 

 PROFESSIONAL ENGLISH

جان  شارع   (4 عنوانه)ا)   CENTRE

 27777 البيضاء  الدار  جوريس 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد رياض مجور عنوانه)ا) 12 
البيضاء  الدار  جوريس  جان  زنقة 

27777 الدارالبيضاء املغرب

 - بكاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

148I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE D'ASSAINISSEMENT

 DE CONSTRUCTION ET DE

MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE، 60000، 41

OUJDA MAROC

 STE D'ASSAINISSEMENT

 DE CONSTRUCTION ET

DE MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 

عوينت السراق زنقة D1 الطابق 

الثاني رقم 37 - وجدة - 67777 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2319(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  18 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE D’ASSAINISSEMENT

 DE CONSTRUCTION ET DE

روسمالها  مبلغ   MENUISERIE

مقرها  وعنوان  درهم   17.777

اإلجكماعي طريق عوينت السراق زنقة 

 - - وجدة   37 الطابق الثاني رقم   D1

67777 وجدة املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف الكجاري.

طريق  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الطابق   D1 زنقة  السراق  عوينت 

 67777  - وجدة   -  37 رقم  الثاني 

وجدة املغرب. 

وعين : 

عالمي  الحق  عبد  السيد)ة) 

السراق  عوينت  طريق  وعنوانه)ا) 

 -  37 رقم  الثاني  الطابق   D1 زنقة 

وجدة 67777 وجدة املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 9)19.

149I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FALAH CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا، 

54777، خني رة املغرب

FALAH CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 31 

رقم 5 حي امالو اغريبن، خني رة - 

54777 خني رة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.929

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   72 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ت ويت السيد )ة) حمو الشرقاوي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.666

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.666

شتنبر   72 بكاريخ  البهلولي  بنعاشير 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم )22.

157I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FALAH CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا، 

54777، خني رة املغرب

FALAH CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 31 

رقم 5 حي امالو اغريبن، خني رة. - 

54777 خني رة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.929

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  72 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) اعنيني 

ياسين كمسير وحيد

تبعا لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم )22.

151I

mohammed boumzebra

JAMAL ISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

JAMAL ISTITMAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )5 تجزئة 

بدر - 23277 ال قيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12806

 محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 JAMAL : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ISTITMAR

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخكل ة - تاجر.

عنوان املقر االجكماعي : )5 تجزئة 

صالح  بن  ال قيه   23277  - بدر 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : القالل  جمال  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  القالل  جمال  السيد 

ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  القالل  جمال  السيد 

ال قيه بن   23277 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

15 شتنبر 2727 تحت رقم )26.

152I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 FRENCH QUALITY
CONTROL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقامة ماس بالوماس 2 زنقة عمر 

إبن الخطاب رقم 88، 97777، 

طنجة املغرب

 French Quality Control SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املركز 

الجديد 5 شارع ميلكون إقامة بالل 

الطابق األول، مككب رقم 8 ورقم 

9 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(87(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 French : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.Quality Control SARL AU

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  العمالء  مع  للعالقات  الجودة 

مراكز االتصال.

املركز   : االجكماعي  املقر  عنوان 

شارع ميلكون إقامة بالل   5 الجديد 

 9 8 ورقم  الطابق األول، مككب رقم 

- 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

إمانويل  دافيد  ديليطري  السيد 

درهم   1.777 بقيمة  حصة   177  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

إمانويل  دافيد  ديليطري  السيد 

 5911( ديميسكير  ولي   6 عنوانه)ا) 

ويرفيك الجنوب فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

إمانويل  دافيد  ديليطري  السيد 

 5911( ديميسكير  ولي   6 عنوانه)ا) 

ويرفيك الجنوب فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )462.

153I

FNMCOMPTA

SCHLAFSCHON SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 SCHLAFSCHON SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 21 إقامة 

السعادة شارع إبن مرحل الطابق 

72 رقم 75 طنجة - 97777 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(92(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SCHLAFSCHON SARL AU

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والوسائد  ال رش  و يع  االسكيراد 

املضلعة بالجملة.

عنوان املقر االجكماعي : 21 إقامة 

الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعادة 
طنجة   97777  - طنجة   75 رقم   72

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد بدر ايت بن كبور 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  :  السيد بدر ايت بن كبور 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد بدر ايت بن كبور عنوانه)ا) 

شارع محمد الخراز زنقة الشهاب رقم 

73 تطوان 93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد بدر ايت بن كبور عنوانه)ا) 

شارع محمد الخراز زنقة الشهاب رقم 

73 تطوان 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )2)4.

154I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ARKAM DAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE، 60000، 41

OUJDA MAROC



12807 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

 STE ARKAM DAR TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 

جرادة تجزئة الطيب عمارة 4) 

الطابق 2 رقم 14 - وجدة - 67777 

وجدة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.15889

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 يونيو   78 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الواحد  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

ميساوي 1.777 حصة اجكماعية من 

السيد  ل ائدة  حصة   1.777 وصل 

يونيو   78 محمد ملعصب بكاريخ  )ة) 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 5)19.

155I

CHAOUER CONSEIL

DOJANA SERVCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11، 90000، TANGER

MAROC

DOJANA SERVCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 14 زنقة 
رقم 35رياض وهال 1 الشطر الثاني - 

97777 طنجة اململكة املغر ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DOJANA SERVCE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية بالكقسيط والجملة.
زنقة   14  : عنوان املقر االجكماعي 
1 الشطر الثاني -  35رياض وهال  رقم 

97777 طنجة اململكة املغر ية.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : بوعبادي  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد خالد رضوان : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة سعاد بوعبادي عنوانه)ا) 
 97777  8 رقم  بير الشعيري زنقة28 

طنجة اململكة املغر ية.
عنوانه)ا)  رضوان  خالد  السيد 
 29 رقم   1 كوكب  الحسني  املجمع 

97777 طنجة اململكة املغر ية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة سعاد بوعبادي عنوانه)ا) 
 97777  8 رقم  بير الشعيري زنقة28 

طنجة اململكة املغر ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233817.
156I

COMPTAMEK

 AGRICULTURAL
RECYCLING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
 AGRICULTURAL RECYCLING

 COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار ايت 

علي ابو بكر جماعة بطيط. - 51777 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 AGRICULTURAL RECYCLING

.COMPANY

إنكاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسمدة

تصنيع وو تجارة االسمدة

الكجارة بص ة عامة.

: دوار ايت  عنوان املقر االجكماعي 

علي ابو بكر جماعة بطيط. - 51777 

الحاجب املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : الجريري  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : يوسف  بو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد نجيب الجريري عنوانه)ا) 
عيون  سبع   74 رقم  سليمة  حي 

51152 سبع عيون املغرب.

السيد محمد بو يوسف عنوانه)ا) 

بطيط  بو كر جماعة  ايت علي  دوار 

الحاجب 51777 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد نجيب الجريري عنوانه)ا) 
عيون  سبع   74 رقم  سليمة  حي 

51152 سبع عيون املغرب

السيد محمد بو يوسف عنوانه)ا) 

بطيط  بو كر جماعة  ايت علي  دوار 

الحاجب 51777 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 52)2.

15(I

COFISCOM

AHMED BER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

AHMED BER TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

النصر حي لهبيل 3 سيدي سليمان 

شراعة - 63377 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AHMED BER TRAVAUX

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال البناء او اشغال مخكل ة.
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زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
سيدي سليمان   3 لهبيل  النصر حي 

شراعة - 63377 بركان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد محرز احمد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد محرز احمد عنوانه)ا) دوار 
بركان   63754 الصغير  اوالد  الشنن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد محرز احمد عنوانه)ا) دوار 
بركان   63754 الصغير  اوالد  الشنن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 361/2727.
158I

CABINET BENHASSAN SARL AU

NAKHILA P R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج، 
27447، الدارالبيضاء املغرب
NAKHILA P R شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 45 زنقة 
عبد القادر م كخر الطابق الثاني 
شقة رقم 4 - 27597 البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(12(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NAKHILA P R
الكجار في   : غرض الشركة بإيجاز 
قطع  وتوابع  السيارات  الغيار  قطع 

الغيار 
اإلستراد والكصدير.

زنقة   45  : عنوان املقر االجكماعي 
عبد القادر م كخر الطابق الثاني شقة 

رقم 4 - 27597 البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : يوسف  نخيال  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد نخيال يوسف عنوانه)ا) 22 
 275(7 زنقة ابن ونان حي املحمدي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  يوسف  نخيال  السيدة 
املحمدي  حي  ونان  ابن  زنقة   22

7)275 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 
باملركز  تم  رقم  تحت   2727 شتنبر 

الجهوي لإلستثمار.
159I

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

SUPERMARCHE AYMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE MOUNIR
 cité mohammadi nord 2-N 1
 bur 4 Marrakech، 40000،

Marrakech maroc

SUPERMARCHE AYMANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املسار رقم 198 - 47777 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1763(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   75

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SUPERMARCHE AYMANE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR TENANT UN

SUPERMARCHÉ

.TRAITEUR

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

مراكش   47777  -  198 رقم  املسار 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد العمراني الجوطي الحسن 

درهم   177 بقيمة  حصة   577  :

 577  : للحصة.السيدة السبتي زهرة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد العمراني الجوطي الحسن 

 198 رقم  املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 

47777 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  زهرة  السبتي  السيدة 

 47777  198 رقم  املسار  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد العمراني الجوطي الحسن 

 198 رقم  املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 

47777 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  زهرة  السبتي  السيدة 

 47777  198 رقم  املسار  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 5656.

167I

AGRI FELLAH INAWEN

 STE AGRI FELLAH INAWEN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGRI FELLAH INAWEN

حي املحطة واد امليل تازة، 35257، 

تازة املغرب

 STE AGRI FELLAH INAWEN

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي املحطة 

واد امليل تازة - 35257 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 79 

شتنبر 2727

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AGRI FELLAH INAWEN SARL

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

واملسكلزمات ال الحية.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

تازة   35257  - املحطة واد امليل تازة 

املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

 57  : بوحشو  االله  عبد  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   57  : السيد محمد بليلط 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

بوحشو  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي املحطة واد امليل تازة 

35257 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  بليلط  محمد  السيد 
دوار الص اح بوحلو تازة 35257 تازة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
بوحشو  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي املحطة واد امليل تازة 

35257 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بكازة بكاريخ - تحت رقم -.
161I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

NOSOCIETE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

 NOSOCIETE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 
تطوان، باصادينا، إقامة إيمازور 
4، الطابق الرابع رقم 94 - 97777 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.8197(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
إقامة  باصادينا،  تطوان،  «طريق 

 -  94 الطابق الرابع رقم   ،4 إيمازور 

«شارع  إلى  املغرب»  طنجة   97777

موالي يوسف إقامة ومراح 2 الطابق 

طنجة   97777  -  16 رقم  الثاني 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 11)4.

162I

FICODEF

ASBTEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9، 30000، FES

املغرب

ASBTEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 59 

عمارة C رقم 1 شارع الثكنات ضهر 

املهراز فاس املغرب - 37777 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ASBTEX SARL

-تصميم   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصنيع املالبس الرياضية

-تاجر السلع الرياضية
 59 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
1 شارع الثكنات ضهر  رقم   C عمارة 

فاس   37777  - املغرب  فاس  املهراز 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

نبيل  السلمي  الحاج  إبن  السيد 
درهم   47.777 بقيمة  حصة   477  :

للحصة.
 477  : السيد احجيج عبد الغني 
حصة بقيمة 47.777 درهم للحصة.

277 حصة   : السيد بنيس محمد 
بقيمة 27.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

نبيل  السلمي  الحاج  إبن  السيد 
زنقة  بنجلون  تجزئة   8 عنوانه)ا) 
الكريستياني  درب  بلحاج  الطايع 

بورمانة 37777 فاس املغرب.
الغني  عبد  احجيج  السيد 
عنوانه)ا) عمارة 8 إقامة ومينة شارع 
موالي هشام م ج فاس 37777 فاس 

املغرب.
السيد بنيس محمد عنوانه)ا) 19 
شارع عبد الرحمان بلقر�سي بورمانة 

م ج فاس 37777 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
نبيل  السلمي  الحاج  إبن  السيد 
زنقة  بنجلون  تجزئة   8 عنوانه)ا) 
الكريستياني  درب  بلحاج  الطايع 

بورمانة 37777 فاس املغرب
السيد بنيس محمد عنوانه)ا) 19 
شارع عبد الرحمان بلقر�سي بورمانة 

م ج فاس 37777 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2279/2727.
163I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE ELITE EDUC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE ELITE EDUC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 4 

شارع النصر حي الكقدم مكناس - 

57777 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

576(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE ELITE EDUC

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري / اعمال مخكل ة.

 4 رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - مكناس  الكقدم  حي  النصر  شارع 

57777 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : بيه  ايت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد حماني : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد ايت بيه عنوانه)ا) 

 8 تجزئة الزهوة اقامة الرشاد شقة 

م.ج مكناس 57777 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  حماني  محمد  السيد 

 6 تجزئة الزهوة اقامة الرشاد شقة 

م.ج مكناس 57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
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السيد محمد ايت بيه عنوانه)ا) 
 8 تجزئة الزهوة اقامة الرشاد شقة 
م.ج مكناس 57777 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  حماني  محمد  السيد 
 6 تجزئة الزهوة اقامة الرشاد شقة 
م.ج مكناس 57777 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 83)2.
164I

CABINET BENHASSAN SARL AU

SUNSOLAR ELECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج، 
27447، الدارالبيضاء املغرب

SUNSOLAR ELECTRIC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 

- 27377 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(7(91
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SUNSOLAR ELECTRIC
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطاقة  ونظمة  وصيانة  تركيب   ,
الطاقة  منكجات  وجميع  الشمسية 

الشمسية والكهر ائية.
26 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 

- 27377 البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   347  : السيد بيض وحمد 
بقيمة 177 درهم للحصة.

 337  : العلي  عبد  قرجي  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

ََظافر يوسف : 337 حصة  السيد 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  وحمد  بيض  السيد 
الركاالت سيدي عبد هللا دار   1892
البيضاء   2(227 النواصر  بوعزة 

املغرب.
السيد قرجي عبد العلي عنوانه)ا) 
 2(223 بوعزة  دار  سعدان  دوار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  ََظافر  السيد 
سالم 1 مجموعة س زنقة 24 رقم 4) 
وهل الغالم 29647 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  وحمد  بيض  السيد 
الركاالت سيدي عبد هللا دار   1892
البيضاء   2(227 النواصر  بوعزة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 72 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 44623).
165I

CHATER PREMIUM CONSULTING

JIM COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME ETAGE BUR 20، 30000،

fes maroc
JIM COMMUNICATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 13 
الطابق 3 عمارة مكاتب بنسودة 
تجزئة املنظر الجميل بنسودة - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
6381(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 JIM  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.COMMUNICATION
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات.
إنكاج األفالم السينمائية وال يديو 
تسجيل  الكل زيونية.  والبرامج 

الصوت وتحرير املوسيقى.
وونشطة  واالستشارات  البرمجة 

تكنولوجيا املعلومات األخرى.
اإلعالن ووبحاث السوق.

الكحرير
والعلمية  املكخصصة  األنشطة 

والكقنية األخرى..
 13 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
بنسودة  مكاتب  عمارة   3 الطابق 
 - بنسودة  الجميل  املنظر  تجزئة 

37777 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : اليعقوبي  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
577 حصة   : السيد كمال امزيان 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة سناء اليعقوبي عنوانه)ا) 
األدارسة  إقامة   5 عمارة   9 الشقة 
فاس   37777 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
عنوانه)ا)  امزيان  كمال  السيد 
قادوس  عين   2 الضيعة   2 زنقة   8

37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة سناء اليعقوبي عنوانه)ا) 

األدارسة  إقامة   5 عمارة   9 الشقة 

فاس   37777 الشقف  عين  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2216.

166I

FOR NEGOCE

AYNAN SOFANOVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شارع ام السعد 

الرقم 31، 7777)، العيون املغرب

AYNAN SOFANOVA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

السعادة شارع مكة رقم 58 العيون - 

7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

32969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AYNAN SOFANOVA

تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتحسين البنايات.
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حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
السعادة شارع مكة رقم 58 العيون - 

7777) العيون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد اينان احمد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
حي  السيد اينان احمد عنوانه)ا) 
السعادة شارع مكة الرقم 58 7777) 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
حي  السيد اينان احمد عنوانه)ا) 
السعادة شارع مكة الرقم 58 7777) 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2137/2727.
16(I

sofoget

COIN ZEN ET BELLE II
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
COIN ZEN ET BELLE II شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 
23 شارع ونوال عمارة فلوري 11 

مككب 4 ميموزا - 14777 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
56719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 COIN : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.ZEN ET BELLE II
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجميل.
عنوان املقر االجكماعي : القنيطرة 
 11 فلوري  عمارة  ونوال  شارع   23
القنيطرة   14777  - 4 ميموزا  مككب 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : بوخراز  امال  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 1777  : بوخراز  امال  السيدة   

بقيمة 177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  بوخراز  امال  السيدة 

القنيطرة 14777 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بوخراز  امال  السيدة 

القنيطرة 14777 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 56719.
168I

COFISCOM

ASSURANCES EJJELTHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE
MAROC

ASSURANCES EJJELTHI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 68 
شارع محمد الخامس - 63757 

اح ير املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.14((

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 79 شتنبر 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - الخامس  محمد  شارع   68 «رقم 
 53 «رقم  إلى  اح ير املغرب»   63757
مكرر شارع محمد الخامس - 63757 

اح ير املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 362/2727.
169I

INASS BUSINESS CENTRE

SUPER MARCHE ISRAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

INASS BUSINESS CENTRE
 AV PRINCE MLY ABDELLAH
 RESIDENCE TAOUFIK N°24

 APPARTEMENT N°11 ETAGE 3،
90000، TANGER MAROC

SUPER MARCHE ISRAE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)
 RDC وعنوان مقرها اإلجكماعي
 IMMEUBLE SOUKAINA 2

 AVENUE ABI JARIR ATTABARI
Tanger - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(5441
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SUPER MARCHE ISRAE
وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 
 RDC IMMEUBLE مقرها اإلجكماعي
 SOUKAINA 2 AVENUE ABI

 JARIR ATTABARI Tanger - 90000

انخ اض   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 
رقم املعامالت وكثرة املنافسة.

 RDC ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 IMMEUBLE SOUKAINA 2

 AVENUE ABI JARIR ATTABARI

طنجة   Tanger MAROC 90000

املغرب. 

وعين : 

مخلوف  احمد  السيد)ة) 

1حي  وعنوانه)ا) بمحج مسا�سي زنقة 

بني خنوس رقم 217 تطوان. 93777 

تطوان املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 75)4.

1(7I

SYNERG

« FISHKAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE، 20060، CASABLANCA

MAROCA

FISHKAM » شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : الدار 

البيضاء – 8)1، تجزئة باشكو 

 MG4 - الطابق الس لي الشقة

6)277 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

 46316(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.« FISHKAM

:   صناعة  غرض الشركة بإيجاز 

تحويل املواد الغذائية وتوزيع املواد 

الغذائية واملواد االخرى الغير غذائية 

 تقديم الطعام املكنوع 

الدار   :  : االجكماعي  املقر  عنوان 

باشكو  تجزئة   ،1(8  – البيضاء 

 MG4 - الشقة  الس لي  الطابق 

6)277 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 »  2.7 الحوات  الشركة 

’LHOUATE : 334 حصة بقيمة 177 

درهم للحصة.

 166  : االزهري  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

: ال يوجد بقيمة  السيد ال يوجد   

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 »  2.7 الحوات   » الشركة 

ذات  شركة   ’  LHOUATE 2.7’

الدار  املسؤولية املحدودة عنوانه)ا) 

 26 رقم   ،1 إقامة الوفاء   – البيضاء 

مارس   2 شارع  بروكسيل،  زنقة   ,

27277 بالدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  االزهري  سناء  السيدة 

الزنقة   3 حي املسيرة  بالدار البيضاء 

الدار البيضاء   27277  ،1 الرقم   62

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد علي لحلو عنوانه)ا) 

الدار البيضاء اقامة جويو دان ا الدرج 

A الشقة 6 طريق ازمور 27177 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  حداوي  حكيم  السيد 

الزنقة  السمارة  حي  البيضاء  الدار 

البيضاء  الدار   27777  44 الرقم   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 379)3).

1(1I

Conseil assistance pme

غالريي بوب

GALLERY PUB 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Conseil assistance pme

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

غالريي بوب GALLERY PUB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي اقامة 

ال كح )21 شارع ابراهيم الروداني 

الطابق االول الرقم 3 - 27337 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2511

 31 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

: غالريي  اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.GALLERY PUB بوب

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار.

اقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الروداني  ابراهيم  شارع   21( ال كح 

الطابق االول الرقم 3 - 27337 الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 27.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة بشرى مازيت : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 177  : عميري  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مازيت  بشرى  السيدة 

عين   1( الرقم   5 حي ارسالن الزنقة 

البرجة 27377 الدار البيضاء املغرب.

السيدة فاطمة عميري عنوانه)ا) 
عين   172 رقم   5 زنقة  انكريط  حي 

الشق 7)274 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مازيت  بشرى  السيدة 

عين   1( الرقم   5 حي ارسالن الزنقة 

البرجة 27377 الدار البيضاء املغرب

السيدة فاطمة عميري عنوانه)ا) 
عين   172 رقم   5 زنقة  انكريط  حي 

الشق 7)274 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46447).

1(2I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

DIMROUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

DIMROUSS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ايت 

لحسن وبوزيد قلعة امكونة تنغير - 

45277 قلعة امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DIMROUSS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات الصناعية وو اآلالت - وشغال 

مخكل ة والبناء - تصدير واستراد.
ايت   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - لحسن وبوزيد قلعة امكونة تنغير 

45277 قلعة امكونة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
57 حصة   : السيد زهمون محمد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 57  : السعيد  حدو  ايت  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  محمد  زهمون  السيد 
امكونة  قلعة  وبوزيد  لحسن  ايت 

تنغير 45277 قلعة امكونة املغرب.
السعيد  حدو  ايت  السيد 
تكنيت قلعة امكونة تنغير  عنوانه)ا) 

45277 قلعة امكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  محمد  زهمون  السيد 
امكونة  قلعة  وبوزيد  لحسن  ايت 

تنغير 45277 قلعة امكونة املغرب
السعيد  حدو  ايت  السيد 
تكنيت قلعة امكونة تنغير  عنوانه)ا) 

45277 قلعة امكونة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 64.

1(3I
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FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

SANCO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

SANCO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية 

موالي عبد املالك ايت يحيى 2 ايت 

سدرات السهل الغر ية تنغير - 

45277 قلعة امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SANCO TRANS

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسكيراد نقل البضائع للغير.

زاوية   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ايت   2 موالي عبد املالك ايت يحيى 

 - تنغير  الغر ية  السهل  سدرات 

45277 قلعة امكونة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : جواد  البومسهلي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد البومسهلي جواد عنوانه)ا) 

يحيى  ايت  املالك  عبد  موالي  زاوية 

تنغير  الغر ية  السهل  سدرات  ايت 

45277 قلعة امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد البومسهلي جواد عنوانه)ا) 

يحيى  ايت  املالك  عبد  موالي  زاوية 

تنغير  الغر ية  السهل  سدرات  ايت 

45277 قلعة امكونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 197.

1(4I

ripartners sarl

MOUHAJIRIT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

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

MOUHAJIRIT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 4 

اقامة الزيكون الحي االداري سبت 

كزولة اس ي - SAFI 46777 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.17325

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  12 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) هنداز 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  رشيد 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

رقم  تحت   2727 غشت   24

.24811127727174

1(5I

BHM MAROC CAR

OZAN COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHM MAROC CAR

برانص شارع صاحب الصالة رقم 8، 

97777، طنجة املغرب

OZAN COSMETICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

اوالد ابراهيم,شارع الليمون رقم 

193,الطابق الثالث الناظور 62777 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2744(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 OZAN : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.COSMETICS

 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICATION LOCALE DES

 PRODUITS COSMETIQUES , LA

 VENTE et LA DISTRIBUTION

DES PRODUITS COSMETIQUES

,بيع  الكجميل  ملواد  محلي  انكاج 

وتوزيع مواد الكجميل.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
رقم  الليمون  ابراهيم,شارع  اوالد 
 62777 193,الطابق الثالث الناظور 

الناظور املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2727 سنة.
 12.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
17 حصة   : السيد اسامة الزمري 

بقيمة 1.277 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة اسامة الزمري عنوانه)ا) 
الجديد  الحي   355 رقم   ( شارع 

64557 جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  الزمري  اسامة  السيد 
شارع ) رقم 355 الحي الجديد جرادة 

64557 جرادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ )1 غشت 

2727 تحت رقم 2873.

1(6I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

GIE BENI-ZOLI
مجموعة ذات الن ع االقكصادي

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45777، 

ورزازات املغرب
GIE BENI-ZOLI مجموعة ذات 

الن ع االقكصادي
وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار وغالل 

الباشا بني زولي - 922)4 زاكورة 
املغرب

تأسيس مجموعة ذات الن ع 
االقكصادي 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
سيكم اإليداع القانوني في املحكمة 

االبكدائية زاكورة
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   17

الن ع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقكصادي باملميزات الكالية : 

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

الن ع االقكصادي.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 GIE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BENI-ZOLI

تثمين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الكمور ومنكجاتها..

دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 4(922  - زولي  بني  الباشا  وغالل 
زاكورة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 1.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة الكعاونية ال الحية تمور 

177 درهم  5 حصة بقيمة   : العرسة 

للحصة.

بن  ال الحية  الكعاونية  السيدة 

درهم   177 بقيمة  حصة   5  : موحى 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة الكعاونية ال الحية تمور 

العرسة عنوانه)ا) دوار وغالل الباشا 
بني زولي 922)4 زاكورة املغرب.

بن  ال الحية  الكعاونية  السيدة 

بني  اغرضين  دوار  عنوانه)ا)  موحى 
زولي 922)4 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

محمد  بن  العزيز  عبد  السيد 

زولي  بني  اغرضين  دوار  عنوانه)ا) 
922)4 زاكورة املغرب

مجدون  القادر  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار وغالل الباشا بني زولي 
922)4 زاكورة املغرب

 - بكاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

1((I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

LOURIA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6، 90000،

TANGER MAROC

LOURIA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاش ين الطابق 2 رقم 

3 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(8((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LOURIA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.

شارع   5  : عنوان املقر االجكماعي 

يوسف ابن تاش ين الطابق 2 رقم 3 

- 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : الكرموني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد الكرموني عنوانه)ا) 

حي الجبيلة 97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد الكرموني عنوانه)ا) 

حي الجبيلة 97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233853.

1(8I

TRAVCONCASS SARLAU

TRAVCONCASS SARLAU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAVCONCASS SARLAU

 CHEZ CENTRE D›AFFAIRES

 CHORFI 144 RUE MED SMIHA,

 RESIDENCE JAWHARATE

 MED SMIHA 6E N°35، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TRAVCONCASS SARLAU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 CHEZ وعنوان مقرها اإلجكماعي

 CENTRE D›AFFAIRES CHORFI

 144 RUE MED SMIHA,

 RESIDENCE JAWHARATE

 MED SMIHA 6E N°35 - 20000

casablanca maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAVCONCASS SARLAU

سحق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحجار واالشغال العمومية

 CONCASSAGE ET TRAVAUX

.PUBLICS

 CHEZ  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

 144 RUE MED SMIHA,

 RESIDENCE JAWHARATE

 MED SMIHA 6E N°35 - 20000

.casablanca maroc

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : حميد  الوصيف  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الوصيف حميد عنوانه)ا) 

 SALAM 2 RES BAITI SAKAN TE

 3 IMM 4 ENT GH G NR 120

 BERNOUSSI Casablanca 2000

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الوصيف حميد عنوانه)ا) 

 SALAM 2 RES BAITI SAKAN TE

 3 IMM 4 ENT GH G NR 120

 BERNOUSSI Casablanca 20000

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46147).

1(9I
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FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

EURO DADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب

EURO DADES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ساحة 
الح الت قلعة امكونة تنغير - 
45277 قلعة امكونة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(775
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
محمد  )ورثة)  )ة)  السيد  ت ويت 
اجكماعية  حصة   16 ايطو  بن  ايت 
السيد  ل ائدة  حصة   33 وصل  من 
 11 ابراهيم ايت بن ايطو بكاريخ  )ة) 

غشت 2727.
محمد  )ورثة)  )ة)  السيد  ت ويت 
اجكماعية  حصة   1( ايطو  بن  ايت 
السيد  ل ائدة  حصة   33 وصل  من 
 11 يوسف ايت بن ايطو بكاريخ  )ة) 

غشت 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 516.
187I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

SME TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 45277، قلعة امكونة املغرب
SME TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي النهضة 
قلعة امكونة تنغير - 45277 قلعة 

امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   76

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SME  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAV

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة   - والبناء  املخكل ة  األشغال 

الحدائق املحطات والطرق.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 45277 النهضة قلعة امكونة تنغير - 

قلعة امكونة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 347  : زيدان  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 337  : السيد محمد ايت ابراهيم 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 337  : باخنج  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبد هللا زيدان عنوانه)ا) 

طريق 111 كلم 11577 ح ص سيدي 

البيضاء   27617 البرنو�سي البيضاء 

املغرب.

ابراهيم  ايت  محمد  السيد 

ايت انبكي امسمرير تنغير  عنوانه)ا) 

45452 امسمرير املغرب.

عنوانه)ا)  باخنج  ابراهيم  السيد 

45277 قلعة  توزريكت قلعة امكونة 

امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبد هللا زيدان عنوانه)ا) 

طريق 111 كلم 11577 ح ص سيدي 

البيضاء   27617 البرنو�سي البيضاء 

املغرب

ابراهيم  ايت  محمد  السيد 

ايت انبكي امسمرير تنغير  عنوانه)ا) 

45452 امسمرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 65.

181I

AC FIDUS

AL EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

AL EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 1)2 زنقة 

)1 الحسنية 1 شارع املقاومة - 

.MAROC 28837 املحمدية

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(5(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 71 غشت 2727 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 1 الحسنية   1( زنقة   2(1  » من 

املحمدية   28837  - املقاومة  شارع 

MAROC» إلى «شارع محمد الخامس 

اقامة لي ورشيدي رقم ب2 - 28827 

.«MAROC املحمدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1765.

182I

AC FIDUS

AL EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

AL EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 1)2 
زنقة )1 الحسنية 1 شارع املقاومة 

املحمدية 28837 املحمدية 

.MAROC
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(5(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 غشت   71 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

 57.777» وي من  درهم»   257.777»

عن  درهم»   377.777» إلى  درهم» 

إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1765.

183I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE )موتمنة األمانة 

املحلية)

مقاولة االشغال واالستيراد 
«اونتريم»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل الكص ية

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE

)موتمنة األمانة املحلية)

511 زنقة رمضان الكا�سي الحي 

القديم، 65877، تاوريرت املغرب

مقاولة االشغال واالسكيراد «اونتريم» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجكماعي : 6 تجزئة 
الرشاد - 65877 تاوريرت املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.27(73
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تقرر حل  )7 شتنبر  املؤرخ في 
مقاولة االشغال واالسكيراد «اونتريم» 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   277.777 روسمالها 
الرشاد  تجزئة   6 اإلجكماعي  مقرها 
نتيجة  املغرب  تاوريرت   65877  -
وعدم  الكجاري  النشاط  لكوقف 

وجود اي رقم للمعامالت.
وعين : 

السيد)ة) محمد زنوتي وعنوانه)ا) 
تاوريرت   65877 الرشاد  تجزئة   6

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
6 تجزئة  2727 وفي  )7 شتنبر  بكاريخ 

الرشاد - 65877 تاوريرت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1982.
184I

BHM MAROC CAR

BHM MAROC CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BHM MAROC CAR
برانص شارع صاحب الصالة رقم 8، 

97777، طنجة املغرب
BHM MAROC CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
الكص ية)

 Branes وعنوان مقرها اإلجكماعي
 1 RUE IBN SAHIB ASSALAT
 N°8 Tanger 90000 TANGER

MAROC.حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.85665
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 يوليوز   28 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
BHM MAROC CAR مبلغ روسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   17.777

 Branes 1 RUE IBN اإلجكماعي 

 SAHIB ASSALAT N°8 Tanger

نتيجة   90000 TANGER MAROC

.COVID 19 : ل

 Branes و حدد مقر الكص ية ب 

 1 rue Ibn Sahib ASSALAT,n°8

 .Tanger 90000 Tanger maroc

وعين : 

 HANAN EL MAIN السيد)ة) 

 AL HAY AL JADID وعنوانه)ا) 

Tanger Maroc 90000 كمص ي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )467.

185I

الوكالة العامة للخدمات

AZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة، 93177، ال نيدق 

املغرب

AZIZ شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي راس 

لوطا شارع محمد السادس زنقة د 
رقم )1 - 93177 ال نيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

.AZIZ : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية..

حي راس   : عنوان املقر االجكماعي 

د  زنقة  السادس  لوطا شارع محمد 

رقم )1 - 93177 ال نيدق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : امل كوحي  العزيز  عبد  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

امل كوحي  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي راس لوطا شارع محمد 

 93177 19 )1 رقم  السادس زنقة د 

ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عياد  بن  ووالد  رشيد  السيد 

عنوانه)ا) حي بن ديبان زنقة ج 2 رقم 

32 93177 ال نيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2898.

186I

AC FIDUS

MOANA SURF ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

 MOANA SURF ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 1)2 زنقة 
)1 الحسنية 1 شارع املقاومة - 

.MAROC 28837 املحمدية
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1863(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تقرر حل  71 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MOANA SURF ACADEMY
وعنوان  درهم   17.777 روسمالها 
 1( زنقة   2(1 اإلجكماعي  مقرها 
 28837  - 1 شارع املقاومة  الحسنية 
 : ل  نتيجة   MAROC املحمدية 

الكص ية املسبقة.
 2(1 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
شارع املقاومة   1 الحسنية   1( زنقة 
املحمدية   MAROC 28830

 .MAROC
وعين : 

السيد)ة) جان يي كارلين كالودين 
جيرالدين وعنوانه)ا) تجزئة لسيسطا 
 28837  21( رقم  بيطغيل  زنقة 
)ة)  كمص ي   MAROC املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
 1( زنقة   2(1  : بالكص ية  املكعلقة 

الحسنية 1 شارع املقاومة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1784.
18(I

بنقدور طرانس

بنقدور طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

بنقدور طرانس
قيسارية بن مرزوق حارة املدينة 
شارع الحاج علي اليوس ي املحل 
رقم 14 الطابق الثاني تطوان، 

93777، تطوان املغرب
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بنقدور طرانس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
الغزالن رقم 16 تطوان - 93777 

تطوان املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.26985

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - تطوان   16 رقم  الغزالن  «شارع 
93777 تطوان املغرب» إلى «قيسارية 
بن مرزوق حارة املدينة شارع الحاج 
الطابق   14 علي اليوس ي املحل رقم 
تطوان   93777  - تطوان  الثاني 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3712.
188I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

GIE ERROHA
مجموعة ذات الن ع االقكصادي

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45777، 

ورزازات املغرب
GIE ERROHA مجموعة ذات الن ع 

االقكصادي
وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

ووالد الحاج الروحا ترناتة - 923)4 
زاكورة املغرب

تأسيس مجموعة ذات الن ع 
االقكصادي 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
سيكم اإليداع القانوني في املحكمة 

االبكدائية زاكورة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78
الن ع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقكصادي باملميزات الكالية : 

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 
الن ع االقكصادي.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 GIE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ERROHA
تثمين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الكمور ومنكجاتها..
عنوان املقر االجكماعي : دوار ووالد 
الحاج الروحا ترناتة - 923)4 زاكورة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 1.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 5  : الروحا  بلح  تعاونية  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيدة تعاونية امردول : 5 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
الروحا  بلح  تعاونية  السيدة 
الروحا  الحاج  ووالد  دوار  عنوانه)ا) 

ترناتة 923)4 زاكورة املغرب.
السيدة تعاونية امردول عنوانه)ا) 
ترناتة  الروحا  الباشا  ووالد  دوار 

923)4 زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد عبد هللا لعقيدي عنوانه)ا) 
 4(923 الروحا  الحاج  ووالد  دوار 

زاكورة املغرب
السيد محمد العقيدي عنوانه)ا) 
 4(923 الروحا  الباشا  ووالد  دوار 

زاكورة املغرب
 - بكاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
189I

omnium management

CLASSY OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes، 82

30100، fes maroc

CLASSY OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجر 
رقم 3 اقامة كارفور رقم 12 شارع 

احمد شوقي املدينة الجديدة فاس - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CLASSY OPTIQUE

غرض الشركة بإيجاز : البصريات.

مكجر   : االجكماعي  املقر  عنوان 
شارع   12 رقم  كارفور  اقامة   3 رقم 

 - احمد شوقي املدينة الجديدة فاس 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة فاتن زريق : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  زريق  فاتن  السيدة 
 78 الشقة  االخطل  زنقة   71 عمارة 

فاس   37777 م ج فاس   73 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة غيكة العلوي عنوانه)ا) 5 
1 رقم  زنقة املوثوق الروداني الطابق 

3 طنجة 97767 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 17792.
197I

cabinet comptable aziz

 LABORATOIRE MARINI
COSMETICS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك، 

27457، الدارالبيضاء املغرب
 LABORATOIRE MARINI

COSMETICS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي محج 

مصط ى املعاني عمارة 12 شقة 3 - 
37757 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.46491
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تم تعيين  75 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) املريني 

محمد بدر كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2236.
191I

HORICOM

 AL ISTITMAR TRAVAUX ET
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 AL ISTITMAR TRAVAUX ET
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 

الس لي رقم 194 تجزئة األندلس بئر 

ونزران - 57777 مكناس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.47651

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   2( في  املؤرخ 

املصادقة على : 

عبد  حميدي  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجكماعية  حصة   2.577 املنعم 

وصل 2.577 حصة ل ائدة السيد )ة) 

 24 بكاريخ  اللطيف  عبد  اسماعيلي 

غشت 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2879.

192I

BUSINESS CENTER.COM

 SUNSHINE’S INSTITUTE
EDUCATION PRIVE

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 SUNSHINE’S INSTITUTE

EDUCATION PRIVE

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 

السيد)ة)  وعطى   2727 غشت   74

للبطاقة  )ة)  الحامل  شاكر  ح يظ 

املسجل   BE436532 رقم  الوطنية 

بالسجل الكجاري 464163 باملحكمة 

الكجارية بالدار البيضاء حق التسيير 

ب  الكائن  الكجاري  لألصل  الحر 
الطابق  املعاني  مصط ى  زنقة   3(9

البيضاء  الدار   27617  -  9 شقة   2

 SUNSHINE FOR(للسيد)ة املغرب 

شاكر   EDUCATIONAL SERVICES

للبطاقة الوطنية  )ة)  ياقوت الحامل 
سنة تبكدئ   3 ملدة   BE863251 رقم 

 31 في  وتنكهي   2727 شتنبر   71 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2723 غشت 

5.777 درهم.

193I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 GROUPE BOURASS
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE BOURASS HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 36 عالل 

بن عبد هللا الطابق االول رقم 72 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(95(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GROUPE BOURASS HOLDING

املشاركة   : غرض الشركة بإيجاز 

وإدارة األوراق املالية.

عنوان املقر االجكماعي : 36 عالل 

 -  72 بن عبد هللا الطابق االول رقم 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بوراس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بوراس  محمد  السيد 

تجزئة القادرية إقامة الصنو ر بلوك 

2 97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بوراس  محمد  السيد 

تجزئة القادرية إقامة الصنو ر بلوك 

2 97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233924.

194I

FIDORO MULTI-SERVICES

CHICHAOUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

CHICHAOUI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

النهضة, رقم 2747، الداخلة. - 

3777) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CHICHAOUI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع ل ائدة الغير.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - الداخلة.   ،2747 رقم  النهضة, 

3777) الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : السيد عبد الرحيم ايت التهامي 

درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

التهامي  ايت  الرحيم  عبد  السيد 

الداخلة   (3777 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

التهامي  ايت  الرحيم  عبد  السيد 

الداخلة   (3777 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  الذهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 64).

195I

FIDORO MULTI-SERVICES

TAOUDIL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

TAOUDIL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

النهضة، رقم )248، الداخلة. - 

3777) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16243
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TAOUDIL TRAVAUX
وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السباكة والبناء والصباغة والكهر اء، 

تجارة عامة، اسكيراد وتصدير..
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة.   ،248( رقم  النهضة، 

3777) الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : الحسين  اوديل  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

الحسين عنوانه)ا)  اوديل  السيد 
الداخلة 3777) الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

الحسين عنوانه)ا)  اوديل  السيد 
الداخلة 3777) الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  الذهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 65).
196I

HORICOM

 AL ISTITMAR TRAVAUX ET
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع روسمال الشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 AL ISTITMAR TRAVAUX ET

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 
الس لي رقم 194 تجزئة األندلس بئر 

ونزران - 57777 مكناس املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.47651

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 غشت   2( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«77.777) درهم» وي من «577.777 
درهم»   1.277.777» إلى  درهم» 
نقدية  حصص  تقديم   : طريق  عن 

ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2879.
19(I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTI MURO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 72،ال نيدق، 

93177، ال نيدق املغرب
CASTI MURO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 
تارودانت اقامة ابراج طنجة بلوك 6 
مككب رقم 13 مكرر - 97767 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.17476(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 17 غشت 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
ابراج طنجة  اقامة  تارودانت  «زنقة 
بلوك 6 مككب رقم 13 مكرر - 97767 

طنجة املغرب» إلى «تجزئة باب سبكة 
رقم 229 شارع 73 - 93177 ال نيدق 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   2( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233317.

198I

HORICOM

 AL ISTITMAR TRAVAUX ET
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 AL ISTITMAR TRAVAUX ET
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 

الس لي رقم 194 تجزئة األندلس بئر 
ونزران - 57777 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.47651
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  )2 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
الياس  اللطيف  عبد  واسماعيلي 

بنجيدودة كمسير آخر
تبعا لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2879.

199I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CAPITAL SERENITE
إعالن مكعدد القرارات

«FCP CAPITAL SERENITE»
صندوق مشترك للكوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 
شارع موالي يوسف 

تعديــل نظــام الكدبيـر 

بموجب مداوالت مجلس إدارة   -I

 BMCE CAPITAL» مؤسسة الكدبير 

دجنبـر   13 املنعقد في   ،«GESTION

2719، تقرر : 

لشركة  القانوني  املمثل  تغيير 

الكدبير؛

األشخاص   / املسوقين  تغيير 

املكعين االتصال بهم؛

تغيير املككتبين املعنيين؛

تغيير هـدف الكدبير؛

تغيير وجل تدفقات S/R؛

تغيير املؤشر املرجعي؛

تغيير استراتيجية االستثمار؛

تغيير مصاريف الكدبير؛

تعديل نظام الكدبير. 

من  الكدبير  نظام  اعكماد  تم   -II

طرف الهيأة املغر ية لسوق الرساميل 

 2727 يوليوز   15 بكاريخ   «AMMC»

 .GP20079 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لدى  الضبط  بككابة 

 11 بكاريخ  البيضاء  للدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45653).

عن املسكخلص والبيانات

277I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CAPITAL SECURITE
إعالن مكعدد القرارات

«FCP CAPITAL SECURITE»

صندوق مشترك للكوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 

شارع موالي يوسف 

تعديــل نظــام الكدبيـر 

بموجب مداوالت مجلس إدارة   -I

 BMCE CAPITAL» مؤسسة الكدبير 

دجنبـر   13 املنعقد في   ،«GESTION

2719، تقرر : 

لشركة  القانوني  املمثل  تغيير 

الكدبير؛

األشخاص   / املسوقين  تغيير 

املكعين االتصال بهم؛
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تغيير املككتبين املعنيين؛

تغيير هـدف الكدبير؛

تغيير وجل تدفقات S/R؛

تغيير املؤشر املرجعي؛

تغيير استراتيجية االستثمار؛

تغيير مصاريف الكدبير؛

تعديل نظام الكدبير. 

من  الكدبير  نظام  اعكماد  تم   -II

طرف الهيأة املغر ية لسوق الرساميل 

 2727 يوليوز   15 بكاريخ   «AMMC»

 .GP20080 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لدى  الضبط  بككابة 

 11 بكاريخ  البيضاء  للدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45652).

عن املسكخلص والبيانات

271I

cabinet fiduciaire jalal

 MOROCCO WORLD
TRANSFERS NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société MOROCCO WORLD

TRANSFERS NETWORK SARL

موروكو وورد ترنس يلز نيكورك 

ش.ذ.م.م

تأسيس شركة 

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 

2718/)31/7 تمت إقامة النظام  في 

األسا�سي لشركة باملواص ات الكالية.

 Société MOROCCO : التسمية

 WORLD TRANSFERS

NETWORK SARL

محمد  شارع   : االجكماعي  املقر 

-محل  بالج  ياشت  -إقامة  السادس 
رقم 3Bis-طنجة 

تحويل   : االجكماعي  الغرض 

األموال 

املدة : 99 سنة ابكداء من تسجيلها 

النهائي بالسجل الكجاري.
 100.000,00 الشركة  روسمال 

درهم مقسمة إلى 177 حصة من فئة 

1777 درهم للواحدة مقسمة كالكالي:

شهاب  هشام  محمد  -السيد 
الكمسماني....177 حصة

املجموع 177حصة
اإلدارة : 

شهاب  السالم  عبد  تعيين  تم 
الكمسماني كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة
الصافية  األر اح  تقسم   : األر اح 
وغير  القانونية  االقكطاعات  بعد 
حسب  الشركاء  على  اإلجبارية 

مساهمتهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية بطنجة بكاريخ2727-73-75 

تحت رقم)23117
املسير : 

 محمد هشام شهاب الكمسماني

272I

FLASH ECONOMIE

FORGES DE BAZAS
إعالن مكعدد القرارات

FORGES DE BAZAS
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

روسمالها 27.577.777 درهم
مقرها الرئي�سي بالطريق الساحلية 
للمحمدية، كلم 17.577، تجزئة 
بوليكون، قطع رقم 15/14/13، 

الدار البيضاء
السجل الكجاري رقم 16661 – 
الكعريف الضريبي 16276227 
– الكعريف املوحد للمقاولة 

771524572777778
ت ويت حصص الشركة

اسكقالة املسير وتعيين مسير جديد
في  األسا�سي  للنظام  عام  تحيين 
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة

ووال : بموجب محضر الجمع العام 
االسكثنائي بكاريخ 75-78-2727، قرر 
في شركة «فورج دو بازاس»  الشركاء 

ما يلي : 
 29581 بك ويت  اإلشهاد  و . 
«إيكسور»  شركة  من  حصة 
إن يسكمانت  «وبالين  شركة  ل ائدة 
شركة  من  حصة  و5419)1  فاند» 

صندوق  شركة  ل ائدة  «إيكسور» 

مساهمة 2، بكاريخ 75-78-2727؛

في  األسا�سي  النظام  تحيين  ب . 

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة؛

ج. اإلشهاد باسكقالة املسير السيد 

جون-لوك دنيس مرتيني وتعيين مسير 

جديد السيد وشرف كعنان.

القانوني  اإليداع  :تم  ثانيا 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2727 غشت   28 بكاريخ 

.(44291
للخالصة والكذكير

املسير 

273I

FLASH ECONOMIE

N&Z AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 N&Z AUTO

شركة محدودة املسؤولية
روسمالها : 177.777 درهم

املقر االجكماعي : 26 شارع مرس 

سلطان، شقة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء 

بموجب عقد عرفي مؤرخ، في الدار 

31/78/2727،تم  بكاريخ  البيضاء 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل الخصائص الكالية 

 N&Z AUTO : - التسمية

شارع مرس   26  : املقر االجكماعي 

الدار   1 الطابق   3 شقة  سلطان، 

البيضاء-

 الهدف االجكماعي : جميع اعمال 

الكهر اء؛  صيانة واصالح السيارات؛ 

وامليكانيك العامة؛ الصباغة وصيانة 

الهياكل-

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل الكجاري-

 177.777  : االجكماعي  الروسمال 

1777حصة  إلى  مقسم  درهم 

تم  درهم   177 فئة  من  اجكماعية 

الشركاء  على  وموزع   4/1  تحريرا 

كما يلي : 

درهم   97.777.77 حصة   977
مغربي  مطيع  الدين  نصر  للسيد 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 
القاطن   BE853819 رقم  الوطنية 
حي   ( شقة   3 بشارع ورمينيا الطابق 

املستش يات الدار البيضاء
درهم   17.777.77 حصة   177
مغر ية  زهرة  ح يان  للسيدة 
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  الجنسية 
القاطنة   B317792 رقم  الوطنية 
حي   ( شقة   3 بشارع ورمينيا الطابق 

املستش يات الدار البيضاء
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام-
تم تعيين السيد نصر   : التسيير 
وذلك  للشركة  كمسير  مطيع  الدين 

ملدة غير محدودة-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 
السجل الكجاري رقم 1699)4 بكاريخ 

2727-79-17-
مقكطف و يان 

274I

FLASH ECONOMIE

MULTIGRAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

 SOCIETE MULTIGRAIN S.A.R.L
AU

روسمال الشركة : 25.777.777.77 
درهم

املقر االجكماعي : إيمان املركز ملكقى 
زنقة الساحة وشارع موالي عبد 
الرحمان مككب 62 الدارالبيضاء

تلقكه  توثيقي  عقد  بمقك�سى   /I
فركت  الزهراء  فاطمة  األسكاذة 
شتنبر   72 بكاريخ  الشركاء  ملحضر 

2727
قرر قرار الشريك الوحيد ما يلي : 

من  للشركة  املال  روس  رفع   -
25.777.777 إلى 37.777.777 درهم.
األسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة،
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- تحديد الصالحيات.

بككابة  القانوني  اإليداع  ثم   /  II

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

شتنبر   73 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2727 تحت رقم 45)44).

للنشر واإليداع

275I

FLASH ECONOMIE

 BOULANGERIE ET

PATISSERIE OBELIAS

 مخبزة وحلويات ابلياص

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائكمانية سبع عيون

حي نورا 46 شارع الحسن الثاني

سبع عيون مكناس

السجل الكجاري رقم57511 

مخبزة وحلويات ابلياص

 BOULANGERIE ET PATISSERIE

«OBELIAS «SARL

شركةمحدودة املسؤولية « ش م م »

روس مالها77, 777 177 درهم

إقامة املسكقبل 1شارع الجيش 

امللكي الطابق الس لي 73-74 املنزه 

مكناس 

املوضوع تأسيس شركة 

بمقك�سى  الشركة  هذه  وسست 

 2727/78/75 بكاريخ  العرفي  العقد 

السيد  بين   2727/78/76 واملسجل 

السيد  السالم  عبد  العكريش 

امسورية  والسيد  ن  رمضا  بنهاري 

مصط ى.  

 : خصائصها كالكالي 

محدودة  شركة  الشركة  شكل 

املسؤولية «ش.م.م»

وحلويات  مخبزة  التسميةشركة 

 BOULANGERIE ET ابلياص 

«PATISSERIEOBELIAS«SARL

املوضوع مخبزة–حلويات –مقهى 

ومثلجات .

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

واملالية  الكجارية  العقارية  املنقولة 

التي يمكن ون تكصل بص ة مباشرة 

الشركة بموضوع  مباشرة  غير   وو 

 وو يمكن آن تؤدي إلى تطور الشركة 

املذكورة

املسكقبل  إقامة  االجكماعي  املقر 

1شارع الجيش امللكي الطابق الس لي 

74-73 املنزه مكناس 

تاريخ  من  تبكدئ  سنة   99 املدة 

تسجيل الشركة 

 177  777  ,77 الشركة  روسمال 

1777حصة قيمة  درهم مقسمة إلى 

كل واحدة منها 77, 177درهم منحت 

كالكالي

السيد العكريش عبد السالم 317 

حصة 00,000 31 درهم

السيد بنهاري رمضان 387 حصة 

00,000 38 درهم

 317 مصط ى  امسورية  السيد 

حصة 00,000 31 درهم

تسيير الشركة يرجع التسييرللسيد 

العكريش عبد السالم والسيد بنهاري 

رمضان ملدة غير محدودة 

بشكل  اإلمضاء  يرجع  اإلمضاء 

مزدوج للسيد العكريش عبد السالم 

غير  ملدة  رمضان  بنهاري  والسيد 

محدودة

 31 يناير إلى   1 سنة الشركة من 

دجنبر 

توزيع األر اح

بعد خصم املصاريف والكحمالت 

القانون  في  إليها  املشار  القانونية 

الكأسي�سي وبعد خصم 5% لككوين 

الر ح  فان  القانوني  االحكياطي 

الصافي يقسم بين الشركاء كل حسب 

مال  روس  في  االجكماعية  حصصه 

الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

يوم  ثم  بمكناس  الكجارية  باملحكمة 

2727/79/ 73 تحت عدد57511

276I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

BOUFKRANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شارع سيدي محمد، 15777، 

الخميسات املغرب
BOUFKRANE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 72 
شارع توفيق الحكيم حي الوحدة 2 - 

15777 الخميسات املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2(661

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  73 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اسماعيلي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1142.

27(I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE UNI-PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE UNI-PROJECT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 
الخميس القليعة ايت ملول - عمال 

انزكان ويت ملول - 86356 ويت 
ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

21119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE UNI-PROJECT

-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

-بيع املواد البناء بالكقسيط

املخكل ة  االشغال  في  -مقاول 

والبناء

العمليات  جميع  عامة  بص ة  -و 

املكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر 

بأغراض الشركة.

دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 

عمال   - الخميس القليعة ايت ملول 
انزكان ويت ملول - 86356 ويت ملول 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : السيد محمد ابايز 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : سوسان  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

حي  السيد محمد ابايز عنوانه)ا) 
الدشيرة   ( رقم   1374 الزنقة  ايدر 

الدشيرة الجهادية   86367 الجهادية 

املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد سوسان  السيد 

النهضة  حي   2 الرقم   2971 الزنقة 

الدشيرة   86367 الجهادية  الدشيرة 

الجهادية املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حي  السيد محمد ابايز عنوانه)ا) 

الدشيرة   ( رقم   1374 الزنقة  ايدر 

الدشيرة الجهادية   86367 الجهادية 

املغرب

عنوانه)ا)  رشيد سوسان  السيد 

النهضة  حي   2 الرقم   2971 الزنقة 

الدشيرة   86367 الجهادية  الدشيرة 

الجهادية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1513.

278I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SAGE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 76 العمارة 99 شارع موالي علي 

الشريف، 52777، الرشيدية املغرب

STE SAGE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي قصر 

النمرو فركلة العليا - 52677 

تنجداد املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.918(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2727 يناير   78 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

روسمالها  مبلغ   STE SAGE TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   97.777

اإلجكماعي قصر النمرو فركلة العليا 

 : تنجداد املغرب نتيجة ل   52677  -

توقف نشاط الشركة.

قصر  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

النمرو فركلة العليا - 52677 تنجداد 

املغرب. 

وعين : 

السيد)ة) س يان زكاغ وعنوانه)ا) 
كلميمة   52257 حي الرشاد   49 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 79 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

مارس 2727 تحت رقم 112.

279I

Hala Media Agency SARL

هال ميديا أجون�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Hala Media Agency SARL

 Hay El Wahda Bloc B N12،

2777)، السمارة املغرب

هال ميديا وجون�سي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

الوحدة بلوك ب رقم 12 - 2777) 

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

هال   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ميديا وجون�سي.

االنكاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات  البصري  السمعي 

االعالمية.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 (2777  -  12 الوحدة بلوك ب رقم 

السمارة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

:األسماء  كالكالي  مقسم  درهم، 

وص ات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  جابر  سيدي  السيد 

الزرقطوني  محمد  الشهيد  مدرسة 

السمارة   (2777 الصويرة  زنقة 

املغرب.

العيا�سي  محمدعبدهللا  السيد 

رقم  بدون  العودة؛  حي  عنوانه)ا) 

2777) السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  جابر  سيدي  السيد 

الزرقطوني  محمد  الشهيد  مدرسة 

السمارة   (2777 الصويرة  زنقة 

املغرب

العيا�سي  محمدعبدهللا  السيد 

رقم  بدون  العودة؛  حي  عنوانه)ا) 

2777) السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالسمارة بكاريخ 73 يوليوز 

2727 تحت رقم 92/2727.

217I

مككب الحسابات العباد

HL2A

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مككب الحسابات العباد

23 بلوك 3 بئرانزران بنص ار، 

31777، ص رو املغرب

HL2A شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 23 

بلوك 3 تجزئة بئر انزران بن ص ار 

ص رو - 31777 ص رو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

292(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

.HL2A : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

-تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة األجهزة املعلوماتية

-اشغال مكنوعة.

 23 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

تجزئة بئر انزران بن ص ار   3 بلوك 

ص رو - 31777 ص رو املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : كرنازي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  كرنازي  حسن  السيد 

موالي  تيزي  حي   5 زنقة   317 رقم 

الحسن ازرو 53177 ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  كرنازي  حسن  السيد 

موالي  تيزي  حي   5 زنقة   317 رقم 

الحسن ازرو 53177 ازرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   1( االبكدائية بص رو بكاريخ 

2727 تحت رقم 336.

211I
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Global Infobel

KACPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage lotissement

alhouda، 8000، Agadir Maroc

KACPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي بلوك 72 

شارع 12 رقم 73 حي توهمو ايت 

ملول - 8777 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KACPA
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنايات واالعمال املخكل ة.

بلوك   : االجكماعي  املقر  عنوان 

73 حي توهمو ايت  12 رقم  72 شارع 

ملول - 8777 ايت ملول املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   477  : السيد ومين شطو 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 677  : السيد عبد الرحيم شطو 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  شطو  ومين  السيد 

مجمع شاتو بلوك 72 حي توهمو ايت 

ملول 8777 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

شطو  الرحيم  عبد  السيد 
حي   72 مجمع شاتو بلوك  عنوانه)ا) 
ملول  ايت   8777 ملول  ايت  توهمو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 االبكدائية بانزكان بكاريخ 

2727 تحت رقم 983.

212I

Arithmetic Compta 

ريش طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
)11 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املككب رقم 4، 14777، 
القنيطرة املغرب

ريش طرنس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 23 شارع 
ونوال اقامة فلوري رقم 11 مككب 
رقم 74 ميموزة - 14777 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5569(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
ريش   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

طرنس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املسكخدمين / النقل املدر�سي / النقل 

البري للبضائع..
23 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
مككب   11 رقم  فلوري  اقامة  ونوال 
القنيطرة   14777  - ميموزة   74 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيد يونس الريش : 577 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : جيدان  امحمد  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الريش  يونس  السيد 
 14777 املناصرة  العميميين  دوار 

القنيطرة املغرب.
السيد امحمد جيدان عنوانه)ا) 
 14777 املناصرة  العربي  والد  دوار 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  الريش  يونس  السيد 
 14777 املناصرة  العميميين  دوار 

القنيطرة املغرب
السيد امحمد جيدان عنوانه)ا) 
 14777 املناصرة  العربي  والد  دوار 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

رقم -.

214I

FLASH ECONOMIE

DIAMANT DES FETES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DIAMANT DES FETES
 شركة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها 177.777 درهم 
مقرها اإلجكماعي : 47، زنقة روما - 

الدار البيضاء
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

13(829
حل شركة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 37.76.2727 بكاريخ  البيضاء  الدار 
 DIAMANT DES شركة  قرر شركاء 

FETES ما يلي : 

من  ابكداء  شركة  حل 

37/76/2727-

بنجلون  محمد  السيد  -تعيين 

اندل�سي كمص ي للشركة

ب47،زنقة  الكص ية  مقر  -حدد 

روما -الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 41482)

215I

HAPPY COMPTA SARL

AUTO ECOLE AIT MHAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 AUTO ECOLE AIT MHAND

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 

 1er ETAGE MOUSQUEE

 BOUCHGHL NAIMOUR EL

 KSIBA-TANOUGHA - 23000 EL

KSIBA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

941(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2719 وبريل   71

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ECOLE AIT MHAND

 TENANT : غرض الشركة بإيجاز

 ECOLE POUR LA CONDUITE

.DES VOITURES AUTOMOBILES
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 : االجكماعي  املقر  عنوان 
 1er ETAGE MOUSQUEE
 BOUCHGHL NAIMOUR EL
 KSIBA-TANOUGHA - 23000 EL

.KSIBA MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 ARCHID ABDELMAJID السيد 
درهم   57.777 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
 CHAKIB MOHAMED السيد 
درهم   57.777 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
 ARCHID ABDELMAJID السيد 
 DR GHRAM LAALAM عنوانه)ا) 
 DIR EL KSIBA 23000 EL KSIBA

.MAROC
 CHAKIB MOHAMED السيد 
 DR GHRAM LAALAM عنوانه)ا) 
 DR EL KSIBA Beni Mellal 23000

.BENI MELLAL MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
 CHAKIB MOHAMED السيد 
 DR GHRAM LAALAM عنوانه)ا) 
 DR EL KSIBA Beni Mellal 23000

BENI MELLAL MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   29 االبكدائية ببني مالل بكاريخ 

2719 تحت رقم 459.
21(I

Global Infobel

 ECONOMY AUTO
TRANSPORTERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda، 8000، Agadir Maroc

 ECONOMY AUTO

TRANSPORTERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 26 

 AIT قسارية بوطاليبي ايت ملول

MELLOUL 8000 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مكبوعة  الشركة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 ECONOMY AUTO  : تسميتها 

.TRANSPORTERS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.
 26 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

 AIT ملول  ايت  بوطاليبي  قسارية 

MELLOUL 8777 ايت ملول املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

17.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : حميد  اشمراح  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اشمراح حميد  السيد 

 45877 اقبوب بومالن دادس تنغير 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  اشمراح حميد  السيد 

 45877 اقبوب بومالن دادس تنغير 

تنغير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   72 االبكدائية بانزكان بكاريخ 

2727 تحت رقم 93).

218I

Act taza

Sté DAR BOUSSALAH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Act taza
Taza Taza، 35000، Tazaa Maroc
 Sté DAR BOUSSALAH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DR وعنوان مقرها اإلجكماعي
 LAMTAHEN OUED AMLIL
TAZA - 35000 taza maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DAR BOUSSALAH SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

TRAVAUX FORESTIERS
 TRAVAUX DIVERS
 OU CONSTRUCTION

( ENTREPRENEUR DE
 JARDINAGE ET

.GARDIENNAGE
 DR  : االجكماعي  املقر  عنوان 
 LAMTAHEN OUED AMLIL TAZA

.- 35000 taza maroc
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
:األسماء  كالكالي  مقسم  درهم، 
وص ات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء : 

 LAOUI ABDELKADER السيد 

 DR LAMTAHEN OUED عنوانه)ا) 

 AMLIL TAZA 35257 TAZA

.MAROC

 SAMIR SGHIOUAR السيد 

 HAY AGLA OUED عنوانه)ا) 

.AMLIL 35250 TAZA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 LAOUI ABDELKDER السيد 

 DR LAMTAHEN OUED عنوانه)ا) 

 AMLIL TAZA 35257 TAZA

MAROC

السيد samir sghiouar عنوانه)ا) 

 hay agla oued amlil taza 35250

taza maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   71 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 382.

219I

ائكمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

AKFAMEK شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائكمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس، 

57787، مكناس املغرب

شركة AKFAMEK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة 

الرياض سايس ب شقة 24 الزهوة 

مكناس. - 57777 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57385
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.AKFAMEK
غرض الشركة بإيجاز : 

 -1 األشغال املخكل ة وو البناء.
-2 املكاجرة 

3 - االسكيراد والكصدير
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الزهوة   24 الرياض سايس ب شقة 

مكناس. - 57777 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : فيصل  وخطو  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  فيصل  وخطو  السيد 
 57722 عرمة  عين  الجامع  دوار 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  فيصل  وخطو  السيد 
 57722 عرمة  عين  الجامع  دوار 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2365.
227I

Global Infobel

YASS & MERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda، 8000، Agadir Maroc

YASS & MERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي بلوك و رقم 

84 حي وركانة ايت ملول 8777 ايت 

ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

21769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 YASS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.& MERY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية  املواد  وتسويق  انكاج 

ومسكحضرات الكجميل.

و  بلوك   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 8777 حي وركانة ايت ملول   84 رقم 

ايت ملول املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيدة يسمينة الحجاجي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : خموجة  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

الحجاجي  يسمينة  السيدة 

ايت   8777 وركانة   83 رقم  عنوانه)ا) 

ملول املغرب.

عنوانه)ا)  مريم خموجة  السيدة 

ايت   8777 القليعة  الخمايس  حي 

ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الحجاجي  يسمينة  السيدة 
ايت   8777 وركانة   83 رقم  عنوانه)ا) 

ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 2)14.

221I

FLASH ECONOMIE

 ZAGHAR PROMO
زغار برومو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائكمانية سبع عيون

حي نورا 46 شارع الحسن الثاني 

سبع عيون مكناس

 زغار برومو 

ZAGHAR PROMO SARL 

شركة محدودة املسؤولية

 « ش. م. م »
روسمالها : 177.777 درهم

حي النصر 2 رقم 355 عين تاوجدات 

: املقر اإلجكماعي 

57555السجل الكجاري رقم 

تأسيس شركةاملوضوع : 

بمقك�سى  الشركة  هذه  وسست 

 27/7(/2727 بكاريخ  العرفي  العقد 

واملسجل في 2727/)21/7 بين السيد 

اشكوكي الحسن السيد الحاط هشام 

والسيد اشكوك محمد. 

 خصائصها كالكالي : 

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ش.م.م

برومو زغار  شركة   : التسمية 

ZAGHAR PROMO
 املوضوع : منعش عقاري – مقاول 

عامة  و ص ة  املخكل ة  األشغال  في 

العقارية  املنقولة  العمليات  جميع 

ون  يمكن  التي  واملالية  الكجارية 

تكصل بص ة مباشرة وو غير مباشرة 

بموضوع الشركة وو يمكن ون تؤدي 

إلى تطور الشركة املذكورة.
املقر االجكماعي : حي النصر 2 رقم 

355 عين تاوجدات 

99 سنة تبكدئ من تاريخ   : املدة   

تسجيل الشركة
 100000,00  : الشركة  روسمال 

1777حصة قيمة  درهم مقسمة إلى 

كل واحدة منها 77, 177درهم منحت 

كالكالي

 257 الحسن  اشكوكي  السيد 

حصة 000,00 25 درهم

577 حصة  السيد الحاط هشام 

000,00 57 درهم 

السيد اشكوك محمد 257 حصة 

000,00 25 درهم 

التسيير  يرجع   : الشركة  تسيير 

غير  ملدة  الحسن  اشكوكي  للسيد 

محدودة

بشكل  اإلمضاء  يرجع   : اإلمضاء 

ملدة  الحسن  اشكوكي  للسيد  من رد 

غير محدودة.

 31 يناير إلى   1 سنة الشركة من   

دجنبر

توزيع األر اح : 

بعد خصم املصاريف والكحمالت 
القانون  في  إليها  املشار  القانونية 

الكأسي�سي وبعد خصم 5% لككوين

الر ح  فان  القانوني  االحكياطي 

الصافي يقسم بين الشركاء كل حسب 

مال  روس  في  االجكماعية  حصصه 

الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

يوم  ثم  بمكناس  الكجارية  باملحكمة 

79/79/2727 تحت عدد 57555

222I

Global Infobel

 STE FRUTAS DAHMON
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage lotissement

alhouda، 8000، Agadir Maroc

 STE FRUTAS DAHMON SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
ال كح رقم ) ايت ملول ايت ملول 

8777 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2175(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FRUTAS DAHMON SARL

الكصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالسكيراد.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
ملول  ايت  ملول  ايت   ( رقم  ال كح 

8777 ايت ملول املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بلغيتي  سومية  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة سومية بلغيتي عنوانه)ا) 

تجزئة ال كح رقم ) ايت ملول 8777 

ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة سومية بلغيتي عنوانه)ا) 

تجزئة ال كح رقم ) ايت ملول 8777 

ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1459.

223I

CAF MAROC

 SOCIETE MONT SPARTEL
 SARL AU
 Sigle  SMS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIETE MONT SPARTEL SARL

AU Sigle « SMS » شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 8 إقامة 

مستراح زنقة كندا الطابق 17 رقم 

66 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   79

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SOCIETE MONT SPARTEL SARL

.« AU Sigle « SMS

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الثقافية،  السياحية،  املشاريع 

العلمية والكعليمية.

إقامة   8  : عنوان املقر االجكماعي 
رقم   17 الطابق  مستراح زنقة كندا 

66 - 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : غربي  نجات  السيدة 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  غربي  نجات  السيدة 
تجزئة الشعبي فيال ب 24  

12747 هرهورة تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  غربي  نجات  السيدة 
 12747  24 ب  فيال  الشعبي  تجزئة 

هرهورة تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233896.
224I

FLASH ECONOMIE

 SIVSA SOLUCIONES
INFORMATICAS
إعالن مكعدد القرارات

شركة
 SIVSA SOLUCIONES
INFORMATICAS SUCC

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
 SIVSA شركة  قررت   74.79.2727
 SOLUCIONES INFORMATICAS
السيد  طرف  من  املمثلة   .S.A
 ALONSO FERNANDEZ
رقم  لجواز س ر  الحامل   MANUEL

PAB625475 ما يلي : 
مانويل  السيد  تعيين  تأكيد   -
لجواز  فرنانديز،الحامل  ولونسو 
كممثل   PAB625475 رقم  الس ر 
لل رع  الوحيد)  )املسير  قانوني 
 SIVSA SOLUCIONES املغربي 
INFORMATICAS ل ترة غير محددة 
مع جميع الصالحيات املعترف بها في 

قانون الشركات الكجارية.
 
ً
شموال األكثر  الصالحيات  منح   -
للسيد مانويل ولونسو فرنانديز، مدير 
 SIVSA SOLUCIONES شركة  فرع 
للعمل نيابة عن   INFORMATICAS
وطراف  مواجهة  في  وإشراكه  ال رع 
ثالثة في جميع الظروف، دون الحاجة 

إلى تبرير صالحيات خاصة

بككابة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية  للمحكمة  الضبط 

 2727/79/11 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم45875)

225I

cabinet diouri aduit & conseil

LEISURE STONE
حل شركة

cabinet diouri aduit & conseil

 boulevard 14 ZERKTOUNi

 APP 10 5éme ETAGE

 ;CASABLANCA casablanca، 0،

casablanca maroc

ذات  شركة   LEISURE STONE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد)في طور الكص ية)

 12 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق االول،  زنقة صابري بوجمة، 

العمارة 6 الدار البيضاء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.384543

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 يوليوز   37 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 LEISURE الوحيد  الشريك  ذات 

 177.777 روسمالها  مبلغ   STONE

 12 اإلجكماعي  درهم وعنوان مقرها 
الطابق االول،  زنقة صابري بوجمة، 

العمارة 6 الدار البيضاء 27777 الدار 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.

و حدد مقر الكص ية ب 14 شارع 

الطابق  الشاوية،  إقامة  الزرقطوني 

 27777 الدار البيضاء   17 5،العمارة 

الدار البيضاء املغرب. 

وعين : 

ديوري  الزهراء  فاطمة  السيد)ة) 

عياد وعنوانه)ا) 14 شارع الزرقطوني 

5،العمارة  الطابق  الشاوية،  إقامة 

املغرب  البيضاء  الدار   27777  17

كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43861).

22(I

امغار عبد الغافور

TRANSLURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93777، 

تطوان املغرب

TRANSLURY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

راس لوطة زنقة د رقم 17 رقم 13 

ال نيدق - 13777 ال نيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(4(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANSLURY

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.

حي راس   : عنوان املقر االجكماعي 

لوطة زنقة د رقم 17 رقم 13 ال نيدق 

- 13777 ال نيدق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : اسماعيل  العطار  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 177  : العطار اسماعيل  السيد   

بقيمة 1.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد العطار اسماعيل عنوانه)ا) 

 17 ال نيدق راس لوطة زنقة د رقم 

رقم 13 13777 ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد العطار اسماعيل عنوانه)ا) 

 17 ال نيدق راس لوطة زنقة د رقم 

رقم 13 13777 ال نيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2875.

229I

ficof

COLLINE D'OREINT
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

COLLINE D›OREINT

 11 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

مارس 2727 وعطى السيد)ة) نوردين 

للبطاقة الوطنية  )ة)  الحل ا الحامل 

بالسجل  املسجل   F373229 رقم 

الكجارية  باملحكمة   32295 الكجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بوجدة 

عمارة   1 محل  ب  الكائن  الكجاري 

66 تل إفران - 67777 وجدة املغرب 

للسيد)ة) محمد حدوش الحامل )ة) 

للبطاقة الوطنية رقم F423(28 ملدة 

 2727 مارس   11 سنة تبكدئ من   1

مقابل   2721 مارس   11 في  وتنكهي 

مبلغ شهري 6.577 درهم.

237I

FLASH ECONOMIE

WISE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

 WISE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
السجل الكجاري : 471993

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
 22 بكاريخ  البيضاء  الدار  في  املؤرخ 

يوليوز2727 قرر ما يلي
WISE CALL املوافقة على تقرير   

تص ية شركة 
إعطاء الك ريغ للمص ي -

اإللغاء  الكص ية  إغالق  رصد 
 من هذا اليوم

ً
النهائي للشركة اعكبارا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 6)199 
231I

 Conseil, Ingénierie, Management et

 Développement des Projets du Bâtiment et

 Equipement du Territoire « CIMADPROJET »

S.A.R.L

 CONSEIL, INGÉNIERIE,
 MANAGEMENT ET

 DÉVELOPPEMENT DES
 PROJETS DU BÂTIMENT

 ET EQUIPEMENT
 DU TERRITOIRE «

CIMADPROJET » S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

 Conseil, Ingénierie,
 Management et

 Développement des Projets
 du Bâtiment et Equipement du
 Territoire « CIMADPROJET »

S.A.R.L
شقة 4 عمارة و إقامة وطر األشغال 
العمومية شارع عالل ال ا�سي حي 
الرياض، 17177، الر اط املغرب

 Conseil, Ingénierie,
 Management et

 Développement des Projets

 du Bâtiment et Equipement

 du Territoire « CIMADPROJET

S.A.R.L « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : شقة 

4 عمارة و إقامة وطر األشغال 

العمومية شارع عالل ال ا�سي حي 

الرياض - 17177 الر اط املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.6288(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2719 شتنبر   37 في  املؤرخ 

 Conseil, Ingénierie, حل 

 Management et Développement

 des Projets du Bâtiment et

 Equipement du Territoire «

شركة   CIMADPROJET » S.A.R.L

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

و  عمارة   4 شقة  اإلجكماعي  مقرها 

إقامة وطر األشغال العمومية شارع 

 17177  - عالل ال ا�سي حي الرياض 

الر اط املغرب نتيجة إلرادة الشركاء 

بعد اسكحالت تحقيق الغرض الذي 

ون�سئ عقد الشركة ألجله.

وعين : 

لخميري  العزيز  عبد  السيد)ة) 

حي  في   5 رقم  قطاع  وعنوانه)ا) 

ش  عمارة   1 رياض  إقامة  الرياض 

شقة 8 زنقة الليمون 17177 الر اط 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 4 وفي شقة   2727 فبراير   22 بكاريخ 

عمارة و إقامة وطر األشغال العمومية 

 - الرياض  حي  ال ا�سي  عالل  شارع 

17177 الر اط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   73 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176366.

232I
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مككب املحاسبة

طرنس بوا�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

مككب املحاسبة

طريق العرائش عمارة وجعون رقم 

) الطابق الثاني القصر الكبير، 

92157، القصر الكبير املغرب

طرنس بوا�سي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 21 القصر الكبير 

- 92157 القصر الكبير املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.167(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   2( في  املؤرخ 

املصادقة على : 

طارق الحلوفي  )ة)  ت ويت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   167

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   16.777

غشت   2( بكاريخ  العسيري  شامة 

.2727
الحلوفي  رجاء  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   167

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   16.777

غشت   2( بكاريخ  العسيري  شامة 

.2727

الحلوفي  عطاء  )ة)  ت ويت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   167

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   16.777

غشت   2( بكاريخ  العسيري  شامة 

.2727

خالد الحلوفي  )ة)  ت ويت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   167

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   16.777

غشت   2( بكاريخ  العسيري  شامة 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7( بكاريخ  الكبير  بالقصر  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم )38.

233I

FLASH ECONOMIE

MOTO AMIGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOTO AMIGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

27777 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MOTO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.AMIGO

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الدراجات النارية والسيارات.

46 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : فكاح  نبيل  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : بركوك  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  فكاح  نبيل  السيد 
ليساس ة 1 حي املسجد زنقة 48 رقم 

59 27777 الدار البيضاء املغرب.

السيد الحسين بركوك عنوانه)ا) 

الدار   27777  194 رقم  لساس ة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  فكاح  نبيل  السيد 
ليساس ة 1 حي املسجد زنقة 48 رقم 

59 27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9)451).

234I

FLASH ECONOMIE

MIMI BELLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIMI BELLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

27777 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

469381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MIMI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.BELLA

الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكجميل.

46 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : هشام  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة مريم هشام عنوانه)ا) 71 

زنقة احمد املجاطي طابق 1 املعاريف 

27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة مريم هشام عنوانه)ا) 71 

زنقة احمد املجاطي طابق 1 املعاريف 

27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43272).

235I

AGIL CONSEIL

ماروك تامدا انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ماروك تامدا ان يست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي عمارةؤ9 

شقة رقم8 الطابق الكاني منار س 

إزدهار مراكش - 47777 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

175923
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : ماروك 

تامدا ان يست.

الكصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واإلسكيراد الكجارة وتنضيم الح الت.

: عمارةؤ9  عنوان املقر االجكماعي 

س  منار  الكاني  الطابق  رقم8  شقة 

مراكش   47777  - مراكش  إزدهار 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : الناصر  عبد  الكو ابي  السيد 

877 حصة بقيمة 177 درهم للحصة

السيدة الكو ابي هند : 277 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

الناصر  عبد  الكو ابي  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة العزوزية رقم 1833 

مراكش 47777 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  هند  الكو ابي  السيدة 

 57777 زاغورة   2 الدرعة  تجزئة 

زاغورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الناصر  عبد  الكو ابي  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة العزوزية رقم 1833 

مراكش 47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 1)1157.

236I

Synergie Experts

WEST AVOCADO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب
WEST AVOCADO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 49، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه - 27777 

الدار البيضاء املغرب.
«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.43(6((

العام  الجمع  قرار  بموجب 
يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 
املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 
ذات   WEST AVOCADO املسؤولية
درهم،   3.777.777 قدره  روسمال 
زنقة جون   ،49 مقرها االجكماعي ب 
الدار البيضاء  جوريس، حي غوتييه، 
تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجلة 
الرقم ))6)43، وطبقا ملا تنص عليه 
بكاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 
نشاط  بمواصلة   ،199( فبراير   13

الشركة.
القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 
في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)16/7 تحت الرقم 51)13.
لالسكخراج واملرجعية.

23(I

وسماء ميديا

جنرال بفس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

27 البرنو�سي البيضاء، 27777، 
البيضاء املغرب

جنرال ب س شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تقاطع 
زنقة موزار وشارع ون ا اقمة الجنة 

الصغيرة البيضاء - 27777 البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

جنرال   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

ب س.

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير مقاطع االملنيوم والبالستيك.

تقاطع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الجنة  اقمة  ون ا  زنقة موزار وشارع 

البيضاء   27777  - الصغيرة البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

:  السيد الصيد اكرام علي احمد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

احمد  علي  اكرام  الصيد  السيد 

عنوانه)ا) شارع املسيرة الخضراء ان ا 

البيضاء 27777 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

احمد  علي  اكرام  الصيد  السيد 

عنوانه)ا) شارع املسيرة الخضراء ان ا 

البيضاء 27777 البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45339).

247I

fiduciaire capital orient

BATIFIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc

BATIFIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )14 

قسارية دو بيان زونس عين ابن 

مطهر - 67777 وجدة املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.24(49

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم تحويل   2719 نونبر   27 املؤرخ في 

املقر االجكماعي الحالي للشركة من « 
رقم )14 قسارية دو بيان زونس عين 

املغرب  وجدة   67777  - مطهر  ابن 
تجزئة مرجان طريق   56 رقم   » إلى   »

الجزائر - 67777 وجدة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1912.

241I

NOVELIS SA

NOVELIS SA
شركة املساهمة

رفع روسمال الشركة

NOVELIS SA

6 حي القدس شارغ املقدس الطابق 

4 الشقة 12، 67757، وجدة املغرب

Novelis sa شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 6 حي 

القدس شارع املقدس الطابق 4 

الشقة 12 وجدة 67757 وجدة 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.31825
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بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم رفع   2727 يوليوز   23 في  املؤرخ 
روسمال الشركة بمبلغ قدره «34.777 
إلى  درهم» وي من «377.777 درهم» 
«334.777 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   73 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1836.

242I

B.& B. COMPTA

 AFRICA BUSINESS
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل الكص ية

B.& B. COMPTA
36 شارع الك اح الطابق 3 رقم 3 حي 

بوهالل بلوك AO ح ي م الر اط، 
17157، الر اط املغرب
 AFRICA BUSINESS

DEVELOPPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي : تجزئة 

املجد رقم 15, الحي الصناعي ح.ي.م 
الر اط - 17127 الر اط املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.992(1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
 2727 شتنبر   15 في  املؤرخ 
 AFRICA BUSINESS حل  تقرر 
ذات  شركة   DEVELOPPEMENT
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ روسمالها 17.777 درهم 
تجزئة  اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
15, الحي الصناعي ح.ي.م  املجد رقم 
املغرب  الر اط   17127  - الر اط 
نتيجة لعدم تمكن الشريك الوحيد 
ن سه  تكريس  من  الشركة  ومسير 
لم  و الكالي  الشركة،  إلدارة  بالكامل 
يكم تحقيق وي رقم معامالت طوال 

هذه السنوات..

وعين : 
ال كحي  زكرياء  السيد)ة) 
 ,15 رقم  املجد  تجزئة  وعنوانه)ا) 
الحي الصناعي ح.ي.م الر اط 17127 
الر اط املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
تجزئة  وفي   2727 شتنبر   78 بكاريخ 
15, الحي الصناعي ح.ي.م  املجد رقم 

الر اط - 17127 الر اط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 3))176.

244I

FIDLOUK

BAKHALEK TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 27 غشت القصر الكبير، 

92157، القصر الكبير املغرب
BAKHALEK TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي النسيم 
رقم )8 بلقصيري - 16157 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BAKHALEK TRAVAUX
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال كهر ائية.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 16157  - بلقصيري   8( النسيم رقم 

مشرع بلقصيري املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 47.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد احمد با خالق : 477 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  با خالق  احمد  السيد 

حي النسيم رقم )8 بلقصيري 16157 

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  با خالق  احمد  السيد 

حي النسيم رقم )8 بلقصيري 16157 

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبكدائية 

17 شتنبر 2727 تحت رقم 4)1.

245I

STE FIDUKARS SARL

STE REFLECT CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE REFLECT CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجكماعي رقم 32 

منطقة الحرفيين - 45777 ورزازات 

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1778(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 79 شتنبر 2727 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بورزازات بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 1333.

246I

MIMOFID SARL AU

HOX DETERGENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 تمارة، 12727، 

تمارة املغرب

HOX DETERGENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 42 حي 

مسرور 1 تمارة - 12777 تمارة 

املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.127651

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر حل   2727 يونيو   72 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 HOX DETERGENT الشريك الوحيد

درهم   177.777 روسمالها  مبلغ 

حي   42 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 

تمارة   12777  - تمارة   1 مسرور 

املغرب نتيجة ل : االزمة.

حي   42 و حدد مقر الكص ية ب 

تمارة   12777  - تمارة   1 مسرور 

املغرب. 

وعين : 

مسيح  اسماعيل  السيد)ة) 
تجزءة  راء   169 رقم  وعنوانه)ا) 

النعيم 6 النرجس مكناس  

)ة)  57787 مكناس املغرب كمص ي 

للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   23 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم )3)175.

24(I

fiscanet

OTAZ IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiscanet

 residence al badr imm 39

 n 3 ain sebaa casablanca

 casablanca، 20253، casablanca

maroc

OTAZ IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مجموعة 

الكقدم ج.ح 2ـ )1 الطابق الثاني 

البرنو�سي - 27677 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(7135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   74

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 OTAZ  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجكماعي : مجموعة 

الثاني  الطابق  ـ)1   2 ج.ح  الكقدم 

البيضاء  الدار   27677  - البرنو�سي 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : عزيز  ر يع  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : عثمان  كرميت  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

بلوك  السيد ر يع عزيز عنوانه)ا) 
الدار   27677 البرنو�سي   5( رقم   42

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عثمان  كرميت  السيد 
 27547  94 رقم   66 حي ال رح زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

بلوك  السيد ر يع عزيز عنوانه)ا) 
الدار   27677 البرنو�سي   5( رقم   42

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  عثمان  كرميت  السيد 
 27547  94 رقم   66 حي ال رح زنقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43953).

248I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

FODECO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

عنوان املقر اإلجكماعي : E 6 شقة 12 

الطابق 3 رياض الزيكون مكناس
رقم الكقييد في سجل الكجاري 

399((

CRISE DE SECTEUR : سبب الحل

 تعيين السيد عبد العالي ووعسو 

وعنوانه E 6 شقة 12 الطابق رياض 

الزيكون مكناس كمص ي للشركة 

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

على الصالحيات املخولة لهم 

محل املخابرة ومحل تبليغ العقود 

 E 6 والوثائق املكعلقة بالكص ية
شقة 12 الطابق رياض الزيكون 

مكناس

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 FODECO» لشركة  االسكثنائي 

ذات  م  م  ش   «CONSULTING

يوم  املنعقد  الوحيد  الشريك 

37/76/2727 لقد تقرر مايلي : 

 FODECO» حل وتص ية شركة 

 «CONSULTING

تعيين السيد : عبد العالي ووعسو 

كمص ي للشركة 

تحديد مقر حل الشركة. 

لدى  القانوني  اإليداع  قدتم  و 

الكجارية  للمحكمة  الضبط  كاتب 

بمكناس تحت رقم 485 بكاريخ 

.27/7(/2727

249I

امغار عبد الغافور

 PIRAMIDE BOIS LAZER

2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93777، 

تطوان املغرب

 PIRAMIDE BOIS LAZER 2020

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

امينة بنت عبد الوهاب زنقة 11 رقم 

34 تطوان - 93777 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PIRAMIDE BOIS LAZER 2020

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

امينة بنت عبد الوهاب زنقة 11 رقم 

34 تطوان - 93777 تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد الخلي ي ياسين : 33 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

السيد اليون�سي سعيد : 34 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

السيد بن عبود محمد : 33 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 السيد الخلي ي ياسين : 33 بقيمة 

1.777 درهم.

السيد اليون�سي سعيد : 34 بقيمة 

1.777 درهم.

السيد بن عبود محمد : 33 بقيمة 

1.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الخلي ي ياسين عنوانه)ا) 

 76 رقم  املسيب  بن  سعد  شارع 

تطوان 93777 تطوان املغرب.

السيد اليون�سي سعيد عنوانه)ا) 

 155 رقم  ع ان  بن  عثمان  شارع 

تطوان 93777 تطوان املغرب.

السيد محمد بن عبود عنوانه)ا) 

 93777 تطوان  الكديوة  تمودة  حي 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد اليون�سي سعيد عنوانه)ا) 

 155 رقم  ع ان  بن  عثمان  شارع 

تطوان 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2874.

257I
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FLASH ECONOMIE

 MARRAKECH MADINA

CLUB
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

 MARRAKECH MADINA CLUB
عقد تسيير حر ألصل تجاري

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شركة   ،2719 شتنبر   18 بكاريخ 

 MARRAKECH MADINA CLUB

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
درهم،مقرها   66.777.777 روسمالها 

آن ا،  شارع  البيضاء،131  بالدار 

ملدة  الحر  التسيير  عقد  وعطت 

 MARMARA لشركة  سنوات   (

MADINA SARL
 روسمالها 4.777.777 درهم مقرها 

ال ا�سي،إقامة  عالل  مراكش،شارع 

)1،مجمع  وطل�سي،عمارة س،الشقة 

ال نادق املعروف تحت اسم

 CLUB MARMARA MADINA

يوسف  بمراكش،سيدي  مقرها 

بن علي،دائرة البور،جماعة الويدان، 

منطقة باب وطلس،املسجلة بالسجل 

رقم  تحت  مراكش  ملدينة  الكجاري 

33.975

251I

مككب املحاسبة

طرنس كغب وائل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مككب املحاسبة

طريق العرائش عمارة وجعون رقم 

) الطابق الثاني القصر الكبير، 

92157، القصر الكبير املغرب

طرنس كغب وائل شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 

الر اط طنجة عر اوة سوق األربعاء - 

92157 عر اوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

26683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
: طرنس  اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

كغب وائل.
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود ونقل البضائع.
طريق   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الر اط طنجة عر اوة سوق األربعاء - 

92157 عر اوة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
العزيز  عبد  بوحسيني  السيد 
درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.
 : العزيز  عبد  بوحسيني  السيد   

1777 بقيمة 177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
العزيز  عبد  بوحسيني  السيد 
اقامة   1 ورياغل  بني  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   4( رقم   125 الزناكية شارع 

92777 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
العزيز  عبد  بوحسيني  السيد 
اقامة   1 ورياغل  بني  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   4( رقم   125 الزناكية شارع 

92777 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبكدائية 
رقم  تحت   2727 شتنبر   1( بكاريخ 

.367

252I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE WAIL HOUSNI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 73 

الطابق الثاني خني رة، 54777، 

خني رة املغرب

STE WAIL HOUSNI CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 

45 زنقة سوس خني رة - 54777 

خني رة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3449

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   18 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

بن  سمير  )ة)  السيد  ت ويت 

2.577 حصة اجكماعية من  تاش ين 

السيد  ل ائدة  حصة   2.577 وصل 
18 يوليوز  )ة) امينة حمداوي بكاريخ 

.2727

محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

اجكماعية  حصة   1.257 معطالوي 

من وصل 1.257 حصة ل ائدة السيد 
يوليوز   18 زكرياء حوسني بكاريخ  )ة) 

.2727
ت ويت السيد )ة) محمد معطالوي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.257

1.257 حصة ل ائدة السيد )ة) وائل 

حوسني بكاريخ 18 يوليوز 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 221.

253I

JURIS INVEST PARTNERS

TENOR SERVICES
إعالن مكعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 تجزئة 

الكوفيق سيدي معروف

 الدار البيضاء، 7)272،
 الدار البيضاء املغرب

TENOR SERVICES «شركة 
املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 22 
شارع موالي يوسف - 27247 الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.166((1

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 74 فبراير 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
قبول  االدارة  مجلس  قرر   : مايلي 
ياسين  محمد  السيد  اسكقالة 
بشركة  منصبه  من  مكجنوش 
وتعيين   TENOR MANAGEMENT
السيد محمد جليل بنسعيد الحامل 
 BE  849(65 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مدير عام منكدب ملدة غير محدودة
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 
تعيين السيد لط ي قسمكيني الحامل 
 BE 41364T رقم  الوطنية  للبطاقة 
 TEONOR لشركة  دائم  ممثل 
املدة  هذه  طيلة   MANAGEMENT
الئ غاية الجمع العام العادي السنوي 

للسنة املنتهية في 31/12/2721
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: بدون تغيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم )3569).
254I

STE FIDUKARS SARL

SOCIETE SOZAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC

 SOCIETE SOZAGRI
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي آيت ووزين 
آيت والل - 977)4 زاكورة املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2(71
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 شتنبر   1( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم»   1.977.777»
 2.777.777» إلى  درهم»   177.777»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 144.

255I

CAGECO

PIAZZA RESTAURATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 17 الدار البيضاء، 27577، 

الدارالبيضاء املغرب
PIAZZA RESTAURATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
منظرنا رقم 122 بلدية سيدي 
معروف - 27467 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.214443

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم   2711 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«977.777 درهم» وي من «177.777 
درهم»   1.777.777» إلى  درهم» 
نقدية  حصص  تقديم   : طريق  عن 

ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 75 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

وككو ر 2711 تحت رقم 484635.
256I

KIRON

KIRON
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

KIRON
 LOT MAURITANIA BLD NEW
 YORK N°4 ZI BERNOUSSI،

20000، CASABLANCA MAROC
KIRON شركة املساهمة

 LOT و عنوان مقرها االجكماعي
 MAURITANIA BLD NEW YORK

 N°4 ZI SIDI BERNOUSSI -
.20000 CASABLANCA

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.18557
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز 2727 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
املساهمة» إلى «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 44354).
25(I

KIRON

KIRON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

KIRON
 LOT MAURITANIA BLD NEW
 YORK N°4 ZI BERNOUSSI،

20000، CASABLANCA MAROC
KIRON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإلجكماعي

 MAURITANIA BLD NEW YORK
 N°4 ZI SIDI BERNOUSSI -

.20000 CASABLANCA MAROC
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.18557

العام  الجمع  بمقك�سى 
يوليوز   14 في  املؤرخ  اإلسكثنائي 
الشركة  روسمال  رفع  تم   2727
درهم»   4.227.777» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   8.577.777» من  وي 
 : طريق  عن  درهم»   12.(27.777»
ور اح وو عالوات  وو  إدماج احكياطي 

إصدار في روس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 44354).
258I

ABENN AUDIT & CONSEIL

سينان أفريك ديفلوبمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3، 20000، CASABLANCA
MAROC

سينان وفريك دي لو مون شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة وحمد 

الكوكي إقامة ووروك طابق 3 رقم 
13 سيدي بليوط - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.31383(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2719 تقرر حل  23 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  دي لو مون  وفريك  سينان 
وعنوان  درهم   57.777 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي زنقة وحمد الكوكي 
إقامة ووروك طابق 3 رقم 13 سيدي 
بليوط - 27777 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : قلة النشاط الكجاري.
زنقة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
 3 الكوكي إقامة ووروك طابق  وحمد 
رقم 13 سيدي بليوط - 27777 الدار 

البيضاء املغرب. 

وعين : 

كورنيليا  كبوفي  صالح  السيد)ة) 

 17777 كوطونو  وعنوانه)ا)  دانييل 

كوطونو البينين كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

دجنبر 2719 تحت رقم 96)23).

259I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

BK MAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

97777، طنجة املغرب

BK MAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

الزموري، قطعة 156 - 97777 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(85(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BK  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MAC

االسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

ووجزاء  الخياطة  ملواد  والكصدير 

لالالت الخياطة.
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حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 97777  -  156 قطعة  الزموري، 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : الساهلي  بنعمر  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

الساهلي عنوانه)ا)  بنعمر  السيد 

 97777 الدير  خندق  العوامة،  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الساهلي عنوانه)ا)  بنعمر  السيد 

 97777 الدير  خندق  العوامة،  حي 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233843.

267I

FLASH ECONOMIE

SOCOREG
إعالن مكعدد القرارات

SOCOREG

شركة املساهمة
روسمالها : 477.777.)1 درهم

مقرها اإلجكماعي : )2،شارع حسن 

العلوي- الدارالبيضاء

 RC : N °31.331 CASABLANCA -

I.F : N°01001359

بموجب الجمع العام العادي لشركاء 

شركة- SOCOREG املؤرخ في 24 

يونيو 2727 

تم تجديد فترة تسيير املسيريين 

السيد Richard ROBELIN والسيد 

Gilles HOTELIN والسيدة 

Catherine HOTELIN

نهاية  في  تنكهي  سنوات   6 ملدة 

على  املوافقة  العادي  العام  الجمع 

حسابات العام املالي 2725.

 24 بموجب مجلس اإلدارة بكاريخ 

الشركة  مسيري  2727،قرر  يونيو 

العام  املدير  رئيس  مهام  بكجديد 

Richard ROBELIN السيد

طوال مدة تسييره كمسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45861)

261I

SAGASUD

SJ PROMOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

SJ PROMOTEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

القوات املساعدة رقم 175 - 7777) 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2719 دجنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SJ  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PROMOTEUR

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  واشغال  عقاري  ووسيط 

تجارة عامة كل نشاط تجاري صناعي 

خدماتي.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

القوات املساعدة رقم 175 - 7777) 

العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بولخرس  جمال  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد جمال بولخرس عنوانه)ا) 

تيزنيت   85777 املعدر  اكجدي  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الوحداني  سمية  السيدة 

النخيل  حما  تجزئة   319 عنوانه)ا) 

85777 تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   16 بكاريخ  بالعيون  االبكدائية 

2727 تحت رقم 134.

262I

ETS COMPTA HOUSE

MSH SERVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

MSH SERVING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي النهضة 

اكلموس خني رة - 54752 اكلموس 

خني رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MSH  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.SERVING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 SERVICE PAIEMENT FACTURE

 -LOCATION D EMPLACEMENT

.PUBLIC-MECANICIEN

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 54752  - خني رة  اكلموس  النهضة 

اكلموس خني رة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : حوشتي  موحى  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  حوشتي  موحى  السيد 

حي النجاح اكلموس خني رة 54752 

اكلموس خني رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  حوشتي  موحى  السيد 

حي النجاح اكلموس خني رة 54752 

اكلموس خني رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

76 غشت  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 187.

263I
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Soft finances sarl

BENJ TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئر ونزران عمارة زينب رقم 4، 

16777، سيدي قاسم الغرب
BENJ TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

غيثة اقامة شمس عمارة 5 رقم 2 - 
16777 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
28543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 BENJ  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TRAV
مقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخكل ة وو البناء
- منعش عقاري.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 -  2 رقم   5 غيثة اقامة شمس عمارة 

16777 سيدي قاسم املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : بنجامع  امبارك  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد امبارك بنجامع عنوانه)ا) 
سيدي   16777  56 حي الصياد رقم 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

السيد امبارك بنجامع عنوانه)ا) 
سيدي   16777  56 حي الصياد رقم 

قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 االبكدائية بسيدي قاسم بكاريخ 

غشت 2727 تحت رقم 1)2.

264I

FUDICAIRE ISMAILI

AMAL PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي الكقم بلوك 2 رقم )7 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،(2777
AMAL PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلجكماعي

 MASSERA KHADRA N° 24 ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.18(3
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تم تعيين  18 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اسماعيلي صالح كمسير وحيد
تبعا لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالسمارة بكاريخ 19 غشت 

2727 تحت رقم 129/2727.

265I

FUDICAIRE ISMAILI

AMAL PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي الكقم بلوك 2 رقم )7 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،(2777
 AMAL PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجكماعي

 MASSERA KHADRA N° 24 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.18(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

املصط ى  )ة)  السيد  ت ويت 

البهلول 37.777 حصة اجكماعية من 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   177 وصل 

غشت   18 بكاريخ  اسماعيلي  صالح 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالسمارة بكاريخ 19 غشت 

2727 تحت رقم 129/2727.

266I

FUDICAIRE ISMAILI

STE OUM EL AAGAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الكقم بلوك 2 رقم )7 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،(2777

STE OUM EL AAGAT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 49 السمارة - 

2777) السمارة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 89.

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 2727 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

 STE OUM EL AAGAT SARL

حي  بالعنوان  والكائن   Succursale

رقم  الحمادي  احمد  شارع  الحسني 

2777) السمارة  43 مكرر السمارة - 

السيد)ة)  طرف  من  واملسير  املغرب 

الغذال احمد سالم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالسمارة بكاريخ 28 غشت 

2727 تحت رقم 131/27.

26(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GRAND SECURITE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي الكقم بلوك 2 رقم )7 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،(2777
 STE GRAND SECURITE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي العودة 

رقم 21 مكرر السمارة - 2777) 
السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
271(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GRAND SECURITE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الحراسة.

عنوان املقر االجكماعي : حي العودة 
 (2777  - السمارة  مكرر   21 رقم 

السمارة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد خليل طلحي : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  طلحي  خليل  السيد 

 (2777 السمارة   21 حي العودة رقم 

السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  طلحي  خليل  السيد 

 (2777 السمارة   21 حي العودة رقم 

السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالسمارة بكاريخ 28 غشت 

2727 تحت رقم 137/27.

268I

ليدر نو ل

ليدر نوبل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ليدر نو ل

شقة 5 زنقة نسيم 46 شارع املصلى 

ازمور، 24777، ازمور املغرب

ليدر نو ل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شقة 5 
زنقة نسيم 46 شارع املصلى ازمور 

شقة 5 زنقة نسيم 46 شارع املصلى 

ازمو 24777 وزمور املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.13(23

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الواحد  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجكماعية  حصة   1.777 ماهر 

وصل 1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) 

نجوى ماهر بكاريخ 26 غشت 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 31 غشت 

2727 تحت رقم 25263.

269I

tensiftconsultant

 NEMESIA TRADING

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

tensiftconsultant

املككب 2 عمارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة، 46777، آس ي املغرب

 NEMESIA TRADING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : تجزئة 

رقم 8 طابق االول بلوك 8 حي وريدة 

اس ي - 46777 اس ي املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.479(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  18 فبراير  املؤرخ في 

 NEMESIA TRADING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   17.777 روسمالها 

8 طابق  مقرها اإلجكماعي تجزئة رقم 

 - اس ي  وريدة  حي   8 بلوك  االول 

46777 اس ي املغرب نتيجة ل..

وعين : 

الهاللي  رفيق  عبد  السيد)ة) 

زنقة جمعة حي   (3 رقم  وعنوانه)ا) 

املغرب  اس ي   46777 اس ي  وريدة 

كمص ي )ة) للشركة.

املحك ظ  هشام  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) 176 زنقة الخصا�سي حي 

الكورس اس ي 46777 اس ي املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

تجزئة  وفي   2727 مارس   73 بكاريخ 

رقم 8 طابق االول بلوك 8 حي وريدة 

اس ي - 46777 اس ي اس ي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   79 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2727 تحت رقم 199.

2(7I

ste fidarail

نور كرياتيف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fidarail
 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2، 60000، oujda maroc
نور كرياتيف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 62 شارع 
ولد خونة - 67777 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
35545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   7(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
نور   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

كرياتيف.
غرض الشركة بإيجاز : النجارة.

62 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
ولد خونة - 67777 وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيد نور الدين اعويش : 1.777 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 السيد نور الدين اعويش : 1777 
بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

اعويش  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا) الحي املحمدي زنقة الزيكون 

رقم 31 67777 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

اعويش  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا) الحي املحمدي زنقة الزيكون 

رقم 31 67777 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1913.

2(1I

امغار عبد الغافور

 NIZAR LKHDAR MOSTAFA
ES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93777، 

تطوان املغرب

 NIZAR LKHDAR MOSTAFA ES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

الجديد شارع الشيخ محمد الحراق 
زنقة عود مرتيل رقم 46 ال نيدق - 

13777 ال نيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 NIZAR : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.LKHDAR MOSTAFA ES

استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الجديد شارع الشيخ محمد الحراق 
 - ال نيدق   46 زنقة عود مرتيل رقم 

13777 ال نيدق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   57  : السيد لخضر سعيد 
بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 25  : اسماعيل  لخضر  السيد 
حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

السيد السريسر هشام : 25 حصة 
بقيمة 1.777 درهم للحصة.

57 بقيمة   :  السيد لخضر سعيد 
1.777 درهم.

 25  : اسماعيل  لخضر  السيد 
بقيمة 1.777 درهم.

السيد السريسر هشام : 25 بقيمة 
1.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  سعيد  لخضر  السيد 
بويرتا ا سبكة   (9 بردا سارشال رقم 

7)517 سبكة اسبانيا.
السيد لخضر اسماعيل عنوانه)ا) 
محمد  الشيخ  شارع  الجديد  الحي 
 74 رقم  مرتيل  واد  زنقة  الحراق 

ال نيدق 13777 ال نيدق املغرب.
السيد السريسر هشام عنوانه)ا) 
 43 رقم   14 زنقة  شارع جبل حيان 
تطوان   93777 تطوان   ( شقة  ط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد السريسر هشام عنوانه)ا) 
شارع جبل حيان زنقة 14 رقم 43 ط 
شقة ) تطوان 93777 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2917.

2(2I

CABINET FIDUCIAIRE BOUMAHROU

STE BOUIS COPIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BOUIS COPIE S.A.R.L
تأسيس الشركة

ذات املسؤولية املحدودة
 بشريك واحد 

بمقك�سى عقد عرفي حرر بطنجة 
وضع  تم   ،2727 مارس   2 بكاريخ 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

الكالية : 
BOUIS COPIE SARL : التسمية -
وهداف  لها  الشركة   : الهـدف   -
وو  لحسابها  وخارجه  املغرب  داخل 

لحساب الغير.
وراقة،  مككبة،   : خاصة  بص ة 

مطبعة والطباعة بجميع ونواعها. 
االسكيراد والكصدير

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 
واملالية  والصناعية  الكجارية 
والعقارية التي ترتبط بطريقة مباشرة 
وو غير مباشرة بالهدف املسطر وعاله 
وو تلك التي من شأنها ون تح ز نشاط 

الشركة.
املقر اإلجكماعي : بطنجة، 6 شارع 

عالل بن عبد هللا.
- روسمال الشركة : حدد روسمال 
درهم مقسمة   177.777 الشركة في 
درهم   1777 177 حصة من فئة  إلى 
إلى   1 من  مرقمة  الواحدة  للحصة 

177 كلها محررة ومخصصة إلى : 
سعيد............  البويس   : السيد 

177 حصة
- املدة : تأسست الشركة ملدة 99 
سنة ابكداء من يوم تأسيسها النهائي 
إال في حالة الكص ية قبل األوان وو 

الكمديد.
من  تبدو   : اإلجكماعية  السنة   -

فاتح يناير وتنكهي في 31 دجنبر. 
السيد  الشركة  يسير   : اإلدارة   -

سعيد البويس
اإليداع  :تم  القانوني  اإليداع   -
باملحكمة  الضبط  بمككب  القانوني 
املركز  طريق  عن  الكجارية 
بكاريخ  بطنجة  لالستثمار  الجهوي 
 23121( رقم  تحت   79/73/2727
الكجاري  بالسجل  الشركة  وقيدت 
السجل  من   174(9( رقم  تحت 

الكحليلي.
املسير

2(3I

FLASH ECONOMIE

 MARRAKECH MADINA
CLUB

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

 MCA CONSULTING
5, شارع عبد اللطيف بن قدور 

-الدار البيضاء 
MARRAKECH MADINA CLUB
 فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
CLUB MARMARA MADINA

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
شركة   ،2727 يناير   14 بكاريخ 
 MARRAKECH MADINA
مسؤولية  ذات  شركة   CLUB
 66.777.777 روسمالها  محدودة 
البيضاء،131  بالدار  درهم،مقرها 
شارع آن ا،فسخت عقد تسيير الحر 
 «MARMARA CLUB» املكعلق بنادي
 2774 شتنبر   28 بكاريخ  املؤسس 
 MARMARA مجموعة  شركة  بين 
 MARRAKECH MADINA وشركة 

 CLUB
املسجلة بالسجل الكجاري ملدينة 

مراكش تحت رقم 33.975

2(4I

امغار عبد الغافور

WILAYA WASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان، 93777، 

تطوان املغرب
WILAYA WASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
النهضة شارع علي يعكة رقم 62 

الطوابل الس لى تطوان - 93777 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.WILAYA WASH

غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 62 رقم  يعكة  علي  شارع  النهضة 

 93777  - تطوان  الس لى  الطوابل 

تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد املروني محمد : 177 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 السيد املروني محمد : 177 بقيمة 

1.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  املروني  السيد 

تجزئة  امللكي  الجيش  شارع  تطوان 

 28 رقم  ال رسان  زنقة  النهضة 

93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  املروني  السيد 

تجزئة  امللكي  الجيش  شارع  تطوان 

 28 رقم  ال رسان  زنقة  النهضة 

93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2911.

2(5I
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CAGECO

PIAZZA RESTAURATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 17 الدار البيضاء، 27577، 

الدارالبيضاء املغرب

PIAZZA RESTAURATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

منظرنا رقم 122 بلدية سيدي 

معروف - 27467 الدارالبيضاء 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.214443

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2711 غشت   72 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
رفاييل عزران  )ة)  ت ويت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   577

577 حصة ل ائدة السيد )ة) محمد 

الغالدي بكاريخ 72 غشت 2711.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2711 تحت رقم 481593.

2(6I

PROCOMED

 GRUPO HISPAMOLDES

TANGER
إعالن مكعدد القرارات

PROCOMED

شارع ولي العهد اءقامة دار ال رح 3 
رقم -64 طنجة-، 97777، طنجة 

املغرب

 Grupo Hispamoldes Tanger

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

 Zone : وعنوان مقرها االجكماعي

 Franche d'Exportation de

 Tanger Ilot n° 68 , n°2 90100

طنجة املغرب

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.4514
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في )2 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
دا  ماريو  السيد  اسكقالة   : مايلي 
مديرين  وتعيين  رودريغيز  كوسكا 
وإسكانيسالو  ولداتز  بارنيشيا  خوان 

جاسينسكي غارسيا
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
للسيد  عامة  توكيالت  منح   : مايلي 
ريكاردو  فرانسيسكو خافيير إشوري, 
مارتينو  وإيزيس  بوزاس  ووتيرو 

اسينسو فيكال 
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
طنجة  الى  الرئي�سي  املقر  تحويل   :

املنطقة الحرة وحدة K, قطعة 5
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: تعديل بشكل مكناسب مواد القانون 

5 و12 من القانون الداخلي
قرار رقم 5 : الذي ينص على مايلي 
بكاريخ  املحدثة  القوانين  اعكماد   :
2727-)7-)2 وتبعا لذلك تم تعديل 
مقكضيات النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 5 : الذي ينص على مايلي 
: تحويل املقر الرئي�سي

على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 
مايلي : تعيين مديرين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233697.
2((I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE AFRAH SAHARA S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا، 

7777)، العيون املغرب
STE AFRAH SAHARA S شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي مدينة 
 3(9H الوحدة الشطر 72 رقم

العيون - 7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

328((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AFRAH SAHARA S

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املناسبات  وتنظيم  الح الت  تمويل 

والسهرات - خدمات عامة.

مدينة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 3(9H رقم   72 الشطر  الوحدة 

العيون - 7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

677 حصة   : السيد آدم علكوض 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 477  : السباعي  الزهرة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد آدم علكوض عنوانه)ا) حي 

موالي رشيد الشطر 72 شارع املغرب 

العربي زنقة حلب عمارة 72 شقة 73 

العيون 7777) العيون املغرب.

السيدة الزهرة السباعي عنوانه)ا) 

 21 حي ولي العهد زنقة وم كرين رقم 

العيون 7777) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد آدم علكوض عنوانه)ا) حي 

موالي رشيد الشطر 72 شارع املغرب 

العربي زنقة حلب عمارة 72 شقة 73 

العيون 7777) العيون املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 4)27.

2(8I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

ROAST&BREW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

477, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 477, شارع 

محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 27777، الدار البيضاء 

MAROC

ROAST&BREW شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 49 زنقة 

جون جوريس, غوتييه الدار البيضاء 

27777 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46816(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ROAST&BREW

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكجزئة،  الجملة،  وشبه  بالجملة، 

والنقع  والشاي،  والبن،  والكعبئة، 

املنكجات  جميع  عامة  و ص ة 

الغذائية،

الخاصة  وامللحقات  املعدات  بيع 

املطاحن  ال خارية،  )األواني  بالقهوة 

اليدوية، املوازين، األكواب، األجهزة)

تحميص البن.

خدمات الكدريب حول القهوة.

اسكيراد وتصدير؛.
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زنقة   49  : عنوان املقر االجكماعي 

جون جوريس, غوتييه الدار البيضاء 

27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : العلوي  العابدين  زين  السيد 

177 حصة بقيمة 177 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
العلوي  العابدين  زين  السيد 

إيليا  شارع   5 في  مقيم  عنوانه)ا) 

الدار   27777  3 شقة   1 وبو ما�سي 

البيضاء اململكة املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
العلوي  العابدين  زين  السيد 

إيليا  شارع   5 في  مقيم  عنوانه)ا) 

الدار   27777  3 شقة   1 وبو ما�سي 

البيضاء اململكة املغر ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 
رقم -.

2(9I

COMPTE A JOUR

STUDIO MAED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

STUDIO MAED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي اوالد 

ميمون رقم 83 كراج رقم1 - 62777 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(995

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STUDIO MAED الوحيد  الشريك 
درهم   177.777 روسمالها  مبلغ 
اوالد  حي  اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
ميمون رقم 83 كراج رقم1 - 62777 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

تحقيق الهدف املنشود.
و حدد مقر الكص ية ب حي اوالد 
ميمون رقم 83 كراج رقم1 - 62777 

الناظور املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) ديخابري جوليان ماثيو 
الناظور   62777 الناظور  وعنوانه)ا) 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 3121.

287I

FLASH ECONOMIE

COMARBOIS
إعالن مكعدد القرارات

 COMARBOIS
شركة املساهمة

روسمالها : 46.277.777 درهم
مقرها اإلجكماعي : سيدي مومن-

شارع وهل الغالم طريق ونا�سي-الدار 
البيضاء

 RC : N °30.143 CASABLANCA -
I.F : N°01621015

العادي  العام  الجمع  بموجب 
لشركاء شركة COMARBOIS املؤرخ 

في 24 يونيو 2727 
رقم  التسجيل  لشهادة  الحامل 

BE01710D
تم تجديد فترة تسيير املسيريين   
الحامل   ،Gilles HOTELIN السيد 
 BK01066A رقم  اإلقامة  لشهادة 

Richard ROBELIN والسيد

نهاية  في  تنكهي  سنوات   6 ملدة 

على  املوافقة  العادي  العام  الجمع 

حسابات العام املالي 2725

 24 بموجب مجلس اإلدارة بكاريخ 

الشركة  مسيري  2727،قرر  يونيو 

العام  املدير  رئيس  مهام  بكجديد 

 Gilles HOTELIN-السيد

طوال مدة تسييره كمسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45862)

281I

COMPTE A JOUR

STUDIO MAED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

STUDIO MAED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : حي اوالد 

ميمون رقم 83 كراج رقم 1 - 62777 

الناظور املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.1(995

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 غشت   37 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STUDIO MAED حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 177.777 روسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجكماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 -  1 كراج رقم   83 اوالد ميمون رقم 

62777 الناظور املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق الهدف املنشود.

وعين : 

السيد)ة) ديخابري جوليان ماثيو 
الناظور   62777 الناظور  وعنوانه)ا) 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

2727 وفي حي اوالد  15 شتنبر  بكاريخ 

ميمون رقم 83 كراج رقم 1 - 62777 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 3129.

282I

MCES COMPANY

ام �سي او اس كومباني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCES COMPANY

 Av Youssef Ibnou Tachefine

 2ème étage n° 3 Tanger،

90000، TANGER MAROC

ام �سي او اس كومباني شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاش ين الطابق 2 - 

9777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

: ام �سي  اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

او اس كومباني.

غرض الشركة بإيجاز : البناء.

شارع   5  : عنوان املقر االجكماعي 

 -  2 الطابق  تاش ين  ابن  يوسف 

9777 طنجة املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

:األسماء  كالكالي  مقسم  درهم، 

وص ات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء : 

السيد محمد الشدادي عنوانه)ا) 
القطعة  زنقة وجدة   71 السالم  حي 

)17 الطابق 73 9777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد الشدادي عنوانه)ا) 
القطعة  زنقة وجدة   71 السالم  حي 

)17 الطابق 73 9777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بطنجة بكاريخ - تحت رقم -.

283I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

AMAL RECORDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

477, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 477, شارع 

محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 27777، الدار البيضاء 

MAROC

Amal Records شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 49 زنقة 

جون جوريس, غوتييه الدار البيضاء 

27777 الدار البيضاء اململكة 

املغر ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

468861

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 Amal  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.Records

غرض الشركة بإيجاز : اإلنكاج وو 

اإلنكاج املشترك،

عملية،

النشر،

الشراء،

البيع والكوزيع

اسكيراد وتصدير،.
زنقة   49  : عنوان املقر االجكماعي 

جون جوريس, غوتييه الدار البيضاء 

اململكة  البيضاء  الدار   27777

املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

57) حصة   : السيد حكيم سبتي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 FAMILY WEB الشركة 

COMPANY sarl : 250 حصة بقيمة 

177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

 75 السيد حكيم سبتي عنوانه)ا) 

شارع علي عبد الرزاق شارع 71 شقة 

البيضاء  الدار   27777 معارف   72

اململكة املغر ية.

 FAMILY WEB الشركة 

 16( عنوانه)ا)   COMPANY sarl

شارع بورغون 27777 الدار البيضاء 

اململكة املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 75 السيد حكيم سبتي عنوانه)ا) 

شارع علي عبد الرزاق شارع 71 شقة 

البيضاء  الدار   27777 معارف   72

اململكة املغر ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 
رقم -.

284I

secotrages snc

 SOCIETE IMPORT-EXPORT

BOUNOUAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس، 57777، 

مكناس املغرب

 SOCIETE IMPORT-EXPORT

BOUNOUAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 26 
رفم 9 وجه عروس - 57777 مكناس 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34861

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2719 نونبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) محمد بنوار 59 

حصة اجكماعية من وصل 59 حصة 

الكرحي  حميد  )ة)  السيد  ل ائدة 

بكاريخ 15 نونبر 2719.

ت ويت السيد )ة) خاليد وهيه 41 

حصة اجكماعية من وصل 41 حصة 

الكرحي  حميد  )ة)  السيد  ل ائدة 

بكاريخ 15 نونبر 2719.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1)9.

285I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

AGILIS ADVISORY sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

477, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 477, شارع 

محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 27777، الدار البيضاء 

MAROC

AGILIS ADVISORY sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 9 شارع 

دي تيلولس، ون ا - 27777 الدار 

البيضاء اململكة املغر ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46((99

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 AGILIS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ADVISORY sarl

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  للشركات  استشارية  خدمات 

واالستراتيجية  الكنظيم  مسائل 

ونظام املعلومات.

مهام مدير املشروع.

مهام إدارة املشروع.

مهام تسهيل األعمال..

شارع   9  : عنوان املقر االجكماعي 

الدار   27777  - ون ا  تيلولس،  دي 

البيضاء اململكة املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 GLEN INVEST : 200 الشركة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

157 حصة   : السيد حكيم بنيس 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   157  : السيد نوفل بنيس 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : العمراني  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

377 حصة   : السيد سالم الناجي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
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الشركة GLEN INVEST عنوانه)ا) 

9 شارع دي تليلس، ون ا 27777 الدار 

البيضاء اململكة املغر ية.

عنوانه)ا)  بنيس  حكيم  السيد 

الكورنيش  ب  يوسف  لوط   178

اململكة  البيضاء  الدار   27777 ون ا 

املغر ية.

عنوانه)ا)  بنيس  نوفل  السيد 

الكورنيش  ب  يوسف  لوط   178

اململكة  البيضاء  الدار   27777 ون ا 

املغر ية.

السيدة مليكة العمراني عنوانه)ا) 

 23 رقم  فيال   Next House إقامة 

223)2 دار بوعزة اململكة املغر ية.

السيد سالم الناجي عنوانه)ا) حي 

تمارة اململكة   12777 كيش األوداية 

املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بنيس  نوفل  السيد 

الكورنيش  ب  يوسف  لوط   178

اململكة  البيضاء  الدار   27777 ون ا 

املغر ية

السيدة مليكة العمراني عنوانه)ا) 

 23 رقم  فيال   Next House إقامة 

223)2 دار بوعزة اململكة املغر ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 
رقم -.

286I

secotrages snc

 SOCIETE IMPORT-EXPORT

BOUNOUAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس، 57777، 

مكناس املغرب

 SOCIETE IMPORT-EXPORT

BOUNOUAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجكماعي زنقة 
26 رقم 9 وجه عروس - 57777 
مكناس.تحويل الشكل القانوني 

للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34861
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تحويل   2719 نونبر   15 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1)9.

28(I

secotrages snc

 SOCIETE IMPORT-EXPORT
BOUNUAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس، 57777، 
مكناس املغرب

 SOCIETE IMPORT-EXPORT
BOUNUAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي زن ة 26 

رقم 9 وجه عروس - 57777 مكناس 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34861
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2719 نونبر   15 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  وحيد  كمسير  حميد  الكرحي 

لقبول اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1)9.

288I

Q&M DISTRIBUTION

BOUKIR DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUKIR DECOR S.A.R.L A.U

تجزئة راندة اقامة العماري رقم 46، 

97777، طنجة املغرب

BOUKIR DECOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

راندة اقامة العماري رقم 46 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOUKIR DECOR

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

و يع اإلكسسوارات الجبص.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  46 رقم  العماري  اقامة  راندة 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : بوكير  الخبير  عبد  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبد الخبير بوكير عنوانه)ا) 

 97777 127 ابن خلدون قطعة رقم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبد الخبير بوكير عنوانه)ا) 

 97777 127 ابن خلدون قطعة رقم 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   74 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4363.

289I

CAGECO

PIAZZA RESTAURATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 17 الدار البيضاء، 27577، 

الدارالبيضاء املغرب

PIAZZA RESTAURATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي تجزئة 

منظرنا رقم 122 بلدية سيدي 

معروف - 27467 الدارالبيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

214443

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى   

تم تغيير   2712 يناير   23 في  املؤرخ 

 PIAZZA» من  الشركة  تسمية 

 LUIGI» إلى   »  RESTAURATION

.«SIDI MAAROUF

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2712 تحت رقم 494795.

297I
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fiduciaire amaali sarl ائكمانية امعلي ش.م.م

TIMLSSA SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائكمانية امعلي ش.م.م

amaali sarl
رقم 31 الطابق االول شارع االمام 

البخاري ايراك بواركان اكادير، 

87747، اكادير املغرب

TIMLSSA SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي قسارية 

اشيار بشارع الجيش امللكي رقم 71 

كلميم - 81777 كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

374(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TIMLSSA SHOP

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة بالكقسيط.

قسارية   : املقر االجكماعي  عنوان 

 71 اشيار بشارع الجيش امللكي رقم 

كلميم - 81777 كلميم املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 27.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد حسن تزموت : 277 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  تزموت  حسن  السيد 

اوفكاس  تمزكيدة  تكركورت  دوار 

الصويرة 44777 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  تزموت  حسن  السيد 

اوفكاس  تمزكيدة  تكركورت  دوار 

الصويرة 44777 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بكاريخ  بكلميم  االبكدائية 

2727 تحت رقم 198.

291I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

نجمة كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

نجمة كوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي اقامة 

ال ضل عمارة رقم 9 شقة 72 إزدهار 

- 47777 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(7563

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 يوليوز   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 177.777 نجمة كوم مبلغ روسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي اقامة 

ال ضل عمارة رقم 9 شقة 72 إزدهار 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   47777  -

-صعو ة في تمويل الشركة.

-صعو ة الحصول على اسواق..

اقامة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

ال ضل عمارة رقم 9 شقة 72 إزدهار 

- 47777 مراكش املغرب. 

وعين : 

حدى  بن  نجوى  السيد)ة) 

عمارة   2 وازيس  اقامة  وعنوانه)ا) 

األمل رقم 39 47777 مراكش املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املكعلقة بالكص ية : 

اقامة ال ضل عمارة رقم 9 شقة 72 

إزدهار مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   71 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115786.

292I

FLASH ECONOMIE

 GFI INFORMATIQUE

MAROC
إعالن مكعدد القرارات

 MCA CONSULTING

5,شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار 

البيضاء 

GFI INFORMATIQUE MAROC 

شركة املساهمة 
روسمالها : 5.177.777 درهم

مقرها اإلجكماعي : حديقة كازا 

نيرشور، شور 2، بالطو 373 و374، 

1177، شارع القدس، سيدي 

معروف، -27.197 الدار البيضاء 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

578((

تجديد مدة مزاولة مهام مسيرين

العام  الجمع  بموجب 

 GFI شركة  لشركاء  العادي 

INFORMATIQUE MAROC املؤرخ 

في 37 يونيو 2727 تم : 

سنوات وخرى وي   6 تجديد ملدة 
السنوي  العام  اإلجكماع  عقد  حتى 

التي  الحسابات  في  سيحكم  الذي 

سيكم إغالقها في31 دجنبر 2724 

-السيد عماد هضور 

 GFI INFORMATIQUE شركة-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 8))45)

293I

ETS COMPTA HOUSE

OUMITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

OUMITRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 4 زنقة 6) 

تيزي مليزان امالو خني رة - 54777 

خني رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OUMITRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخكل ة -امل اوضة.

عنوان املقر االجكماعي : 4 زنقة 6) 

 54777  - خني رة  امالو  مليزان  تيزي 

خني رة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
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1777 بقيمة   : السيد عمر اوتزكي 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اوتزكي  عمر  السيد 

دوار تمكايدوت ايت سعدلي كروشن 

خني رة 54777 خني رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  اوتزكي  عمر  السيد 

دوار تمكايدوت ايت سعدلي كروشن 

خني رة 54777 خني رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 غشت  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 215.

294I

FLASH ECONOMIE

 TRAPEZ AMENAGEMENT

URBAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TRAPEZ AMENAGEMENT

URBAIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17,زنقة 

الحرية ,الطابق 3 ,الشقة 5 - 27777 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 TRAPEZ AMENAGEMENT

.URBAIN

تحقيق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وإدارة  وتنسيق  ومراقبة 

املشاريع

ونواع وعمال الكيهئ العمراني على 

وجميع  والدولي،  الوطني  املسكويين 

وكذلك  خاصة،  وو  عامة  األعمال 

والكصدير  االسكيراد  عمليات  جميع 

والكجارة والعالقة والوسيط الكجاري 

والكمثيل والسمسرة ألي منكج،

البضائع واملواد.

17,زنقة   : عنوان املقر االجكماعي 

الحرية ,الطابق 3 ,الشقة 5 - 27777 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة شيماء ايتبولقيد : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

ايتبولقيد  شيماء  السيدة 

 5 22 رقم  عنوانه)ا) عين الشق زنقة 

27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

ايتبولقيد  شيماء  السيدة 

 5 22 رقم  عنوانه)ا) عين الشق زنقة 

27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 6)455).

295I

FLASH ECONOMIE

EDIFISCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

EDIFISCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 3، تجزئة 
وطلنتيك 2 الطابق الس لي الشقة 
25 عمارة «E» شارع الش شاوني 

عين السبع - 27777 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
464453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EDIFISCO
-الترويج   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
وإدارة  تأجير   - بيع   - -شراء 

العقارات.
عنوان املقر االجكماعي : 3، تجزئة 
الشقة  الس لي  الطابق   2 وطلنتيك 
الش شاوني  شارع   «E» عمارة   25
الدار البيضاء   27777  - عين السبع 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 457  : االله  عبد  رجالي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 457  : الهادي  السيد رجالي عبد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبد االله رجالي عنوانه)ا) 
تجزئة  الش شاوني  شارع   (1
ماجستيك عين السبع 27777 الدار 

البيضاء املغرب.
الهادي  عبد  رجالي  السيد 
 Rue des 4 Moulins عنوانه)ا) 
 78955 Carriéres Sous poissy

.France
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد عبد االله رجالي عنوانه)ا) 
تجزئة  الش شاوني  شارع   (1
ماجستيك عين السبع 27777 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 76 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 38471).
296I

CABINET EL KHALIFA

G.B.M.F S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين، 27177، الدار 

البيضاء املغرب
G.B.M.F S.A.R.L A.U شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي عين السبع 

الحي الصناعي موريطانيا الطابق 
الثاني رقم 4. - 27597
 الدار البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.33851(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«477.777 درهم» وي من «177.777 
عن  درهم»   577.777» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43263).

29(I

iso fidus

EXPRO PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus

حي األمال 72 رقم 47 مككب رقم 76 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

29647، دارالبيضاء املغرب

EXPRO PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

املغرب العربي الطابق الكاني عمارة 

الز يري رقم البريد 98 عين حرودة - 

28837 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2677(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EXPRO PLASTIC

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد  جميع  تدوير  وإعادة  ومعالجة 

البالستيكية، مكاتب لكأجير، اسكيراد 

وتصدير.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الكاني عمارة  الطابق  العربي  املغرب 

 - 98 عين حرودة  الز يري رقم البريد 

28837 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد محمد طا�سى : 333 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد عبدهللا لهاللي : 333 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 334  : نصيف  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  طا�سى  محمد  السيد 
 79 رقم   58 زنقة   72 املسيرة  حي 

الدار البيضاء   27667 الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  لهاللي  عبدهللا  السيد 

 6 15 رقم  3 عمارة  مجموعة زرهون 

27477 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.

السيد رضوان نصيف عنوانه)ا) 

 4 رقم  ع هاء  املدينة العصرية م باء 

تيط  حجاج  سيدي  االول  الطابق 

29647 الدار البيضاء  مليل البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  طا�سى  محمد  السيد 
 79 رقم   58 زنقة   72 املسيرة  حي 

الدار البيضاء   27667 الدارالبيضاء 

املغرب

عنوانه)ا)  لهاللي  عبدهللا  السيد 

 6 15 رقم  3 عمارة  مجموعة زرهون 

27477 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب

السيد رضوان نصيف عنوانه)ا) 

 4 رقم  ع هاء  املدينة العصرية م باء 

تيط  حجاج  سيدي  االول  الطابق 

29647 الدار البيضاء  مليل البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1719.

298I

Arithmetic Compta 

ترونسبورطوا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
)11 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املككب رقم 4، 14777، 
القنيطرة املغرب

ترونسبورطوا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي ملكقى 
شارع مصط ى الرافعي وشارع 

طنجةاقامة بالزور 14 مككب رقم )7 
- 14777 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
55929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ترونسبورطوا.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضاعة،النقل  نقل  املسكخدمين، 

املدر�سي،.
ملكقى   : االجكماعي  املقر  عنوان 
وشارع  الرافعي  مصط ى  شارع 
طنجةاقامة بالزور 14 مككب رقم )7 

- 14777 القنيطرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد عبد الغني دحمان. : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

دحمان.  الغني  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار اوالد العسال املناصرة 

14777 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

دحمان.  الغني  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار اوالد العسال املناصرة 

14777 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

رقم -.

299I

DEMER CONSULTING

DAOTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU

A2، 20000، الدارالبيضاء املغرب

DAOTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الحي 

الصناعي موالي رشيد تجزئة 94 

طابق األول الدار البيضاء الدار 

البيضاء 277777 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DAOTEX

االسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والكصدير.
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الحي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 94 تجزئة  رشيد  موالي  الصناعي 

الدار  البيضاء  الدار  األول  طابق 

البيضاء  الدار   277777 البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد سعد نضيف : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   577  : السيد طارق قبول 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  نضيف  سعد  السيد 

رقم   8 عمارة   ( إقامة الص ا م س 

684 سيدي مومن البيضاء 277777 

الدار البيضاء املغرب.

حي  السيد طارق قبول عنوانه)ا) 

لال مريم بلوك 173 رقم 34 277777 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  نضيف  سعد  السيد 

رقم   8 عمارة   ( إقامة الص ا م س 

684 سيدي مومن البيضاء 277777 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 44982).

377I

STE FIACCOF 

STE ROUTE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

STE ROUTE INVEST

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الكرامة زنقة ليما عمارة 5 رقم 1 
زهور 1 - 37777 فاس امل رب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   75

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ROUTE INVEST
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضاءع  نقل  املخكل ة  االشغال  في 

لحساب الغير -تجارة عامة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 1 رقم   5 عمارة  ليما  زنقة  الكرامة 

زهور 1 - 37777 فاس امل رب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 (77  : احمد  بومهدي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

377 حصة   : السيد بومهدي علي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  احمد  بومهدي  السيد 

 12 شارع املنامة زنقة الشحرور رقم 
زهور 1 رقم 12 37777 فاس امل رب.

عنوانه)ا)  علي  بومهدي  السيد 

 12 شارع املنامة زنقة الشحرور رقم 
زهور 1 رقم 12 37777 فاس امل رب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  احمد  بومهدي  السيد 

 12 شارع املنامة زنقة الشحرور رقم 
زهور 1 رقم 12 37777 قاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2161/2727.

371I

EL FACHTALI CONSEIL

IAH TRAIDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق الكاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا مراكش، 
47777، مراكش املغرب

IAH TRAIDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي وزيس 2 
عمارة 284 الطابق 3 الشقة رقم 38 
مككب و1- بلوك ب طريق وس ي - ك 

MARRAKECH 47777 املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.174171

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تغيير   2727 يونيو   37 املؤرخ في 
نشاط الشركة من «اسكيراد وتصدير 
ومسكلزماتها»  املدرسية  اللوازم 
ونواع  جميع  وتصدير  «اسكيراد  إلى 
ونواع  وجميع  الصناعية  املاكينات 

قطع الغيار وامللحقات».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115425.

372I

S.H EXPERTISE

KOH-I-NOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,17

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC، 20400،

CASABLANCA MAROC
KOH-I-NOOR

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

فرحات حشاد إقامة سيتي الطابق 3 

الرقم 3) - 27777 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.357615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر   2727 غشت   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

KOH-I- الوحيد  الشريك  ذات 

 177.777 روسمالها  مبلغ   NOOR

درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

فرحات حشاد إقامة سيتي الطابق 3 

املغرب  البيضاء   27777  -  (3 الرقم 

نتيجة ل : صعو ة اإلستثمار.

زنقة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

فرحات حشاد إقامة سيتي الطابق 3 

الرقم 3) - 27777 البيضاء املغرب. 

وعين : 

األبيض  إيمان  السيد)ة) 

 4( إقامة  سمارة  حي  وعنوانه)ا) 

 27257 5 عين السبع  الرقم   1 شارع 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45459).

373I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 SCIENCES

ELECTRONIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة وبي الدرداء الطابق األول - 

طنجة، 97727، طنجة املغرب
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 SCIENCES ELECTRONIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

يوسف ابن تاش ين، إقامة وبدالس، 

محل رقم A8. طنجة - 97777 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(285

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تحويل  13 وبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

إقامة  تاش ين،  ابن  يوسف  «شارع 

 - طنجة   .A8 رقم  محل  وبدالس، 

«حي  إلى   » املغرب  طنجة   97777

 - طنجة   .575 رقم  قطعة  مسنانة، 

97777 طنجة املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   78 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4435.

374I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

DAIFI DE TRAVAUX DIVERS
إعالن مكعدد القرارات

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN

 AL MARINI IMM. AMIRA 2

 MEKNES، 50300، MEKNES

MAROC

 DAIFI DE TRAVAUX DIVERS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 9 زنقة 

9 تجزئة رزقي الزيكون مكناس - 

57777 مكناس املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.34183

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

الذي ينص على   : قرار رقم االول 

حصة اجكماعية   1777 بيع   : مايلي 

صالح  السيد  بحوزة  كانت  التي 

الدين الضاي ي لصالح السيد مبارك 

ال ياللي

الذي ينص على   : قرار رقم الثاني 

اسكقالة السيد صالح الدين   : مايلي 

وتعيين  للشركة  كمسير  الضاي ي 

السيد مبارك ال ياللي كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة

قرار رقم الثالث : الذي ينص على 
مايلي : املصادقة على تعديل القانون 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

ينص  الذي   : السادس  رقم  بند 

على مايلي : تقسيم الحصص 

بند رقم السابع : الذي ينص على 

ال ياللي  يمثل السيد مبارك   : مايلي 

 177 الواحدة  قيمة  حصة   1777

دراهم

بند رقم اربعة عشر : الذي ينص 

مبارك  السيد  نعيين   : مايلي  على 

ال ياللي كمسير للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2627.

375I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

CAFE DELOCCI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN

 AL MARINI IMM. AMIRA

 2 MEKNES RUE ABOU AL

 HASSAN AL MARINI IMM.

 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC

 CAFE DELOCCI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )3 

واو تجزئة رياض الزيكون مكناس - 

57777 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2719 دجنبر   72

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DELOCCI

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 3( رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

 - مكناس  الزيكون  رياض  تجزئة  واو 

57777 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد زعيم رشيد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  رشيد  زعيم  السيد 

بلير ب.م.ع   26 28 شقة  اقامة النيل 

مكناس 57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  زعيم  رشيد  السيد 

بلير ب.م.ع   26 28 شقة  اقامة النيل 

مكناس 57777 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   73 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم )251.

376I

FIDACTIVE

ALOUMNYA PP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

ALOUMNYA PP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : مكجر 
رقم 21 و21A زاوية شارع الحسن 

الثاني وشارع مدريد - 87777 اكادير 

املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.27(89

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 غشت   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ALOUMNYA PP حل 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   177.777
اإلجكماعي مكجر رقم 21 و21A زاوية 

 - شارع الحسن الثاني وشارع مدريد 

87777 اكادير املغرب نتيجة لكص ية 

ودية.

وعين : 
حديوي  نعيمة  السيد)ة) 

 34 عمارة  اسالن  اقامة  وعنوانه)ا) 
رقم 28 الحي املحمدي 87777 اكادير 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ 31 غشت 2727 وفي مكجر رقم 
21 و21A زاوية شارع الحسن الثاني 

وشارع مدريد - 87777 اكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96262.

37(I



12847 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

CHAFITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN

 AL MARINI IMM. AMIRA

 2 MEKNES RUE ABOU AL

 HASSAN AL MARINI IMM.

 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC

CHAFITRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سيدي مبارك زعير الزيكون مكناس - 

57777 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5744(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   72

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CHAFITRAV

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخكل ة او البناء

االسكيراد والكصدير

الكجارة.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

سيدي مبارك زعير الزيكون مكناس - 

57777 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد نوفل عساوي : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد شافي عساوي : 577 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  عساوي  نوفل  السيد 
م.ج مكناس   87 تجزئة الزهور رقم 

57777 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  عساوي  شافي  السيد 
م.ج   87 رقم  فيال  الزهور  تجزئة 

مكناس 57777 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  عساوي  نوفل  السيد 
م.ج مكناس   87 تجزئة الزهور رقم 

57777 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   2( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2454.
378I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

ETIX EVERYWHERE MAROC
إعالن مكعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
477, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 477, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 27777، الدار البيضاء 

MAROC
 ETIX EVERYWHERE MAROC
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : حديقة 
سابينو الصناعية، قطعة 1167-
1161 النواصر - 777)2 الدار 

البيضاء اململكة املغر ية.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.313681

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
قرار رقم إقالة السيد رضا ناؤور : 
إقالة السيد   : الذي ينص على مايلي 
رضا ناؤور من مهامه كمدير مشارك 
تظل  وهكذا  فوري.  بأثر  للشركة 
الشركة يديرها مدير واحد في شخص 

السيد ونطوان بوني اس ؛

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم املادة 15 : تعيين املديرين :

الذي ينص على مايلي : يدير الشركة 

مدير وو وكثر، شخص طبيعي، شريك 

في  )املدراء)  املدير  تعيين  يكم  وم ال. 

قرار  بموجب  وو  األسا�سي  النظام 

روس  ور اع  ثالثة  بأغلبية  جماعي 

محدودة  كانت  سواء  ل ترة،  املال، 

وو،  الكعيين  قرار  في  محددة  ال،  وم 

محددة،  ل ترة  ذلك،  عدم  حالة  في 

العام  بانعقاد االجكماع  تنكهي  ل ترة 

العادي الكالي ملساهمي الشركة الذي 

يبت في حساباتهم. تم تعيين مجموعة 

 2718 يناير   12 بكاريخ  الشركاء 

 MONSIEUR ANTOINE  -  : كمدير 

من  فرن�سي الجنسية،   ،BONIFACE

مواليد 28 نوفمبر 1985، حامل جواز 

في  مقيم   ،16FV78236 رقم  الس ر 

 ،Nei Wiss، L-3327 Crauthem ،8

لوكسمبورغ.

صالحيات   :  16 املادة  رقم  بند 

اإلدارة : الذي ينص على مايلي : تكمكع 

اإلدارة، تجاه األطراف الثالثة، دون وي 

اسكثناء وو تح ظ، بأكبر الصالحيات 

وتن يذ  الشركة  عن  نيابة  للكصرف 

مع  بهدفها،  املكعلقة  األعمال  جميع 

يمنحها  التي  الصالحيات  مراعاة 

حالة  في  للشركاء..   
ً
صراحة القانون 

فإنهم  املديرين،  من  العديد  وجود 

يمكلكون بشكل من صل الصالحيات 

ال  املقالة.  هذه  في  عليها  املنصوص 

تؤثر معارضة املدير ألفعال مدير آخر 

ما لم يثبت ونهم  فيما يكعلق بالغير، 

على علم بذلك. ال تؤثر املعارضة التي 

يقدمها املدير على تصرفات مدير آخر 

ما لم  فيما يكعلق باألطراف الثالثة، 

يكن لديهم علم مسبق باملعارضة. «

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45598).

379I

 FICOZI» FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

STE COPIE CLASS MEKNES
إعالن مكعدد القرارات

 FICOZI» FIDUCIAIRE DE
«COMPTABILITE ZITOUNA

)، زنقة القنيطرة الطابق الس لي 
رقم 13 املدينة الجديدة مكنـاس، 

57777، مكناس املغرب
 STE COPIE CLASS MEKNES
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : عمارة 
8 محل رقم 2 زنقة غانا املدينة 

الجديدة مكناس - 57777 مكناس 
املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.337(9
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

ت ويت الحصص.
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تحويل الشكل القانوني للشركة.
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
تسمية وتعيين مسير جديد للشركة 
واسكقالة السيد الخاللـي املهـدي من 

مهامه في الشركة.
 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :
األسا�سي  القانون  وصياغة  إعادة 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
الذي ينص على   : و6   5 بند رقم 
املهـدي  الخاللـي  السيد  بـاع   : مايلي 
 D993322.  : الوطنية  بطاقكه  رقم 
حصة من مجموع حصصه في   477
للحصة  درهم   177 بقيمة  الشركة 
بطاقتها  رقم  سـنـاء  الخاللـي  للسيدة 

.D62(499 : الوطنية
 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
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بند رقم 15 و18 : الذي ينص على 

يرجعان  واإلمضاء  التسيير   : مايلي 

بشكل من رد للسيدة الخاللـي سـنـاء 

السيد  واسكقالة  محددة.  غير  ملدة 

في  مهامه  من  املهـدي،  الخاللـي 

الشركة.

الذي ينص على مايلي   : بند رقم. 

األسا�سي  القانون  وصياغة  إعادة   :

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم )2)2.

317I

شركة ابهوش للخدمات

LA PERLA DEL COSTA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 74 العيون، 7717)، 

العيون املغرب

LA PERLA DEL COSTA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 

641 شقة رقم 75 العيون - 7777) 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3372(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PERLA DEL COSTA

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء  الكجارة.بيع  األسماك. 

بيع  والكقسيط.  بالجملة  األسماك 

ومعالجة  تجميد  البحرية.  املنكجات 

األسماك الطازجة وو املجمدة. النقل 

و يع  والدولي  الوطني  املبرد.النقل 

جميع ونواع السلع. اسكيراد وتصدير 

جميع ونواع املنكجات..

مدينة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

رقم   I بلوك  الثاني  الشطر  الوحدة 

 (7777  - 75 العيون  641 شقة رقم 

العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : بوريك  ايت  علي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : امغار  ايت  السيد حسن 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد علي ايت بوريك عنوانه)ا) 

الداخلة  حي   42 رقم   2 وو  بلوك 

87777 وكادير املغرب.

السيد حسن ايت امغار عنوانه)ا) 

الحسنية 1 الرقم 37 العالية 28873 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد علي ايت بوريك عنوانه)ا) 

الداخلة  حي   42 رقم   2 وو  بلوك 

87777 وكادير املغرب

السيد حسن ايت امغار عنوانه)ا) 

الحسنية 1 الرقم 37 العالية 28873 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2158/2727.

311I

محمد محسن

شركة زواق غاماساج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد محسن
شارع موالي اسماعيل اقامة وسامة 
بلوك A رقم 21 الطابق 6، 97777، 

طنجة املغرب
شركة زواق غاماساج شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العر ية 

السعودية الطابق الثالث رقم 27 - 
97797 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17(555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   78
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

زواق غاماساج.
غرض الشركة بإيجاز : جمع و يع 

املكالشيات.
اقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
العر ية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  27 السعودية الطابق الثالث رقم 

97797 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : محسن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محسن  محمد  السيد 

طنجة   977(7 الصغيرة  مغوغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محسن  محمد  السيد 

طنجة   977(7 الصغيرة  مغوغة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2)2335.

312I

مككب املحاسبة

الزيال�سي كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مككب املحاسبة

طريق العرائش عمارة وجعون رقم 

) الطابق الثاني القصر الكبير، 

92157، القصر الكبير املغرب

الزيال�سي كاش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

العرو ة شارع تط ت رقم 377 

القصر الكبير - 92157 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

الزيال�سي كاش.

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال والعمالت.
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حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 377 رقم  تط ت  شارع  العرو ة 
القصر الكبير - 92157 القصر الكبير 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 57.777  : اكرام  الدكالي  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد الزيال�سي محمود : 57.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 57777  : السيدة الدكالي اكرام   

بقيمة 177 درهم.
السيد الزيال�سي محمود : 57777 

بقيمة 177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد الزيال�سي محمود عنوانه)ا) 
ساحة عالل بن عبد هللا رقم 5 القصر 
الكبير 92157 القصر الكبير املغرب.

عنوانه)ا)  الدكالي  اكرام  السيدة 
 15 شارع  و  مجموعة  األندلس  حي 
رقم 15 القصر الكبير 92157 القصر 

لكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  الدكالي  اكرام  السيدة 
 15 شارع  و  مجموعة  األندلس  حي 
رقم 15 القصر الكبير 92157 القصر 

لكبير املغرب
السيد الزيال�سي محمود عنوانه)ا) 
ساحة عالل بن عبد هللا رقم 5 القصر 

الكبير 92157 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  الكبير  بالقصر  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 477.
313I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائكمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

RHAZALI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائكمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون، 2777)، املر�سى العيون 

املغرب

RHAZALI FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء شارع عالل بن عبد 

هللا رقم 43 شقة 72 املر�سى العيون. 

- 7772) املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RHAZALI FISH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة  وتصدير،  اسكيراد  األسماك. 

تصدير  تسويق،  وتجارة،  عامة 

األسماك،  ونواع  جميع  واسكيراد 
روسيات  القشريات،  الرخويات، 

األرجل، األصداف البحرية، د وغيرها 

وو  املحلية  البحرية،  املأكوالت  من 

املسكوردة عن طريق صيد األسماك 

وو قوارب الصيد تجميد......

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء شارع عالل بن عبد 

هللا رقم 43 شقة 72 املر�سى العيون. - 

7772) املر�سى العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

577 حصة   : السيد ياسين غزالي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

577 حصة   : السيد يوسف دبيز 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  دبيز  يوسف  السيد 
اقامة السعادة   196 11 عمارة  شقة 
3 حي املحمدي 87777 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  غزالي  ياسين  السيد 
شقة   15 عمارة   2 الكضامن  إقامة 
اكادير   87777 بنسركاو اكادير   264

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  غزالي  ياسين  السيد 
شقة   15 عمارة   2 الكضامن  إقامة 
اكادير   87777 بنسركاو اكادير   264

املغرب
عنوانه)ا)  دبيز  يوسف  السيد 
اقامة السعادة   196 11 عمارة  شقة 
3 حي املحمدي 87777 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2159/2727.

314I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE GROUVIRE DRANDE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 73 

الطابق الثاني خني رة، 54777، 
خني رة املغرب

 STE GROUVIRE DRANDE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 321 
رقم 1359 حي غرناطة مريرت عمالة 

خني رة - 54777 خني رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

344(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   76
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GROUVIRE DRANDE SARL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

عنوان املقر االجكماعي : زنقة 321 

رقم 1359 حي غرناطة مريرت عمالة 

خني رة - 54777 خني رة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بووغاز  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بووغاز  عزيز  السيد 
زنقة 74 رقم 265 حي بولش ار مريرت 

54777 خني رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بووغاز  عزيز  السيد 
زنقة 74 رقم 265 حي بولش ار مريرت 

54777 خني رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 227.

315I

IFCG CONSULTING SARL

غلوبال لوكسوغي كلينين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL

 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

غلو ال لوكسوغي كلينين شركة

 ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجكماعي ))2 

تجزئة كاديري الطابق االول برشيد 

 BERRECHID 26100 BERRECHID

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

13(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : غلو ال 

لوكسوغي كلينين.

الكعقيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والنظافة.

 2((  : االجكماعي  املقر  عنوان 

برشيد  االول  الطابق  كاديري  تجزئة 

 BERRECHID 26100 BERRECHID

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : الحسني  عمر  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الحسني  عمر  السيد 
 1 شقة   1 طابق  كوس  دي  زنقة   3

 CASABLANCA  27337 املعاريف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الحسني  عمر  السيد 
 1 شقة   1 طابق  كوس  دي  زنقة   3

 CASABLANCA  27337 املعاريف 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2727 تحت رقم )123.

316I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE ADILINOX SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 73 

الطابق الثاني خني رة، 54777، 

خني رة املغرب

 .STE ADILINOX SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي ايت 

خاصة 71 رقم 177 خني رة - 

54777 خني رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

..ADILINOX SARL A.U

األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخكل ة والتشاور ووعمال إنوكس.

حي ايت   : عنوان املقر االجكماعي 
خاصة 71 رقم 177 خني رة - 54777 

خني رة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : عطاف  عادل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  عطاف  عادل  السيد 
حي وساكا خني رة   71 رقم   28 زنقة 

54777 خني رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  عطاف  عادل  السيد 
حي وساكا خني رة   71 رقم   28 زنقة 

54777 خني رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 218.

31(I

MATAHRI ABDERRAHIM

 KIRAT FRUIT

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

175 زنقة وليلي حي السالم بركان، 

63377، بركان املغرب

 KIRAT FRUIT INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 27 

شارع محمد الخامس الطابق الثالث 

حي الحسني بركان - 63377 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KIRAT : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.FRUIT INTERNATIONAL

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فواكه وو خضروات بالجملة

مقاول تعبئة وتغليف

 االسكيراد والكصدير..
 27 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

شارع محمد الخامس الطابق الثالث 

بركان   63377  - بركان  الحسني  حي 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : صونيا  قراط  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  صونيا  قراط  السيدة 
4 شقة  زنقة مابيلون الطابق   ( رقم 

17 فال فلوري 7)273 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الحميد  عبد  قراط  السيد 

الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا) 

 63377 الحسني  حي  القراط  عمارة 

بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 2727/)36.

318I

FLASH ECONOMIE

POLYCLINIQUE VOLUBILIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

«POLYCLINIQUE «VOLUBILIS

 شركة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها : 3357777.77 درهم
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املقر اإلجكماعي : 

مكناس،املنزه؛تجزئة رقم 36 قرب 

مستش ى محمد 5

السجل الكجاري رقم : 22949

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

قرر  و17/78/2727   28/71/2727

ما يلي : ذخول شريك جديد-
بطاقكه  رقم  باحاجي،  محمد   

مغربي،قاطن   D23254 الوطنية 

بكجزئة ميموزة رقم 33 م ج مكناس

 17777 بمجموع  ت ويت   

محمد  السيد  من  اجكماعية  حصة 

شركة-  في  يمكلكها  التي  لحلو  عزيز 

Polyclinique volubilis

على  بناء  باحاجي  ل ائدة محمد   

Polyclinique volubilis ذلك شركة

درهم   3357777 روسمالها  يبلغ   

مقسمة إلى 33577 حصة اجكماعية 

بقيمة 177 درهم

النحو  على  بين الشركاء  مقسمة 

الكالي :

 17777 باحاجي  محمد  السيد 

حصة اجكماعية-
مدغري  علوي  مصط ى  السيد 

17777 حصة اجكماعية-

 5777 النقاش  عائشة  السيدة 

حصة اجكماعية-

املكوكل  كمال  محمد  السيد 

العلمي 2577 حصة اجكماعية-

حصة   2577 خليل  حمو  السيد 

اجكماعية-

وبوشيبة  العربي  محمد  السيد 

2577 حصة اجكماعية-
علوي  العماري  العربي  السيد 

1777 حصة اجكماعية-

مجموع : 33577 حصة اجكماعية
إجراءات تعديل السجل الكجاري 

ملكناس-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بمكناس طبقا للحكم رقم 

 72/79/2727 682/2727،بكاريخ 

؛ملف رقم 682/8173/2727

319I

ADVOLIS

NADIZ DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

NADIZ DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 
الصناعي تجزئة رقم 93 - 67777 

وجدة املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1(45(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 24 شتنبر 2719 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 -  93 «حي الصناعي تجزئة رقم  من 
إلى «27 زنقة  67777 وجدة املغرب» 
 - معاريف  الخامس  الطابق  تويلري 

27337 الدار يضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 587.

321I

FLASH ECONOMIE

 CHINA MOROCCO
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC
 CHINA MOROCCO

INTERNATIONAL
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي )38 شارع 
محمد 5 الطابق ) رقم 19 - 27777 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(188(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 CHINA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MOROCCO INTERNATIONAL

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في الككنولوجيات الجديدة.

عنوان املقر االجكماعي : )38 شارع 

محمد 5 الطابق ) رقم 19 - 27777 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : املكاوي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد احمد املكاوي عنوانه)ا) 66 

5 الجيروند  2 شقة  زنقة افني طابق 

27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد احمد املكاوي عنوانه)ا) 66 

5 الجيروند  2 شقة  زنقة افني طابق 

27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 71 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 19954.

323I

MELIUS CONSULTING

GHAYTOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING

رقم 49، زنقة سعد إبن وبي وقاص، 

الطابق الثاني، مككب رقم 3 ولزاس 

لورين، 27127، الدار البيضاء 

املغرب

GHAYTOT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 166 و، 

محج محمد السجلما�سي، بوركون. - 

27757 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GHAYTOT

مطعم،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى و يع املثلجاث.

و،   166  : املقر االجكماعي  عنوان 

محج محمد السجلما�سي، بوركون. - 

27757 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 477.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 4.777  : الحلواني  مراد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا)  الحلواني  مراد  السيد 

 .39 س،رقم  بلوك2،ق  العنق،  حي 

27167 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الحلواني  مراد  السيد 

 .39 س،رقم  بلوك2،ق  العنق،  حي 

27167 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46164).

324I

STE SKY AFFAIRES شركة سكاي افير

شركة ايكو واش سرفيس اطو
 STE ECO -WASH SERVICE 

AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE SKY شركة سكاي افير

AFFAIRES

ملكقى شارع محمد الخامس وشارع 

الحسن الثاني اقامة عثمان الطابق 

الثاني رقم 6 بني مالل، 23777، بني 

مالل املغرب

 STE شركة ايكو واش سرفيس اطو

 ECO -WASH SERVICE AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي توطين 

في شركة عطوف لالشغال : بلوك 
1 رقم 32 حي الص ا الطابق االول 

بني مالل بني مالل 23777 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

9965

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

 STE ECO اطو  واش سرفيس  ايكو 

.-WASH SERVICE AUTO

غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

عنوان املقر االجكماعي : توطين في 

شركة عطوف لالشغال : بلوك 1 رقم 

32 حي الص ا الطابق االول بني مالل 

بني مالل 23777 بني مالل املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

457 حصة   : السيد عطوف بالل 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : عطوف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 : بوملان  نايت  خديجة  السيدة 

277 حصة بقيمة 177 درهم للحصة 

السيد معاد عطوف : 157 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 السيد عطوف بالل : 457 بقيمة 

177 درهم.

 277  : محمد  معطوف  السيد 

بقيمة 177 درهم.

277 بقيمة   : السيدة نايت بوملان 

177 درهم.

السيد عطوف معاد : 157 بقيمة 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بالل  عطوف  السيد 

مالل  بني   15 رقم   2 شمس  تجزئة 

23777 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  عطوف  السيد 

27غشت  اوالد عياد لكرابزية شارع 

بني مالل 23777 بني مالل املغرب.

خديجة  بوملان  نايت  السيدة 

اوالد عياد لكرابزية شارع  عنوانه)ا) 

23777 بني مالل  27غشت بني مالل 

املغرب.

عنوانه)ا)  معاد  عطوف  السيد 

مالل  بني   32 رقم   2 شمس  تجزئة 

23777 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بالل  عطوف  السيد 

مالل  بني   15 رقم   2 شمس  تجزئة 

23777 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 28 فبراير 

2727 تحت رقم 186.

325I

CAGECO

PIAZZA RESTAURATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 17 الدار البيضاء، 27577، 

الدارالبيضاء املغرب

PIAZZA RESTAURATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

37 رقم 11 حي الهناء - 27277 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.214443

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 72 غشت 2717 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

«زنقة 37 رقم 11 حي الهناء - 27277 

«تجزئة  إلى  املغرب»  الدارالبيضاء 

سيدي  بلدية   122 رقم  منظرنا 

الدارالبيضاء   27467 معروف -  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

وككو ر 2717 تحت رقم )36254.

326I

MATAHRI ABDERRAHIM

AGENCE JEOUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MATAHRI ABDERRAHIM

175 زنقة وليلي حي السالم بركان، 

63377، بركان املغرب

AGENCE JEOUIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي رقم 37 
زنقة 465 حي الزالقة بركان - 63377 

بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

686(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   16 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

نقل األمكعة غير املصاحبة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 365/2727.

32(I

STE ARSALAN CHAOUIA

PARAMEDIC DALASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26777 ،843 163 ص.ب

MAROC

PARAMEDIC DALASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 71 تجزئة 

الشاوية رقم ) - 26777 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

67((
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PARAMEDIC DALASS
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسكلزمات طبية.
عنوان املقر االجكماعي : 71 تجزئة 
سطات   26777  -  ( رقم  الشاوية 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيدة لطي ة حكم : 977 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  حكم  لطي ة  السيدة 
اوالد  زنقة  الكريم  عبد  سيدي  حي 

سعيد 26777 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  حكم  لطي ة  السيدة 
اوالد  زنقة  الكريم  عبد  سيدي  حي 

سعيد 26777 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 االبكدائية بسطات بكاريخ 

2727 تحت رقم 4/27)17.
328I

STE FIDUKARS SARL

STE REFLECT CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
STE REFLECT CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 32 حي 
الحرفيين - 45777 ورزازات املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

1778(
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 شتنبر   79 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ت ويت السيد )ة) محمد اليعالوي 
وصل  من  اجكماعية  حصة   (77
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.777
79 شتنبر  إبراهيم البوخليقي بكاريخ 

.2727
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بورزازات بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 1333.

329I

SOLUCIA EXPERTISE

NOVANCY CONSULTING
إعالن مكعدد القرارات

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA MAROC
 NOVANCY CONSULTING

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : رقم 49 
زنقة سعد ابنو وقاس الطابق الثالث 
مككب رقم 5 - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
265579

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 37 دجنبر 2719  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

 278  : إلى  اإلجكماعي  املقر  تحويل 
تجزئة مندرونا, سيدي معروف الدار 

البيضاء, املغرب.

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
مايلي : زيادة روس مال الشركة بمبلغ 

577777 )خمسمائة ولف) درهم عن 

آالف)  )خمسة   5777 خلق  طريق 

)مائة)   177 بقيمة  حصص جديدة 

يكم سدادها  درهم للحصة على ون 
ديون  دمج  طريق  عن  بالكامل 

الحساب الجاري للشريك 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  4 رقم  بند 

تعيين  تم   : اإلجكماعي  املقر   : مايلي 

 278  : في  للشركة  اإلجكماعي  املقر 

تجزئة مندرونا, سيدي معروف الدار 

البيضاء, املغرب.

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي : 

املساهمات : السيد مصط ى موتوت 

1577777 )مليون وخمسمائة ولف) 

درهم.

بند رقم ) : الذي ينص على مايلي : 
روس املال اإلجكماعي : يبلغ الروسمال 
)مليون   1577777  : اإلجكماعي 

وخمسمائة ولف) درهم وهي مقسمة 

إلى 15777 )خمسة عشرولف) حصة 

للحصة  درهم  )مائة)   177 بقيمة 

مدفوعة  بالكامل,  فيها  اإلشتراك  تم 

 بالكامل ومخصصة على النحو الكالي :

 15777 موتوت  مصط ى  السيد 

)خمسة عشر ولف) حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4644).

337I

MELIUS CONSULTING

CREATIVE ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49، زنقة سعد إبن وبي 

وقاص، الطابق الثاني، مككب رقم 

3 ولزاس لورين، 27127، الدار 

البيضاء املغرب

CREATIVE ARCHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي )، 
زنقة سبكة، إقامة رامي، الطابق 

الثاني، مككب رقم 8، املستش يات - 

27367 الدار البيضاء املغرب

تغيير تسمية الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

456681

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى   

تم تغيير   2727 شتنبر   74 املؤرخ في 

 CREATIVE» من  الشركة  تسمية 

 ELEGANCY» إلى   «ARCHI

.» ARCHITECTURE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45931).

331I

AGIL CONSEIL

 QUANTUMA INGENIERIE

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER

ETAGE ,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 QUANTUMA INGENIERIE

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : تجزئة 

الحسن الكاني رقم 148 اسكجور 

مراكش - 47777 مراكش املغرب

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري  

88271

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2727 فبراير   74 في  املؤرخ 

 QUANTUMA INGENIERIE حل 

ذات شركة   CONSULTING
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املسؤولية املحدودة مبلغ روسمالها   
مقرها  وعنوان  درهم   57.777
اإلجكماعي تجزئة الحسن الكاني رقم 
 47777  - مراكش  اسكجور   148
مراكش املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الغرض اإلجكماعي.
وعين : 

الولجة  هللا  عبد  السيد)ة) 
الكاني  الحسن  تجزئة  وعنوانه)ا) 
 47777 اسكجور مراكش   148 رقم 
مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

امجاد  لحسن  السيد)ة) 
الكاني  الحسن  تجزئة  وعنوانه)ا) 
 47777 اسكجور مراكش   148 رقم 
مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
تجزئة  وفي   2727 فبراير   74 بكاريخ 
اسكجور   148 رقم  الكاني  الحسن 

مراكش - 47777 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115345.

332I

CRI MEKNES

 SANADI CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA
 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC
 SANADI CONSULTING SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 1) 
الحي العسكري 6 البساتين - 57777 

مكناس املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
5762(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 SANADI CONSULTING SARL

.AU
مككب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدراسات - االستشارات اإلدارية.
 (1 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
الحي العسكري 6 البساتين - 57777 

مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : املرصاني  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة سارة املرصاني عنوانه)ا) 
شارع املنصور الذهبي م.ج   18 رقم 

57777 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة سارة املرصاني عنوانه)ا) 
شارع املنصور الذهبي م.ج   18 رقم 

57777 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 73)2.
333I

STE FIDUKARS SARL

STE REFLECT CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC

STE REFLECT CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 32 حي 

الحرفيين - 45777 ورزازات املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

1778(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  79 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  معاد  بوسديك 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بورزازات بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 1333.

334I

KAMAR BENOUNA

MLS INVES ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

MLS INVES ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ) 

اقامة رامي زنقة سبكة - 27597 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

4617(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في )7 شتنبر 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 27597  - اقامة رامي زنقة سبكة   (»

زنقة   31» إلى  املغرب»  الدارالبيضاء 

الطابق  اوشطار  اقامة  الوقت  ابو 

 - بوركون   11 رقم  الشقة  الثالث 

27747 الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45946).

335I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

BELLIL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مككب رقم 

8، 14777، القنيطرة املغرب

BELLIL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 23 زنقة 

ونوال إقامة فلوري 11 مككب رقم 4 

ميموزا - 14777 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

56741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BELLIL : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص 

- نقل البضائع.
زنقة   23  : عنوان املقر االجكماعي 

ونوال إقامة فلوري 11 مككب رقم 4 

ميموزا - 14777 القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : بليل  عادل  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : زينة  إبن  وحمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بليل  عادل  السيد 

 14777 مناصرة  العسال  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.

السيد وحمد إبن زينة عنوانه)ا) 

 14777 مناصرة  صبيح  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بليل  عادل  السيد 

 14777 مناصرة  العسال  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

رقم -.

336I

KAMAR BENOUNA

MASOJO ش م م

 دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

ش م م دات مساهم   MASOJO

وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

طور  الوحيد)في  الشريك  ذات 

الكص ية)

 46 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 

السادس  الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدارالبيضاء   27227  -  15-16 رقم 

املغرب.

حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.377989

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

م  ش   MASOJO الوحيد  الشريك   
م دات مساهم وحيد مبلغ روسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   17.777
الزرقطوني  شارع   46 اإلجكماعي 
 -  15-16 رقم  السادس  الطابق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   27227

ل : عدم الشغل.
و حدد مقر الكص ية ب 46 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم -15

16 - 27227 الدارالبيضاء املغرب. 
وعين : 

راوول  جوريس  السيد)ة) 
شارع   46 وعنوانه)ا)  بلوط  رو ير 
رقم  السادس  الطابق  الزرقطوني 
املغرب  الدارالبيضاء   27227  15-1

كمص ي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقكضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالكص ية  العقود والوثائق املكعلقة 
الطابق  الزرقطوني  شارع   46  :

السادس رقم 15-16
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4594).
33(I

VERSIONCONSULTING

SOCIETE COTWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCIETE COTWORK شركة ذات 
مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
 BAB وعنوان مقرها اإلجكماعي
 2-NFIS -199 TR5 APPT I-4
 AZZOUZIA MARRAKECH

 2-BAB NFIS -199 TR5 APPT I-4
 AZZOUZIA MARRAKECH

47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

175611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE COTWORK

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخكل ة

كراء املعدات واآلالت.

 BAB  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 NFIS -199 TR5 APPT I-4-2

 AZZOUZIA MARRAKECH

BAB NFIS -199 TR5 APPT I-4-

 2 AZZOUZIA MARRAKECH

47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد سوحى مصط ى 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : مصط ى  سوحى  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد سوحى مصط ى عنوانه)ا) 

تبوملانت امسمرير تنغير 47777 تنغير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد سوحى مصط ى عنوانه)ا) 

تبوملانت امسمرير تنغير 47777 تنغير 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 114816.

338I

LEGALIS CONSEIL

FREE FY SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès.، 30000، FES
MAROC

FREE FY SOLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي املكجر رقم 
1 عمارة 886 تجزئة القرويين طريق 
عين الشقف - 37777 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.18/2946
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2718 غشت   72 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
فارس  فيصل  )ة)  السيد  ت ويت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   577
1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) معاذ 

الحوات بكاريخ 71 غشت 2718.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   2( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2718 تحت رقم 2943/18.

339I

CABINET EL KHALIFA

 SELMA TOURISME S.A.R.L
A.U

إعالن مكعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين، 27177، الدار 

البيضاء املغرب
 SELMA TOURISME S.A.R.L A.U
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
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ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : 8،شارع 
محمد الخامس، الطابق السادس 
رقم 31. - 27257 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.668((

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
تخ يض في روس مال الشركة بمبلغ 
17777 درهم ون لك ببلع الخسارات 

السابقة واملتراكمة.
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
الزيادة في روس مال الشركة بما قدره 

17777 درهم نقدا.
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
من  بسيط  ادريس  السيد  اسكقالة 

منصبه كمسير.
 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :
تعيين السيدة سلمى بسيط كمسيرة 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
 بند رقم ) : الذي ينص على مايلي :

 17.777 روس مال الشركة محدد في 
درهم مقسمة إلى 177حصة من فئة 

177 درهم للحصة 
على  ينص  الذي   :  25 رقم  بند 
تعيين السيدة سلمى بسيط   : مايلي 

كمسيرة للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4556).
341I

JURIS INVEST PARTNERS

TENOR CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

TENOR CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور وزنقة سقراط 

مجموعة 5 اقامة مازوريل - 27247 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.351473

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تعيين   2727 76 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنسعيد محمد فريد كمسير آخر تبعا 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 6)363).

342I

CAGECO

PIAZZA RESTAURATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 17 الدار البيضاء، 27577، 

الدارالبيضاء املغرب

PIAZZA RESTAURATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

37 رقم 11 حي الهناء - 27277 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

214443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2717 يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PIAZZA RESTAURATION
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 27277  - الهناء  حي   11 رقم   37

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : الغالدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد عزران رفاييل : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد محمد الغالدي عنوانه)ا) 
 27273 السالم  حي  اسني  زنقة   32

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  رفاييل  عزران  السيد 
رقم  انيس  تجزئة  بابيون  دي  زنقة 
الدارالبيضاء   27417 الوازيس   5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد محمد الغالدي عنوانه)ا) 
 27273 السالم  حي  اسني  زنقة   32

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  رفاييل  عزران  السيد 
رقم  انيس  تجزئة  بابيون  دي  زنقة 
الدارالبيضاء   27417 الوازيس   5

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 71 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2717 تحت رقم 349487.
343I

إئكمانية الوفاء

بيس كومار
شركة الكضامن
ت ويت حصص

إئكمانية الوفاء
شارع عالل ال ا�سي الرقم 9) 

سطات، 26777، سطات املغرب
بيس كومار شركة الكضامن

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار ميلس 

عين دور ان - 26757 بن احمد 

املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.693

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على : 

شيبا  مروان  )ة)  السيد  ت ويت 

257 حصة اجكماعية من وصل 577 

حصة ل ائدة السيد )ة) عي�سى مالح 

بكاريخ )1 غشت 2727.

شيبا  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   257

577 حصة ل ائدة السيد )ة) محمد 

الحيمر بكاريخ )1 غشت 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببن احمد بكاريخ 74 شتنبر 

2727 تحت رقم 22/2727.

344I

JURIS INVEST PARTNERS

FORMEO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

FORMEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور وزنقة سقراط 

اقامة مازوريل - 27247 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.21(441
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم تعيين   2727 17 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنسعيد محمد جليل كمسير آخر تبعا 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 35696).

345I

JURIS INVEST PARTNERS

ACCOLADE CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

 ACCOLADE CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور وزنقة سقراط 

اقامة مازوريل - 27247 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.222619

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تعيين   2727 )7 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنسعيد محمد جليل كمسير آخر تبعا 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 35897).

346I

JURIS INVEST PARTNERS

TENOR RETAIL
إعالن مكعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

TENOR RETAIL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : زاوية 
زنقة عائشة ام املؤمنين وزنقة 

عبد الرحمان الصحراوي الطابق 

الخامس - 27247 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.225585

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 73 فبراير 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تعيين  العادي  العام  بالجمع  تقرر 

- الكاليين  للشركاء  الدائم   املمثل 

الحامل  قسمكيني  لط ي  السيد 

 BE41364T رقم  الوطنية  للبطاقة 

محمد  السيد  ومكان  عوض 

 TENOR لشركة  مكجنوش  ياسين 

 MANAGEMENT

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

مايلي : - السيد محمد جليل بنسعيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

السيد  ومكان  عوض   BE849765

 TENOR محمد فريد بنسعيد لشركة

 INTERNATIONAL

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بدون تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 36472).

34(I

CANOCAF SARL

ELASS-PROMO
إعالن مكعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 73 
 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC
ELASS-PROMO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم )، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62777 

الناظور املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.18349

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 79 شتنبر 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
الحـصص  ت ـويت  على  املصادقة 
79 شتنبر  االجكمـاعـية املقررة بكاريخ 
عبد  املنصوري  السيد  بين   2727
الصوفي  والسيد  جهة،  من  العزيز، 

بغداد من جهة وخرى
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تعيين مسير جديد للشركة
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

مالئمة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
الذي ينص على   : و)   6 بند رقم 
ومين  الصوفي محمد  السيد   : مايلي 
الصوفي  والسيد  حصة)   2577(

بغداد )2577 حصة)
بند رقم 16 : الذي ينص على مايلي 
محمد  الصوفي  الـسـيدين  تـعـييـن   :
كـمسـيـرين  بغداد  والصوفي  ومين 
السيد  اسكقالة  بعد قبول  للـشـركـة 
مهام  من  العزيز  عبد  املنصوري 

التسيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 3171.
349I

Cap Conseils

CAP DC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani، ,373

20390، Casablanca Maroc

CAP DC MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رياض 

االندلس الطابق االر�سي عمارة 

6) الشقة 1 حي الرياض - 17177 

الر اط املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.36(4

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 ماي   15 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

 TECHNI PROJETS ت ويت شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 877 

 877 وصل  من  اجكماعية  حصة 

بكاريخ   CAP DC SAS حصة ل ائدة 

15 ماي 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 89)176.

357I

STE FIDMEK

 MAGHREBINE
 D›INGENIERIE ET DE

 FOURNITURE METALIQUE
ET AGRICOLE
«Sigle : MIFMA» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كابيني كونسيلكينك رحاب

8 شارع خريبكة اقامة دار مبروكة 

الطابق 4 الشقة 27، 27257، الدار 

البيضاء املغرب

DAKIR HBS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجكماعي 61 ممر 
لال يقوت وزاوية مصط ى املعاني 

الطابق االول رقم 56 - 27437 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
46(585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 DAKIR : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.HBS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : تاجر يزاول 

االسكيراد والكصدير.
ممر   61  : عنوان املقر االجكماعي 
املعاني  مصط ى  وزاوية  يقوت  لال 
الطابق االول رقم 56 - 27437 الدار 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 67.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 677  : الذاكير  الذين  عز  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد عز الذين الذاكير عنوانه)ا) 
حي السذري مجموعة 2 زنقة 34 رقم 

11 7)276 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد عز الذين الذاكير عنوانه)ا) 
حي السذري مجموعة 2 زنقة 34 رقم 

11 7)276 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم )4147).

351I

CANOCAF SARL

ZARIOH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم ) الطابق الثاني رقم 73 

 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC

ZARIOH FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي ال كح 
12 العمران قلعية - 72)62 الناظور 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ZARIOH FOOD

1/توزيع   : غرض الشركة بإيجاز 

مواد تغدية 2/االسكيراد والكصدير.

عنوان املقر االجكماعي : حي ال كح 
12 العمران قلعية - 72)62 الناظور 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد زريوح محمد : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : فهيمة  وشوراق  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد زريوح وسامة : 277 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  زريوح  السيد 

الشطر75   12 رقم  العمران  تجزئة 

سلوان 72)62 الناظور املغرب.

السيدة وشوراق فهيمة عنوانه)ا) 

الشطر75   12 رقم  العمران  تجزئة 

سلوان 72)62 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  وسامة  زريوح  السيد 

بني بوغافر  ووالد عمرو واحمو  دوار 

62777 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  زريوح  السيد 

 75 الشطر   12 تجزئة العمران رقم 

سلوان 72)62 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 18 غشت 

2727 تحت رقم 2878.

352I

ABENN AUDIT & CONSEIL

SAMI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3، 20000، CASABLANCA

MAROC

SAMI DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي )5 زنقة 

وكاسياس، معارف في كازابالنكا - 

27777 كازابالنكا املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.29(82(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يوليوز   78 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   818.777» قدره 

«1.177.777 درهم» إلى «1.918.777 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46339).

353I

كابيني كونسيلكينك رحاب

DAKIR HBS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابيني كونسيلكينك رحاب

8 شارع خريبكة اقامة دار مبروكة 

الطابق 4 الشقة 27، 27257، الدار 

البيضاء املغرب

DAKIR HBS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 61 ممر 

لال يقوت وزاوية مصط ى املعاني 

الطابق االول رقم 56 - 27437

 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46(585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 DAKIR : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.HBS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : تاجر يزاول 

االسكيراد والكصدير.

ممر   61  : عنوان املقر االجكماعي 

املعاني  مصط ى  وزاوية  يقوت  لال 

الطابق االول رقم 56 - 27437 الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 67.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 677  : الذاكير  الذين  عز  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عز الذين الذاكير عنوانه)ا) 
حي السذري مجموعة 2 زنقة 34 رقم 

11 7)276 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عز الذين الذاكير عنوانه)ا) 
حي السذري مجموعة 2 زنقة 34 رقم 

11 7)276 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ البيضاء  بالدار   الكجارية 

 28 يوليوز 2727 تحت رقم )4147).

354I

ABENN AUDIT & CONSEIL

SAMI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خ ض روسمال الشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3، 20000، CASABLANCA

MAROC

 SAMI DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي )5 زنقة 

وكاسياس، معارف في كازابالنكا - 

27777 كازابالنكا املغرب.

خ ض روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.29(82(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يوليوز   78 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  روسمال  خ ض 

من  وي  درهم»   818.777» قدره 

«1.918.777 درهم» إلى «1.177.777 

تخ يض القيمة   : عن طريق  درهم» 

اإلسمية لألسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46339).

355I

ETS COMPTA HOUSE

KAF NSOUR MOSAIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 KAF NSOUR MOSAIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي كاف 

النسور خني رة - 54772 كاف 

النسورخني رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

345(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KAF  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NSOUR MOSAIQUE

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخكل ة -نقل السلع -امل اوضة.

كاف   : االجكماعي  املقر  عنوان 

كاف   54772  - خني رة  النسور 

النسورخني رة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : جعيدي  رشيد  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  جعيدي  رشيد  السيد 

54772 خني رة  كاف النسورخني رة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  جعيدي  رشيد  السيد 

54772 خني رة  كاف النسورخني رة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 226.

356I

ROOM MANAGEMENT

م س ج كونسلكين

MSJ CONSULTING 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV LALLA YACOUT

 N° 110، 20090، CASABLANCA

MAROC

 MSJ م س ج كونسلكين

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 زنقة 

الحرية الطابق الثالث رقم 5 - 

27127 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

416171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 وككو ر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : م س ج 

.MSJ CONSULTING كونسلكين

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة  التسيير  االستشارات، 

املالي،اعادة  املقاوالت،الككوين 

املالية  واملراقبة  الهيكلة،الكدقيق 

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

واملالية  واالجكماعية  االقكصادية 

وكل  الشركة  بموضوع  تكعلق  التي 

في  وتطويرها  تنميتها  في  يساهم  ما 

مجاالتها املخكل ة..

 17  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  5 زنقة الحرية الطابق الثالث رقم 

27127 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : سارة  العلمي  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  سارة  العلمي  السيدة 

السالوي  ادريس  محج   97 رقم 

27257 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  سارة  العلمي  السيدة 

السالوي  ادريس  محج   97 رقم 

27257 الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 75 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

نونبر 2718 تحت رقم 681339.

35(I
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STE FIDU-LIDOU SARL

AFRAH MABCHOR
شركة الكضامن

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

AFRAH MABCHOR شركة 

الكضامن

A3- وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم

B3 تجزئة العنبرة 72 طريق عين 

السمن زواغة - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة الكضامن 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

األسا�سي لشركة الكضامن باملميزات 

الكالية : 

شكل الشركة : شركة الكضامن.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AFRAH MABCHOR
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ح الت.
A3- : رقم  عنوان املقر االجكماعي 

عين  طريق   72 العنبرة  تجزئة   B3

السمن زواغة - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد محمد مبشور : 77) حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيدة مريم حيالت : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مبشور  محمد  السيد 
الحي الجديد زواغة العليا   454 رقم 

37777 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  حيالت  مريم  السيدة 

 44777 اقرمود  اعمر  ايت  دوار 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مبشور  محمد  السيد 

الحي الجديد زواغة العليا   454 رقم 

37777 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2727/)219.

358I

C E INVEST MAROC 

HAJJI INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier Centre Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11.، 40000،

MARRAKECH MAROC

 HAJJI INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي اركان 

كولف ريزورت فيال )17 بريستيجيا - 

47777 مراكش املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(2243

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يوليوز   71 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

 17.777» وي من  درهم»   997.777»

عن  درهم»   1.777.777» إلى  درهم» 

إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115322.

359I

املحاسب إلياس عمراني

HONEST ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني

تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األول رقم 72، 93177، ال نيدق 

MAROC

 HONEST ELECTRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

عالل إبن عبد هللا تجزئة موالي 
رشيد رقم 24 - 93177 ال نيدق 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(52(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HONEST ELECTRO

إسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع العناصر اإللكترو منزلية.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

عالل إبن عبد هللا تجزئة موالي رشيد 
رقم 24 - 93177 ال نيدق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد وجدي محمد : 347 حصة 

بقيمة 34.777 درهم للحصة.

 337  : السيد الشعايري مصط ى 

حصة بقيمة 33.777 درهم للحصة.

 337  : يونس  بوطريق  السيد 

حصة بقيمة 33.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  وجدي  السيد 

 274 رقم  الخامس  محمد  شارع 

93177 ال نيدق املغرب.

مصط ى  الشعايري  السيد 

تجزئة موالي رشيد شارع  عنوانه)ا) 

ال نيدق   93177  (9 رقم  مسقط 

املغرب.

عنوانه)ا)  يونس  بوطريق  السيد 

 97767  1( شارع اإلمام مسلم رقم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  وجدي  السيد 

 274 رقم  الخامس  محمد  شارع 

93177 ال نيدق املغرب 

عنوانه)ا)  يونس  بوطريق  السيد 

 97767  1( شارع اإلمام مسلم رقم 

طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3723.

367I

FLASH ECONOMIE

VM SECURITE
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

VM SECURITE

شركة مساهمة، روسمالها 

17.777.777 درهم

املقر الرئيس : الطريق الثالثية 

1715، سيدي مومن، 27477 

الدارالبيضاء

السجل الكجاري رقم 65.123 – 

الكعريف الضريبي رقم 38)71771 

– الكعريف املوحد للمقاولة : 

7777845317777(3

تمديد هدف الشركة

ووال : بموجب محضر الجمع العام 

يوليوز   29 االسكثنائي املنعقد بكاريخ 

«ف.م.  مساهمو شركة  قرر   ،2727

للسالمة « تمديد هدف الشركة الذي 

وصبح على الشكل الكالي : 



12861 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

جهاز  وصيانة  وشغال  مقاوالت 

واالكتشاف  والسالمة  الكنظيم 

وتبديد  الحريق  وإخماد  واالستشعار 

الذاتية  واملراقبة  الحريق  دخان 

واملراقبة عبر تقنية ال يديو ومراقبة 

املداخل والكيارات الضعي ة والكيار 

الكهر ائي العالي وغير ذلك.

وو  الكهر ائية  الشبكات  إنشاء 

الكجهيزات الكهر ائية.

واسكيراد  وتصنيع  تصميم 

املرتبطة  املنكجات  جميع  وتسويق 

بهدف الشركة.

جميع  وتسويق  وتصنيع  اسكيراد 

صناعة  في  تدخل  التي  منكجات 

والق الة  والنجارة  والتهوية  املراجل 

بهدف  املرتبطة  املنكجات  وكافة 

الشركة.

براءات  واسكغالل  وشراء  إنشاء 

اإلختراع والتراخيص وطرق الكصنيع 

والعالمات املودعة وذلك ل اءدتها.

وعموما جميع العمليات الكجارية 

العقارات  وفي  والصناعية  واملالية 

واملنقوالت املرتبطة بشكل مباشر وو 

غير مباشر كليا وو جزئيا بأحد وهداف 

الشركة املبنية وعاله وو التي من شأنها 

املساهمة في إنجاز وو تطوير ونشطة 

الشركة.

تم اإليداع القانوني بككابة   : ثانيا 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

شتنبر   78 بكاريخ  بالدارالبيضاء، 

2727 تحت عدد 45212).
للخالصة والكذكير 

 الرئيس املدير العام

361I

املحاسب إلياس عمراني

GLOBAL TANGER ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني

تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األول رقم 72، 93177، ال نيدق 

MAROC

 GLOBAL TANGER ELECTRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

اغطاس زنقة 17 ب رقم 6 - 93177 

ال نيدق املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GLOBAL TANGER ELECTRO

إسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية  العناصر  وتوزيع 

والهواتف النقالة.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

اغطاس زنقة 17 ب رقم 6 - 93177 

ال نيدق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

347 حصة   : السيد رزوق محمد 

بقيمة 34.777 درهم للحصة.

 337 السيد لحسيكة نور الدين : 

حصة بقيمة 33.777 درهم للحصة.

:  السيدة الشعيري الحماني امال 

درهم   33.777 بقيمة  حصة   337

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  رزوق  السيد 

زنقة  رشد  إبن  شارع  الجديد  الحي 

ال نيدق   93177  2( رقم  بوجدور 

املغرب.

الدين  نور  لحسيكة  السيد 

 93177 كارتيرة لومة الرغا  عنوانه)ا) 

سبكة املغرب.

امال  الحماني  الشعيري  السيدة 

 93177 لوطا  راس  حي  عنوانه)ا) 

ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  رزوق  السيد 

زنقة  رشد  إبن  شارع  الجديد  الحي 

ال نيدق   93177  2( رقم  بوجدور 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2914.

362I

FIGENOR

-FRENCH COMPANY

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE، 62000، NADOR

MAROC

 FRENCH COMPANY-SARL,A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار شط 

لهدارة اركمان - 62352 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.16781

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2727 يوليوز   24 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 FRENCH الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   COMPANY - SARL ,A.U

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

لهدارة  شط  دوار  اإلجكماعي  مقرها 

املغرب  الناظور   62352  - اركمان 

نتيجة ل : نهاية نشاط الشركة.

و حدد مقر الكص ية ب دوار شط 

الناضور   62352  - اركمان  لهدارة 

املغرب. 

وعين : 

حاجي  عبدالح يظ  السيد)ة) 

دوار شط لهدارة اركمان  وعنوانه)ا) 

62352 الناظور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 78 شتنبر 

2727 تحت رقم 3732.

363I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE M A B I TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع ال داء تجزئة سميرة تاونات 

34777 املغرب تاونات، 34777، 

تاونات املغرب

 STE M A B I TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

27 غشت احجر مطاحن تاونات - 

34777 تاونات تاونات

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE M : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.A B I TRAVAUX SARL



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12862

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة/ الكجارة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - تاونات  مطاحن  احجر  غشت   27

34777 تاونات تاونات.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : محمد  العسري  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد العسري عبد الرحيم : 577 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد العسري محمد عنوانه)ا) 
27غشت احجر  زنقة القدس شارع 

تاونات   34777 تاونات  مطاحن 

املغرب.

الرحيم  عبد  العسري  السيد 

احجر  27غشت  شارع  عنوانه)ا) 

تاونات   34777 تاونات  مطاحن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد العسري محمد عنوانه)ا) 
27غشت احجر  زنقة القدس شارع 

تاونات   34777 تاونات  مطاحن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 االبكدائية بكاونات بكاريخ 

2727 تحت رقم 342.

364I

FHF

ESPACE STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6، 0، Casablanca

MAROC

 ESPACE STEEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مسكودع 

جماعة شكوكة ازمور، -. الجديدة 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4(2151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 12 غشت 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

ازمور،  شكوكة  جماعة  «مسكودع 

«ارض كنزة  إلى  الجديدة املغرب»   .-

دوار اهالالت، جماعة املجاطية اوالد 

البيضاء  الدار   .- مديونة  الطالب، 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46111).

365I

FIGENOR

STATION MARCHICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE، 62000، NADOR

MAROC

STATION MARCHICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ميناء بني 

انصار - 62757 الناظور املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2329

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 غشت   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   4.967.777»

 5.2(7.777» إلى  درهم»   317.777»

درهم» عن طريق : إدماج احكياطي وو 

ور اح وو عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 17 شتنبر 

2727 تحت رقم 3757.

366I

ste al moustakbal conseil

STE G-N-FORCE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3، 30000، fes maroc

 STE G-N-FORCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي عمارة 8 

اقامة النعيم شقة 2 حي االدارسة 

فاس - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.G-N-FORCE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االعمال  في  الكنظيف-مقاول  اعمال 

املكنوعة.

 8 عمارة   : عنوان املقر االجكماعي 

االدارسة  حي   2 النعيم شقة  اقامة 

فاس - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

577 حصة   : السيد اسامة دورة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : الزواوي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 18 السيد اسامة دورة عنوانه)ا) 

35 حي االمل باب السي ر فاس  زنقة 

37777 فاس املغرب.

الزواوي عنوانه)ا)  السيد هشام 

حي   2 شقة  النعيم  اقامة   8 عمارة 

االدارسة فاس 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 18 السيد اسامة دورة عنوانه)ا) 

35 حي االمل باب السي ر فاس  زنقة 

37777 فاس املغرب

الزواوي عنوانه)ا)  السيد هشام 

حي   2 شقة  النعيم  اقامة   8 عمارة 

االدارسة فاس 37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2184.

36(I

FIGENOR

 FRENCH COMPANY-SARL,

A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

ق ل الكص ية

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE، 62000، NADOR

MAROC

 FRENCH COMPANY-SARL, A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : دوار شط 

لهدرة اركمان - 62352 الناظور 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.16781

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

 2727 يوليوز   24 في  املؤرخ 
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FRENCH COMPANY- تقرر حل

مسؤولية  ذات  شركة   SARL, A.U

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

لهدرة  شط  دوار  اإلجكماعي  مقرها 

املغرب  الناظور   62352  - اركمان 

نتيجة لنهاية نشاط الشركة.

وعين : 

حاجي  عبدالح يظ  السيد)ة) 

اركمان  لهدرة  دوار شط  وعنوانه)ا) 

62352 الناظور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

دوار  وفي   2727 يوليوز   2( بكاريخ 

شط لهدرة اركمان - 62352 الناظور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 78 شتنبر 

2727 تحت رقم 3733.

368I

Ste Les Menuiseries Armene SARL AU

LES MENUISERIES DE BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Ste Les Menuiseries Armene

SARL AU

 Douar Biki, Ain Harrouda

 Mohammedia GUTERSTRASSE

 223 4053 BALE 4053 SUISSE،

 20610، MOHAMMEDIA

MAROC

 LES MENUISERIES DE BOIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار بيكي، 

عين حرودة - املحمدية - 27617 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2778 نونبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MENUISERIES DE BOIS

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة الخشب.

عنوان املقر االجكماعي : دوار بيكي، 

 27617  - املحمدية   - حرودة  عين 

املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

:  السيد عبد العزيز بن تشيشية 

درهم   1.777 بقيمة  حصة   177

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

تشيشية  بن  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة املنزه زنقة 4 رقم 25 

البيضاء   27617 البرنو�سي البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

تشيشية  بن  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة املنزه زنقة 4 رقم 25 

البيضاء   27617 البرنو�سي البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

.PA.12998 نونبر 2778 تحت رقم

369I

اورو افريك إكسبير

 EURO AFRIC ACADEMY
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركة مراكش، 

47777، مراكش املغرب

 EURO AFRIC ACADEMY PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 256 

شارع اإلدري�سي، تجزئة صوفيا 

الوردة، تاركة - 47777 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 EURO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.AFRIC ACADEMY PRIVE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENSEIGNEMENT  :

 PROFESSIONNEL PRIVE

.FORMATION CONTINUE
رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 

تجزئة صوفيا  شارع اإلدري�سي،   256

مراكش   47777  - تاركة  الوردة، 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 577.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

: الرحمان  عبد  احميمد   السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   5.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الرحمان  عبد  احميمد  السيد 
عنوانه)ا) رياض موالي اسماعيل فيال 

رقم 168 47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الرحمان  عبد  احميمد  السيد 
اسماعيل  موالي  رياض  عنوانه)ا) 

فيال رقم 168 47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115495.

3(7I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIPALM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريكانيا صندوق البريد 

2679، 47777، مراكش املغرب

RIPALM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 52 شارع 

الزرقطوني الطابق األول رقم 3 

تجزئة الرضا - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.17639(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 71 وككو ر 2719 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
شارع الزرقطوني الطابق األول   52»
الدار   27777  - تجزئة الرضا   3 رقم 

«عملية مسك  إلى  املغرب»  البيضاء 

 33 الليل شارع محمد الخامس فيال 

 47777  - اغلي  باب   5 رقم  مككب 

مراكش املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115488.

3(1I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DATT HIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريكانيا صندوق البريد 

2679، 47777، مراكش املغرب

DATT HIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي توين 

سنتر، البرج الغربي، الطابق 16، 

ناصية شوارع الزرقطوني واملسيرة - 

27777 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.176395

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 71 وككو ر 2719 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

الطابق  الغربي،  البرج  سنتر،  «توين 

الزرقطوني  شوارع  ناصية   ،16

البيضاء  الدار   27777  - واملسيرة 

املغرب» إلى «عملية مسك الليل شارع 

محمد الخامس فيال 33 مككب رقم 4 

باب اغلي - 47777 مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11548.

3(2I

GASSKINA

GASSKINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GASSKINA

)4 شارع اللة ياقوت الطابق 5  ِ

الدارالبيضاء، 27777، 

الدار البيضاء املغرب

GASSKINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 

اللة ياقوت الطابق 5 الدار البيضاء. 

- 27777 الدار البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GASSKINA

غرض الشركة بإيجاز : شراء و يع 

والكجزئة  الجملة  وتوزيع  وتسويق 

وجميع  املنزلية  األجهزة  لجميع 
املنكجات األخرى

األجهزة  جميع  وتصدير  اسكيراد 
املنزلية وجميع املنكجات األخرى

املواد  واسكيراد  و يع  توفير 

الكهر ائية واإللكترونية وامليكانيكية 

واملواد  املعلومات  وتكنولوجيا 

الصناعية.

توفير خدمات النظافة والبستنة 

والعمل املؤقت

الشراء والبيع والتسويق والكوزيع 

ونحاء  جميع  في  والكجزئة  بالجملة 

التراب املغربي لجميع ونواع املنكجات 

الزراعية،  الصناعية،  الحرفية،   :

إلخ....

املنكجات  جميع  وتسويق  شراء 

واملسكلزمات املكعلقة بالعملية.

بجميع  املكعلقة  األعمال  إدارة 

عمليات الطباعة والقرطاسية ؛

تصميم وإنكاج وتسويق املساحات 

اإلعالنية ؛

الحمالت  وتن يذ  تصميم 

اإلعالنية.

الحالة،  في  وو  املعالج  الورق  بيع 

الطباعة، النسخ، شراء و يع معدات 

الطباعة، مزود الخدمة.

املواد  وتصنيع  وشراء  بيع 

باملطبعة  الخاصة  واملستهلكات 

وتمثيل  وصيانتها  وتوزيعها  وتركيبها 

كافة املواد املكعلقة بالطباعة.

وندوات  فعاليات  تنظيم 

ومظاهرات ومؤتمرات...

بتنظيم  املكعلقة  جميع األنشطة 

والسياحية  االقكصادية  األحداث 

والثقافية وال نية والرياضية وكذلك 

جميع األنشطة وال عاليات املكعلقة 

باالتصال بالحدث ؛

وتنظيم  وترويج  وتصميم  إنشاء 

الكجارية  املعارض  جميع  وتحريك 

واالجكماعات  واملؤتمرات  والندوات 

غيرها  وو  والعروض  والدورات 

في  بما  نوع  وي  من  األحداث  من 

والرياضية  والكجارية  ال نية  ذلك 

والزراعية  والصناعية  والسياحية 

سواء في املجال العام وو الخاص ؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

التي  العقارية  وو  املنقولة  وو  املالية 

قد تكعلق بشكل مباشر وو غير مباشر 

وو وي �سيء  املذكورة وعاله  باألشياء 

يعزز  قد  صلة  ذي  وو  مشابه  آخر 

الكنمية..

)4 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

اللة ياقوت الطابق 5 الدار البيضاء. - 

27777 الدار البيضاء. املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : كساب  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  كساب  سعيد  السيد 

بلوك 18 ب رقم )1 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء. 27777 الدار البيضاء. 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  كساب  سعيد  السيد 

بلوك 18 ب رقم )1 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء. 27777 الدار البيضاء. 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4)45).

3(3I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YVES ROCHER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريكانيا صندوق البريد 

2679، 47777، مراكش املغرب

YVES ROCHER MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
رقم 89 مكرر ازلي الحي الصناعي - 

47777 مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5743

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 19 فبراير 2719 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

بالعنوان  والكائن   YVES ROCHER

كازا مارينا شو ينغ   1.171 بوتيك س 

الدار   27777  - املوحدين  شارع 

طرف  من  واملسير  املغرب  البيضاء 

السيد)ة) ابونادي نوال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115435.

3(4I



12865 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

ائكمانية الراحة

عقار اسويني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائكمانية الراحة

48 شارع محمد الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 26177، 

MAROC برشيد

عقار اسويني شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي )12 

تجزئة سيدي لحسن 1 الس لي 

برشيد برشيد 26177 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

13483

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

عقار   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

اسويني.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - بيع وشراء االرا�سي - مقاولة 

اشغال مخكل ة - الكجارة.

 12(  : االجكماعي  املقر  عنوان 

الس لي   1 لحسن  سيدي  تجزئة 

برشيد برشيد 26177 برشيد املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 377  : السيد اسويني عبد الغاني 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد اسويني محمد : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : الشرقي  اسويني  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : السيد اسويني عبد الغاني 

بقيمة 177 درهم.

السيد اسويني محمد : 377 بقيمة 

177 درهم.

 377  : الشرقي  اسويني  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الغاني  عبد  اسويني  السيد 

تجزئة بن �سي برشيد   81 عنوانه)ا) 

26177 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  اسويني  السيد 

 26177 برشيد  �سي  بن  تجزئة   81

برشيد املغرب.

السيد اسويني الشرقي عنوانه)ا) 

 26177 برشيد  �سي  بن  تجزئة   81

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  اسويني  السيد 

 26177 برشيد  �سي  بن  تجزئة   81

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2727 تحت رقم 182.

3(5I

LA DILIGENCE COMPTABLE

STE EVERESTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 

عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املككب رقم 14 فاس، 37777، فاس 

املغرب

STE EVERESTRA

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : رقم ) 

الطابق األول زنقة بيرو مون لوري 

1 - 37767 فاس املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.29981

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 غشت   74 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE EVERESTRA حل 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

الطابق األول زنقة   ( اإلجكماعي رقم 

فاس   37767  -  1 مون لوري  بيرو 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق وهداف 

الثالث  ال صل  في  الشركة املسطرة 

والصعو ات  األسا�سي  القانون  من 

وكدا  الشركة  وجهتها  التي  املالية 

العجز الحاصل في القوائم التركيبية.

وعين : 
مساوي  الصمد  عبد  السيد)ة) 

االسماعلية  شارع   324 وعنوانه)ا) 

املغرب  فاس   37767  2 الزهور 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 ( وفي رقم   2727 غشت   74 بكاريخ 

 1 الطابق األول زنقة بيرو مون لوري 

- 37767 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2727/2275.

3(6I

STE BIJH SARL

STE BIJH SRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BIJH SARL

فيال  عنوان مقرها اإلجكماعي 

ليس وورانجيرز طابق 2 شقة رقم 

17 شارع درفوفي وجدة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

 3534(

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

BIJH SARL

وعمال  بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتشييد املكنوعة

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.577.777 درهم،

 مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء 

الزهراء  فاطمة  فضلي  السيدة 
رقم1   23 عنوانها حي املير علي زنقة 

وجدة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

حي  عنوانه  هشام  وغمير  السيد 
األمل 1 زنقة ب2 رقم28 وجدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1676

3((I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE
AE.ARCHITECTURE.

STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE AE.ARCHITECTURE.

STUDIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 5 

الطابق الثاني عمارة م 1 شارع 

موالي عبد هللا وكادير - 87777 

وكادير املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

SOCIETE AE.ARCHITECTURE.

.STUDIO

مككب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للهندسة املعمارية.

 5 رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني عمارة م 1 شارع موالي 

وكادير   87777  - وكادير  هللا  عبد 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد ال رم عالء الدين : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الدين  عالء  ال رم  السيد 

عنوانه)ا) قطاع ب رقم 32 حي فونتي 

وكادير 87777 وكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الدين  عالء  ال رم  السيد 

عنوانه)ا) قطاع ب رقم 32 حي فونتي 

وكادير 87777 وكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96263.

3(8I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ليكورن طرانسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44، 

97777، طنجة املغرب
ليكورن طرانسبور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 
فاس وشارع مليلية - 97777 طنجة 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
(6483

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 شتنبر   73 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
1 حصة  ت ويت ابن بشير جروب 
حصة   97.777 اجكماعية من وصل 
 73 ل ائدة ابن بشير هولدينغ بكاريخ 

شتنبر 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 5)2338.
3(9I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE BOUGHI
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE BOUGHI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 71 
رقم 9) بلوك 14 شارع 74 العكير 

حي بئر انزران تكوين وكادير - 87657 
وكادير املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

35399
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 شتنبر   74 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
BOUGHI TRAVAUX مبلغ روسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   177.777
اإلجكماعي محل 71 رقم 9) بلوك 14 
شارع 74 العكير حي بئر انزران تكوين 
وكادير - 87657 وكادير املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.
و حدد مقر الكص ية ب محل 71 
رقم 9) بلوك 14 شارع 74 األجير حي 
 87777  - وكادير  تكوين  انزران  بئر 

وكادير املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) محمد بوغي وعنوانه)ا) 
حي بئر ونزران بلوك 14 شارع 4 تجزئة 
العكير رقم 9) تكوين 87657 وكادير 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
رقم   71 محل   : بالكص ية  املكعلقة 
9) بلوك 14 شارع 74 العكير حي بئر 

انزران تكوين وكادير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم )9625.
387I

distra conseils

IMAB DISTRIBUTION
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري
IMAB DISTRIBUTION

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 IMAB وعطى   2727 مارس   72
بالسجل  املسجل   DISTRBUTION
الكجارية  باملحكمة   ((569 الكجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 

 BAB NFIS - ب  الكائن  الكجاري 

 5 MAG N° 1 RDC IMM N° A

  ELAZZOUZIA MARRAKECH

املغرب  مراكش   47777  - مراكش 

سنوات   5 ملدة   STE BIGOR ل ائدة 

2727 وتنكهي  تبكدئ من فاتح مارس 

في 28 يناير 2725 مقابل مبلغ شهري 

قيمكه 833.333 درهم.

381I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE ARD UNIFERT

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE ARD UNIFERT

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 49) 

/ ب املنطقة الصناعية ويت ملول 

إنزكان - 86157 ويت ملول املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14361

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

الصناعية  املنطقة  ب   /  (49 «رقم 

ويت   86157  - إنزكان  ملول  ويت 

ملول املغرب « إلى «رقم 43) املنطقة 

الصناعية ويت ملول إنزكان - 86157 

ويت ملول املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1522.

382I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

MARSA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
MARSA DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
الشرف رقم 95) منار االزدهار 
مراكش - 47777 مراكش املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.52(75
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم   2727 يوليوز   76 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«87.777) درهم» وي من «527.777 
درهم»   1.377.777» إلى  درهم» 
نقدية  حصص  تقديم   : طريق  عن 

ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115386.
383I

ETS COMPTA HOUSE

CFNBM
إعالن مكعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

CFNBM «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : حد 
بوحسوسن موالي بوعزة خني رة - - 

خني رة املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2665

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )7 غشت 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

على  ينص  الذي   :  71 رقم  قرار 

من  حصة   1777 ت ويت   : مايلي 

لصالح  كلها  حادة  وع ي  السيدة 

السيد الشقيرني حسن

على  ينص  الذي   :  72 رقم  قرار 

مايلي : تعيين السيد الشقيرني حسن 

مسير جديد للشركة ملدة غير محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  7( رقم  بند 

مايلي : ت ويت الحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 غشت  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 272.

384I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

BESTMAR FOOD 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE
زنقة تانسي ت عمارة 18 شقة 12 

اكدال، 17797، الر اط املغرب

 BESTMAR FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 1 الحي 

الصناعي ابي رقراق اليوس ية - 

17116 الر اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

145939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BESTMAR FOOD

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع وتجهيز وتعبئة جميع 

الزراعية  واألغذية  األغذية  وصناف 

البحرية  واملأكوالت  واألسماك 

والغيراملجمدة  واملجمدة  الطازجة 

ووي منكج حيواني وو نباتي.

الغذائية  املواد  كافة  نقل   -

واملأكوالت  واألسماك  والزراعية 

البحرية املجمدة والغير املجمدة.

- الكخزين البارد اإليجابي والسلبي 

والجاف وتخزين وي منكج.

- تأجير معدات الكبريد.

- نقل البضائع املبردة..

الحي   1  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - اليوس ية  رقراق  ابي  الصناعي 

17116 الر اط املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : حسن  املرحوم  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  حسن  املرحوم  السيد 

زنقة الورد   27 اقامة ال ردوس رقم 

7)377 فاس املغرب. النرجس  

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  حسن  املرحوم  السيد 

زنقة الورد   27 اقامة ال ردوس رقم 

النرجس 7)377 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176842.

386I

مككب عادل اليعقوبي

 TANGER ISKAN IMMO ,

SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مككب عادل اليعقوبي

54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 

 TANGER ،97777 ،طنجة (

MAROC

TANGER ISKAN IMMO , SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 شارع 

وح ير، عمارة نهى، الطابق 3 رقم 27 

طنجة 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   76

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

TANGER ISKAN IMMO , SARL-

.AU

غرض الشركة بإيجاز : إن الشركة 

وو  الخاص  لحسابها  سواء  تهدف 

باملغرب وو بكل  لحساب الغير سواء 

الوساطة   : وساسا  األخرى،  البلدان 

العقارية  الوكالة  ونشاط  العقار  في 

بص ة عامة.

شراء و يع كل امللكيات العقارية.

عمليات التسيير العقاري.
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الوساطة  اإليداع،  العمولة، 

والكمثيل في كل الكصرفات العقارية، 

العمليات  كل  والصناعية،  الكجارية 

بكل  والوساطة  العمولة  الكجارية، 

والكصدير،  االسكيراد  األشكال، 

وتقديم  الكجارية،  العمليات 

باملغرب وو بالخارج،  الخدمات سواء 

لها  التي  الشركات  كل  في  املشاركة 

هدف مماثل.

العمليات  كل   : عموما  ووكثر 

عارية  املالية،  الصناعية،  الكجارية، 

بطريقة  تكعلق  التي  عقارية  وغير 

من  ألي  مباشرة  غير  وو  مباشرة 

األهداف املماثلة وو املشابهة.

12 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

وح ير، عمارة نهى، الطابق 3 رقم 27 

طنجة 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 37.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : اليموري  حسن  السيد 

حصة بقيمة 377 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد حسن اليموري عنوانه)ا) 

مارينا  إقامة  الفاييط،  شارع   51

طنجة   97777  88 رقم   8 طابق   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد حسن اليموري عنوانه)ا) 

مارينا  إقامة  الفاييط،  شارع   51

طنجة   97777  88 رقم   8 طابق   2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )23393.

38(I

ANOIR & ASSOCIES

WE AUTOMATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

WE AUTOMATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 44 شارع 

محمد السالوي 37777 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
636(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 WE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AUTOMATION
: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 
اآللية  الصناعية  للمنشآت  ال نية 

واآللية ؛
الصناعية  املنشآت  صيانة   -

اآللية.
- إدارة مشاريع األتمكة الصناعية 

والرو وتات.
- اسكيراد وتوريد وإصالح املعدات 

الصناعية.
44 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
محمد السالوي 37777 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : الكخيلي  عالء  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الكخيلي  عالء  السيد 
رقم )62 تجزئة جبل تغات2 37777 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الكخيلي  عالء  السيد 
رقم )62 تجزئة جبل تغات2 37777 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2111.

388I

مككب املحاسبة

كالنور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

مككب املحاسبة

طريق العرائش عمارة وجعون رقم 

) الطابق الثاني القصر الكبير، 

92157، القصر الكبير املغرب

كالنور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ميناء 

الجديد العرائش - 92777 العرائش 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.47(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 شتنبر   79 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«577.777 درهم» وي من «77.777) 

درهم»   1.277.777» إلى  درهم» 

نقدية  حصص  تقديم   : طريق  عن 

ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالعرائش بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 615.

389I

alfafisc sarl

VAROSSE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC
VAROSSE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة جمال 

بن معمر حي كمال الدين I اوالد 
تايمة - 83357 اوالد تايمة املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

58(9
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم   2727 شتنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم»   2.777.777»
 2.577.777» إلى  درهم»   577.777»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  بكارودانت  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1258.

397I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

HANDELMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسي ت عمارة 18 شقة 12 

اكدال، 17797، الر اط املغرب
HANDELMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي 1 الحي 

الصناعي ابي رقراق - 17116 الر اط 
املغرب.

حل شركة
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رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.124741

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 يوليوز   7( في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
روسمالها  مبلغ   HANDELMA
مقرها  وعنوان  درهم   177.777
اإلجكماعي 1 الحي الصناعي ابي رقراق 
: الر اط املغرب نتيجة ل   17116  - 
في  الكعرف عليها  التي تم  الخسائر   -
الوضع  اصبح  املوجزة،  البيانات 
روس  ربع  من  وقل  للشركة  الصافي 

املال.
الحي   1 و حدد مقر الكص ية ب 
الصناعي ابي رقراق - 17116 الر اط 

املغرب. 
وعين : 

املرحوم  حسن  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) 1 الحي الصناعي ابي رقراق 
)ة)  الر اط املغرب كمص ي   17116

للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املكعلقة بالكص ية : 1 الحي الصناعي 

ابي رقراق الر اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176844.
391I

INFOPLUME

PLOMBERIE ACHAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم )1، 97777، طنجة 

املغرب
PLOMBERIE ACHAMAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 
الزرقطوني عمارة 32 شقة رقم 

29 الطابق األول - 97777 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(861

 73 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PLOMBERIE ACHAMAL

وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السباكة،البناء والترميم.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 29 شقة رقم   32 الزرقطوني عمارة 

الطابق األول - 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد بهيج عبد ال كاح 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد بهيج عبد ال كاح عنوانه)ا) 

 97777  (9 رقم   1 حي بلخيري زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد بهيج عبد ال كاح عنوانه)ا) 

 97777  (9 رقم   1 حي بلخيري زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233845 - 1)46.

392I

EM CONSULTING

LOUSAM Co

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EM CONSULTING

زنقة جع ر ن حبيب، إقامة 

املشرق2، الطابق االول الرقم 3 زنقة 

جع ر ن حبيب، إقامة املشرق2، 

الطابق االول الرقم 3، 27747، 

MAROC الدار البيضاء

LOUSAM Co شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 131 شارع 

ون ا إقامة وزير الرقم 11 ب - 27777 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.327219

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   79 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الكريم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجكماعية  حصة   (57 ووجير 

السيد  ل ائدة  حصة   (57 وصل 

يوليوز   79 بكاريخ  يونس زعزوع  )ة) 

.2727

االزرق  علي  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   517

يونس  )ة)  517 حصة ل ائدة السيد 

زعزوع بكاريخ 79 يوليوز 2727.

ت ويت السيد )ة) سليم االدري�سي 

اجكماعية  حصة   247 املسناوي 

حصة ل ائدة السيد   247 من وصل 

يوليوز   79 بكاريخ  يونس زعزوع  )ة) 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46469).

393I

ال ضيلة

BOIS DARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ال ضيلة

رقم 529 شقة رقم 4 الوحدة 

5 شارع عالل ال ا�سي مراكش، 

7)477، مراكش املغرب

BOIS DARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 24 طريق 

الككبية محل رقم 37 - 47777 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2712 يناير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BOIS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DARI

غرض الشركة بإيجاز : املقاول في 

هندسة ديكور الشقق

املقاول في النجارة

االسكيراد والكصدير.

عنوان املقر االجكماعي : 24 طريق 

 47777  -  37 رقم  محل  الككبية 

مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : ايزوكا  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ايزوكا  مريم  السيدة 

 47777 اسيف حرف س   37( رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ايزوكا  مريم  السيدة 

 46777 اسيف حرف س   37( رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2712 تحت رقم 54637.

394I

societe menara marrakech conseil plus

 SOCIETE LA PICCOLA

 ,ITALIA
املسجل بالسجل الكجاري 8713 

باملحكمة الكجارية بمراكش

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 ,SOCIETE LA PICCOLA ITALIA

 8713 الكجاري  بالسجل  املسجل 

باملحكمة الكجارية بمراكش

 14 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ قي 

 SOCIETE LA وعطى   2727 شتنبر 

PICCOLA ITALIA املسجل بالسجل 

الكجارية  باملحكمة   8713 الكجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 

شارع  زاوية   36 ب  الكائن  الكجاري 

عائشة  ابن  وشارع  احمد  بن  رحال 

املغرب  مراكش   47777  - مراكش 

 ,SOCIETE VITA NOVA ل ائدة 

 64281 الكجاري  بالسجل  املسجل 

 3 ملدة  بمراكش  الكجارية  باملحكمة 

 2727 وككو ر   71 من  تبكدئ  سنة 

مقابل   2723 شتنبر   37 في  وتنكهي 

مبلغ شهري قيمكه 39.937 درهم.

395I

PLAYA AZUL

QAYS FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

QAYS FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 45 

تجزئة البحارة املر�سى - 77772) 

املر�سى املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

32921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 QAYS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.FISH

الكجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  السمك  بيع  العامة. 

والكقسيط.االسكيراد والكصدير..
 45 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

 (77772  - املر�سى  البحارة  تجزئة 

املر�سى املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : البلغيتي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

البلغيتي عنوانه)ا)  السيد هشام 
 56 رقم   197( زنقة  اكركاو  تجزئة 

ادشيرة انزكان 87777 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

البلغيتي عنوانه)ا)  السيد هشام 
 56 رقم   197( زنقة  اكركاو  تجزئة 
ادشيرة انزكان 87777 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   78 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2794.

396I

STE FICOGEMISS

STE REDALWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق الس لي حي بام، 33257، 

ميسور املغرب
STE REDALWA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 الطابق 

الس لي حي بام 33257 ميسور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1(4(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.REDALWA
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخكل ة والبناء
تدبير االرا�سي ال الحية.

 12  : االجكماعي  املقر  عنوان 
 33257 بام  حي  الس لي  الطابق 

ميسور املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  ادري�سي  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  ادري�سي  السيد 

حي النهضة رقم )32 33377 ووطاط 

الحاج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  ادري�سي  السيد 

حي النهضة رقم )32 33377 ووطاط 

الحاج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   28 بكاريخ  ببوملان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 347.

39(I

GRAFCO SARL AU

PROSOTRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

PROSOTRAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 15 زنقة 

تلمسان إقامة غيكة - 57777 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PROSOTRAD SARL

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة للبناء.
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الكجارة في مواد البناء

الكصدير واإلسكيراد.

 15  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 57777  - زنقة تلمسان إقامة غيكة 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : سكينة  الشباني  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد القباج محمد : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة الشباني سكينة عنوانه)ا) 

مكناس 57777 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  القباج  السيد 

مكناس 57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  القباج  السيد 

مكناس 57777 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم )6)2.

398I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

BORJ AIGLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble 8

 appartement7، 24000، Eljadida

Maroc

 BORJ AIGLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

27737 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
46(461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 BORJ  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.AIGLE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري ووشغال البناء.
46 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

27737 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 337  : فهير  املصط ى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   337  : السيد محمد فهير 

بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد زهرون يونس : 347 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  فهير  املصط ى  السيد 
سوق السبت 25357 واد زم املغرب.

السيد محمد فهير عنوانه)ا) سوق 
السبت 25357 واد زم املغرب.

عنوانه)ا)  يونس  زهرون  السيد 
سوق السبت 25357 واد زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  فهير  املصط ى  السيد 
سوق السبت 25357 واد زم املغرب

السيد محمد فهير عنوانه)ا) سوق 
السبت 25357 واد زم املغرب

عنوانه)ا)  زهرون  يونس  السيد 
سوق السبت 25357 واد زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم -.
399I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

SABBAR MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble 8

 appartement7، 24000، Eljadida
Maroc

SABBAR MATERIAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

27737 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46811(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SABBAR MATERIAUX
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
46 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

27737 الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : صبار  عبدالرزاق  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : صبار  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد عبدالرزاق صبار عنوانه)ا) 

السوالم 26472 برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  السيد مصط ى صبار 

السوالم 26472 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبدالرزاق صبار عنوانه)ا) 

السوالم 26472 برشيد املغرب

عنوانه)ا)  السيد مصط ى صبار 

السوالم 26472 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 75 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم -.

477I

COMPTAMAR EXPERTISE

IBAT CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

iBat Conseil شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 محج 

مرس السلطان، الطابق األول، 

الشقة 3، الدار البيضاء ون ا - 

27776 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 iBat  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Conseil

غرض الشركة بإيجاز : - خدمات 

تطوير النظم املعلوماتية.
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- وعمال وخدمات البناء
- وعمال مخكل ة.

26 محج   : عنوان املقر االجكماعي 
األول،  الطابق  السلطان،  مرس 
 - ون ا  البيضاء  الدار   ،3 الشقة 

27776 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيد الودغيري عثمان 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد الودغيري عثمان عنوانه)ا) 
 2 طابق  ب2  عمارة  القصبة  إقامة 
اوالد طالب عين الشق 27777 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد الودغيري عثمان عنوانه)ا) 
 2 طابق  ب2  عمارة  القصبة  إقامة 
اوالد طالب عين الشق 27777 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46795).

471I

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة

ELFIROU INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العادل حي اجنان عيالن، 
46777، آس ي املغرب

ELFIROU INVEST شركة
 ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي دار 

السعادة 1 عمارة 129 الطابق 3 
الشقة 2 - 47777 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176359
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ELFIROU INVEST
اإلتجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  اإلتجار  املعلوماتية،  املعدات  في 
املواد والكجهيزات املككبية واألدوات 
الغيار  قطع  في  اإلتجار  املدرسية، 
و ص ة  السيارات.  واكسسوارات 
املكعلقة  العمليات  جميع  عامة، 
بشكل مباشر وو غير مباشر بأغراض 

الشركة..
دار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق   129 عمارة   1 السعادة 

الشقة 2 - 47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : ال يرو  ملياء  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  ال يرو  ملياء  السيدة 
 3 129 الطابق  1 عمارة  دار السعادة 

الشقة 2 47777 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  ال يرو  ملياء  السيدة 
 3 129 الطابق  1 عمارة  دار السعادة 

الشقة 2 47777 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115453.

472I

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة

EASY CONVOY
إعالن مكعدد القرارات

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العادل حي اجنان عيالن، 
46777، آس ي املغرب

EASY CONVOY «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : رقم و.ف 
1 زنقة امليلية املدينة الجديدة - 

46777 آس ي املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.171(1

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 28 غشت 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: توقيف مسير للشركة السيد محمد 

بن ايدة
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
جديدين.  مسيرين  تعيين   : مايلي 
السيد عبد هللا زكرياء ع ون والسيد 
تعيينهما مسيرين  ال ي�سي تم  محمد 
األمور  كل  في  من صلين  بكوقيعين 
يخص  فيما  وما  للشركة،  اإلدارية 
بالحساب  املكعلقة  املالية  األمور 
توقيعين  فيلزم  للشركة  البنكي 
زكرياء  عبد هللا  للسيدين  مشتركين 

ع ون ومحمد ال ي�سي. 
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
تهم  التي  الكعديالت  على  املصادقة 
القانون األسا�سي للشركة و األخص 

البند 15.
على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 
مايلي : املصادقة على تحيين القانون 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 15 : الذي ينص على مايلي 
: يمنح تسيير الشركة بص ة من صلة 
لكل من السيد عبد هللا زكرياء ع ون 

والسيد محمد ال ي�سي.

 شريطة وجوب توقيعهما املشترك 

في كل األمور املالية املكعلقة بالحساب 

البنكي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1934.

473I

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة

صيدلية مصلح
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة

شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العادل حي اجنان عيالن، 

46777، آس ي املغرب

صيدلية مصلح شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي بقعة 

931 تجزئة مرجانة قرية الشمس - 

46777 آس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

صيدلية مصلح.

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

العمليات  جميع  عامة،  بص ة  و 

املكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر 

بأغراض الشركة.



12873 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

بقعة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة مرجانة قرية الشمس   931

46777 آس ي املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : مصلح  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  مصلح  محمد  السيد 
املجموعة   2 عمارة  النور  تجزئة 
الشق  عين   3 شقة   1 السكنية 

27777 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  مصلح  محمد  السيد 
املجموعة   2 عمارة  النور  تجزئة 
الشق  عين   3 شقة   1 السكنية 

27777 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2727 تحت رقم 811.

474I

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة

SAFI BLEU VERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة وطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العادل حي اجنان عيالن، 
46777، آس ي املغرب

SAFI BLEU VERT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي بقعة 116 

تجزئة الشري ة حي الباهية زين 
العابدين - 46777 آس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1746(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFI  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BLEU VERT

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألشغال تحت املاء والغوص.

العمليات  جميع  عامة،  بص ة  و 

املكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر 

بأغراض الشركة..

بقعة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

116 تجزئة الشري ة حي الباهية زين 

العابدين - 46777 آس ي املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السحلي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  السحلي  رشيد  السيد 

 46777 زنقة ون ا حي الباهية   6 زقم 

آس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  السحلي  رشيد  السيد 

 46777 زنقة ون ا حي الباهية   6 زقم 

آس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2727 تحت رقم 693.

475I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATLAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب

ATLAN CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي املنازل 

الحمر رقم 1-6)3 - 3777) الداخلة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14441

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

2727 تم تعيين  )1 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) اهدار 

إلقالة  تبعا  وحيد  كمسير  الحسين 

مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 58).

476I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATLAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب

ATLAN CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي املنازل 

الحمر رقم 1-6)3 - 3777) الداخلة 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14441
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2727 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على : 
الحميد  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجكماعية  حصة   1.777 جابو 
وصل 1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) 
نعيمة اغردا بكاريخ )1 غشت 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 58).

47(I

GIVAS TRAVAUX

GIVAS TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GIVAS TRAVAUX
64 تجزئة صوفيا عين غمير مخزن 6 

فاس، 37777، فاس املغرب
GIVAS TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 64 تجزئة 

صوفيا عين عمير – مخزن 6 - 
37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
63(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 GIVAS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRAVAUX SARL
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسكيراد واألشغال املخكل ة والبناء..

 64  : االجكماعي  املقر  عنوان 
 6 تجزئة صوفيا عين عمير – مخزن 

- 37777 فاس املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  كميل  س يان  السيد 
فاس 37777 فاس املغرب.

كميل  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) فاس 37777 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  كميل  الياس  السيد 

فاس 37777 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  كميل  س يان  السيد 

فاس 37777 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 5)21.
478I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HAFID SAHRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 
صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب
HAFID SAHRA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي السالم 
شارع لعمر اهل سيدي ابراهيم رقم 

73 - 3777) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
16231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 HAFID : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SAHRA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجكماعي : حي السالم 
شارع لعمر اهل سيدي ابراهيم رقم 

73 - 3777) الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : ح يض  احمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  ح يض  احمد  السيد 
رقم  سيدي  اهل  لعم  السالم  حي 

3)17 3777) الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
مشروحي  الحميد  عبد  السيد 
بن  جنان   75 الزنقة   29 عنوانه)ا) 

رحال 25767 ابي الجعد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم )5).
479I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DROGUERIE IBOURINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 
صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب
DROGUERIE IBOURINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي املسيرة 
1 شارع املسجد رقم 44 - 3777) 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DROGUERIE IBOURINE

غرض الشركة بإيجاز : -بيع جميع 

مواد البناء.

ووشغال  البناء  وشغال  جميع   -

مخكل ة.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  44 رقم  املسجد  شارع   1 املسيرة 

3777) الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 347  : ابورين  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 337  : ابورين  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد ابورين : 337 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ابراهيم ابورين عنوانه)ا) 

 (3777 شارع املسجد   1 حي املسيرة 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  ابورين  محمد  السيد 

 (3777 شارع املسجد   1 حي املسيرة 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  ابورين  لحسن  السيد 

 46 شارع املسجد رقم   1 حي املسيرة 

3777) الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ابراهيم ابورين عنوانه)ا) 

 (3777 شارع املسجد   1 حي املسيرة 

الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  ابورين  محمد  السيد 

 (3777 شارع املسجد   1 حي املسيرة 

الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  ابورين  لحسن  السيد 

 46 شارع املسجد رقم   1 حي املسيرة 

3777) الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 56).

417I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

EXPO EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 

صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب

EXPO EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الوالء عمارة الوالء الطابق الثاني 

شقة رقم 74 - 3777) الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 EXPO  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.EXPRESS
الكجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االلكترونية ملواد الكجميلة والعطور.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق  الوالء  عمارة  الوالء 
الداخلة   (3777  -  74 رقم  شقة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد خالد غازل : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
رقم  السيد خالد غازل عنوانه)ا) 
 27247 رماد  درب   76 الزنقة   167

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
رقم  السيد خالد غازل عنوانه)ا) 
 27247 رماد  درب   76 الزنقة   167

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 59).

411I

LMT AUDITING

DARALID LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V،
20000، CASABLANCA MAROC
DARALID LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
بالمي - 27777 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DARALID LUXURY

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 إقامة شهرزاد  سومية 

بالمي - 27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

497.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 : عليد  الواحد  عبد  السيد 

 DARALID حصص الشركة ال علية

LUXURY بقيمة 7)43.2).1 درهم.

حصص   : عليد  محمد  السيد 

 DARALID ال علية  الشركة 

LUXURY بقيمة 7)43.2).1 درهم.

حصص   : عليد  مينة  السيدة 

 DARALID ال علية  الشركة 

LUXURY بقيمة 282.692 درهم.

حصص   : عليد  زهرة  السيدة 

 DARALID ال علية  الشركة 

LUXURY بقيمة 282.692 درهم.

حصص   : عليد  نعيمة  السيدة 

 DARALID ال علية  الشركة 

LUXURY بقيمة 282.692 درهم.

حصص   : عليد  لطي ة  السيدة 

 DARALID ال علية  الشركة 

LUXURY بقيمة 282.692 درهم.

حصص   : السيدة خديجة عليد 

 DARALID ال علية  الشركة 

LUXURY بقيمة 282.692 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عليد  الواحد  عبد  السيد 

 173 تجزئة ؤئام زنقة   62 عنوانه)ا) 

 27777 الول ة   2 الطابق   64 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عليد  محمد  السيد 

زنقة  تمديد  الول ة  تجزئة   62

الدار   27777 الول ة   2 173الطابق 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عليد  مينة  السيدة 

 61 رقم   98 زنقة  العطاويين  درب 

الدار البيضاء   27777 الحي الحسني 

املغرب.

السيدة زهرة عليد عنوانه)ا) درب 

 H H 27777 31 الوردة زنقة 12 رقم

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عليد  نعيمة  السيدة 

زنقة  تمديد  الول ة  تجزئة   62

الدار   27777 الول ة   2 173الطابق 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عليد  لطي ة  السيدة 

 54 رقم   4 زنقة  الخير  سعد  تجزئة 

الطابق 3 الحي الحسني 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عليد  خديجة  السيدة 

 61 رقم   98 زنقة  العطاويين  درب 

الدار البيضاء   27777 الحي الحسني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 62 السيد محمد عليد عنوانه)ا) 

تجزئة ؤئام زنقة 173 رقم 64 الطابق 

البيضاء  الدار   27777 الول ة   2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46531).

412I

KHM CONSULTING

STRATTON INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 

االول الرقم 176 تقاطع شارع محمد 

الخامس واملقاومة، 27757، الدار 

البيضاء املغرب

 STRATTON INVESTMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )6 

زنقة عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 

املعاريف - 27337 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.STRATTON INVESTMENT

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

زنقة   6(  : عنوان املقر االجكماعي 

عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 املعاريف 

- 27337 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : مالكي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مالكي  محمد  السيد 
179 اقامة سلمى ط 1 ش 4 مونطين 
البيضاء  الدار   27397 فلوري  فال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  مالكي  محمد  السيد 
179 اقامة سلمى ط 1 ش 4 مونطين 
البيضاء  الدار   27397 فلوري  فال 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46528).

413I

INFOPLUME

POPULAR MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم )1، 97777، طنجة 

املغرب
POPULAR MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي : 2 زنقة 
يعقوب املنصور ل، السالم قطعة 

65 الطابق 3 رقم 6 - 97777 طنجة 
املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.(885(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تقرر حل  )2 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   POPULAR MEDIA
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ روسمالها 17.777 درهم 
زنقة   2 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
قطعة  السالم  ل،  املنصور  يعقوب 
65 الطابق 3 رقم 6 - 97777 طنجة 

املغرب نتيجة لغياب النشاط.

وعين : 
السيد)ة) زهير املباركي وعنوانه)ا) 
 8 رقم   19 قطعة  عدنان  تجزئة 
)ة)  املغرب كمص ي  طنجة   97777

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
زنقة   2 وفي   2727 فبراير   2( بكاريخ 
قطعة  السالم  ل،  املنصور  يعقوب 
65 الطابق 3 رقم 6 - 97777 طنجة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 44-233919)4.
414I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MAYROSE GROUPE
إعالن مكعدد القرارات

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15، 93100،
FNIDEQ MAROC

MAYROSE GROUPE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع وبو 
دبي رقم 6 تجزئة األميرة - 93177 

ال نيدق املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.25443

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في )7 شتنبر 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: ت ويت 277 حصة من السيد محمد 
177 حصة لصالح   : وصريحي كالكالي 
و177 حصة  السيد سالم الدقيوق. 

لصالح السيد وحمد الدقيوق. 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
: الرفع من روس مال الشركة نقدا من 
درهم   127  777 درهم الي   177  777
277 حصة جديدة مككتبة  عبر خلق 
للحصة  درهم   177 بقيمة  ومحررة 

الواحدة من طرف الشركاء الجدد :  
حصة،   177 الدقيوق  السيد سالم 

والسيد وحمد الدقيوق 177 حصة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم ) : الذي ينص على مايلي :
حصة   277 الدقيوق  سالم  السيد 
درهم للحصة الواحدة،   177 بقيمة 
حصة   277 والسيد وحمد الدقيوق 
الواحدة،  للحصة   177 بقيمة 
حصة   277 والسيد هشام الدقيوق 
الواحدة،  للحصة   177 بقيمة 
والسيد محمد ووالد الحاج علي 277 
177 للحصة الواحدة،  حصة بقيمة 
277 حصة  والسيد سعيد الدقيوق 
بقيمة 177 للحصة الواحدة، والسيد 
الوافي البقالي 277 حصة بقيمة 177 

للحصة الواحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3715.
415I

INFOPLUME

 SOCIETE GENERALES
 DE GRAND TRAVAUX

 ROUTIERS
SGGTR

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم )1، 97777، طنجة 

املغرب
 SOCIETE GENERALES DE

 GRAND TRAVAUX ROUTIERS
SGGTR» شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 149 شارع 
محمد الخامس افامة ميموزا 1 رقم 

)1 - 97777 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5(185

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 31 غشت 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
افامة  الخامس  محمد  شارع   149»

طنجة   97777  -  1( رقم   1 ميموزا 

املغرب» إلى «حي السانية ط ر قطعة 

 97777  - األر�سي  الطابق  و   21(

طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم -43)4 233918.

416I

STE FIACCOF 

STE COLI CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

STE COLI CALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 4 

رقم 37 اقامة مكاتب املدينة شارع 

محمد 5 عمارة 33 - 37777 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.COLI CALL

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز االتصال بالهاتف.
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الطابق   : االجكماعي  املقر  عنوان 
4 رقم 37 اقامة مكاتب املدينة شارع 
فاس   37777  -  33 عمارة   5 محمد 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيدة سامية املشاط 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة سامية املشاط عنوانه)ا) 
اككو ر   16 زن ة  كريمة  اقامة   4(
الطابق 6 الشقة 4 م ج 37777 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة سامية املشاط عنوانه)ا) 
اككو ر   16 زن ة  كريمة  اقامة   4(
الطابق 6 الشقة 4 م ج 37777 فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2187.
41(I

STE FIACCOF 

STE HIND BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes maroc

STE HIND BATIMENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي تجزئة 
رياض فاس رقم 66 طريق سيدي 

احرازم - 3777 فاس املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
6185(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تغيير   2727 يوليوز   7( املؤرخ في 
 STE HIND» من  الشركة  تسمية 

.«GH SHOP» إلى «BATIMENTS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2727/)279.

418I

STE FIACCOF 

STE OPTIDECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

STE OPTIDECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي محل رقم 

213 تجزئة واد فاس 2 - 3777 فاس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.61871

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 شتنبر   79 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

االسكيراد والكصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2129.

419I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE OMSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE OMSER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املكجر 

الطابق الس لي رقم 1)1 النسيم 

الشطر2 مكناس - 57777 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2719 فبراير   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE OMSER

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 / الكمدد   / النضافة   / مخكل ة 

مغسلة الغسيل / القبول واالسكقبال 

/ الحدائق.

املكجر   : االجكماعي  املقر  عنوان 

النسيم   1(1 رقم  الس لي  الطابق 

مكناس   57777  - مكناس  الشطر2 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد عثمان عص وري : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عص وري  عثمان  السيد 
 (7 رقم   2 تجزئة الزيراري  عنوانه)ا) 

سيدي قاسم   16777 سيدي قاسم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عص وري  عثمان  السيد 
 (7 رقم   2 تجزئة الزيراري  عنوانه)ا) 

سيدي قاسم   16777 سيدي قاسم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2719 تحت رقم 57).

427I

EURODEFI

 AR CONTROL
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 AR CONTROL

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل - 27367 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3236(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

2727 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AR CONTROL الوحيد  الشريك 

روسمالها  مبلغ   INTERNATIONAL

مقرها  وعنوان  درهم   17.777

إقامة  سمية  زنقة  اإلجكماعي 
شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 النخيل - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   27367

ل : خسائر كبيرة في العمالء.

زنقة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 5 الطابق  شهرزاد3  إقامة  سمية 
رقم 22 النخيل املغرب 27367 الدار 

البيضاء املغرب. 
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وعين : 
 JOAQUIM السيد)ة) 
 FERNANDO DAS NEVES
 MARTINS PEREIRA
 PORTUGAL 20360 وعنوانه)ا) 
CASABLANCA املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
حل  محضر   : بالكص ية  املكعلقة 

شركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 4)465).

421I

EURODEFI

LIBRA CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
LIBRA CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق الثالت رقم 27 - 

27367 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.442(19

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في )7 شتنبر 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
الطابق  املومن  عبد  شارع   119»
الدار   27367  -  27 رقم  الثالت 
شارع   119» إلى  املغرب»  البيضاء 
 -  15 عبد املومن الطابق الكاني رقم 

27367 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 5)465).

422I

عاللي ايمو ات

عاللي ايموبات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عاللي ايمو ات
46 شارغ الزرقطوني الطابق الكاني 
الشقة رقم 6 -، 27777، البىضاء 

املعرب
عاللي ايمو ات شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 46 شارغ 
الزرقطوني الطابق الكاني الشقة 
رقم 6 - - 27777 البىضاء املعرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(229(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
عاللي   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

ايمو ات.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
46 شارغ  عنوان املقر االجكماعي : 
الزرقطوني الطابق الكاني الشقة رقم 

6 - - 27777 البىضاء املعرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد عاللي احمد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  احمد  عاللي  السيد 
 21177 زنقة الن سج حي الهدى   (3

برشيد املعرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  احمد  عاللي  السيد 

 21177 زنقة الن سج حي الهدى   (3

برشيد املعرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9)461).

423I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 BUREAU D’ETUDE

 TECHNIQUE CONCEPTION

APPLICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266، 7777)، 

العيون املغرب

 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE

 CONCEPTION APPLICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املسكقبل رقم 514 شقة رقم 2 

الطابق 72 - 7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   79

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE

.CONCEPTION APPLICATION

: ¨مخكلف  غرض الشركة بإيجاز 

الدراسات واالبعاث واالستشارات في 

مخكلف امليادين.

باالشغال  الخاصة  والدراسات 

العمومية

والخدمات  االشغال  مخكلف 

الخاصة باالشغال العمومية وغيرها

الككوين واالستشارات

الكجارة العامة 

الكصدير واالستراد.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 2 رقم  شقة   514 رقم  املسكقبل 

الطابق 72 - 7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : العالوي  املح وظ  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : لوط ي  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

العالوي  املح وظ  السيد 

 514 تجزئة املسكقبل رقم  عنوانه)ا) 

 (7777  72 الطابق   2 رقم  شقة 

االعيون املغرب.

السيدة مليكة لوط ي عنوانه)ا) 

514 شقة رقم  تجزئة املسكقبل رقم 

2 الطابق 72 7777) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

العالوي  املح وظ  السيد 

 514 تجزئة املسكقبل رقم  عنوانه)ا) 

 (7777  72 الطابق   2 رقم  شقة 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2277/27.

424I
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SOMADINCO

PREX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس البرنو�سي، 27617، 

الدارالبيضاء املغرب

PREX MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )5 

شارع جنين تجزئةRATC القدس 

البرنو�سي - 27617 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

362883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2716 وككو ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 PREX  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : مصبنة.

)5 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

جنين تجزئةRATC القدس البرنو�سي 

- 27617 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   177  : زهير  قنتي  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  زهير  قنتي  السيد 
البرنو�سي  منصور2   3 رقم   53 بلوك 

27617 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  زهير  قنتي  السيد 
البرنو�سي  منصور2   3 رقم   53 بلوك 

27617 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

نونبر 2716 تحت رقم 572)61.

425I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائكمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

KHATAZAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائكمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون، 2777)، املر�سى العيون 

املغرب

KHATAZAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء زنقة فكيك رقم 21 

شقة 71املر�سى العيون. - 7772) 

املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KHATAZAKANE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجارة  وتصدير،  اسكيراد  األسماك. 
تصدير  تسويق،  وتجارة،  عامة 
األسماك،  ونواع  جميع  واسكيراد 
روسيات  القشريات،  الرخويات، 
األرجل، األصداف البحرية، د وغيرها 
وو  املحلية  البحرية،  املأكوالت  من 
املسكوردة عن طريق صيد األسماك 

وو قوارب الصيد تجميد......
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء زنقة فكيك رقم 21 
 (7772  - العيون.  71املر�سى  شقة 

املر�سى العيون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد االخصا�سي سعيد : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
سعيد  االخصا�سي  السيد 
رقم  غشت   27 شارع  عنوانه)ا) 
املر�سى   (7772 املر�سى العيون   2((

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
سعيد  االخصا�سي  السيد 
رقم  غشت   27 شارع  عنوانه)ا) 
املر�سى   (7772 املر�سى العيون   2((

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2274/2727.
426I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائكمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

SOLERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائكمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون، 2777)، املر�سى العيون 

املغرب

SOLERAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 25 مكرر 

زنقة سيدي افني شقة 73 املر�سى 

العيون - 7772) املر�سى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOLERAM

الس ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والرسم  املباني  وطالء  الرملي 

الصناعية  الدهانات  الصناعي. 

اإلنشاءات  املكنوعة،  واألعمال 

املعدنية، تركيبات األملنيوم وال والذ 

الدهان  وعمال  للصدو.  املقاوم 

القوارب.  ونواع  لجميع  والصن رة 

بيع منكجات ومنكجات الطالء جميع 

وعمال الطالء......

عنوان املقر االجكماعي : 25 مكرر 

املر�سى   73 شقة  افني  سيدي  زنقة 

العيون  املر�سى   (7772  - العيون 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
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 1.777  : رمضان  سعيد  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  رمضان  سعيد  السيد 
زنقة  الراحة  تجزئة  القدس  حي 
 (7777 العيون.   517 رقم  انواجيل 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  رمضان  سعيد  السيد 
زنقة  الراحة  تجزئة  القدس  حي 
 (7777 العيون.   517 رقم  انواجيل 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2275/2727.
42(I

ويب ايبيس

ويب ايبيس
إعالن مكعدد القرارات

ويب ايبيس
عمارة )، الطابق الثاني، الشقة 
4، تجزئة االحمدية 3،، 57777، 

مكناس املغرب
ويب ايبيس «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : العمارة 
)، الطابق الثاني، الشقة 4، تجزئة 

االحمدية 3 - 57777 مكناس 
املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.4866(
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727  تم اتخاذ  29 يونيو  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
السيد  بحوزة  حصة   334 ت ويت 
اغبلو ايوب الحامل للبطاقة الوطنية 
السيدة  ل ائدة   ،826153 دال  رقم 
للبطاقة  الحاملة  البويحياوي  امينة 
9)1668، والسيد  الوطنية رقم دال 
للبطاقة  الحامل  منصوري  انس 
واحد  لكل  دال749)92  الوطنية 

منهما )16 حصة.

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

لشركة  القديم  املسير  اسكقالة 

السيد اغبلو ايوب الحامل للبطاقة 

واسكقالة   ،826153 دال  الوطنية 

الحاملة  البويحياوي  امينة  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم دال 9)1668، 

وتعيين السيد منصوري انس الحامل 

 92(749 للبطاقة الوطنية رقم دال 

مسير جديد للشركة

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 14 : الذي ينص على مايلي :

تعيين السيد منصوري انس الحامل 

 92(749 للبطاقة الوطنية رقم دال 

مسير للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   73 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم )221.

428I

كافجيد

RG PUB DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االل ة، 27227، الدار البيضاء 

املغرب

 RG PUB DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 زنقة 

الشراردة، الطابق الس لي، بوركون 

- 27277 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 RG  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PUB DEVELOPPEMENT

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغال املخكل ة.

زنقة   17  : عنوان املقر االجكماعي 

الشراردة، الطابق الس لي، بوركون - 

27277 البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

: لحميدي  ادريس  جالل   السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

لحميدي  ادريس  جالل  السيد 

 2 املحيط  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

 2(223 دار بوعزة النواصر   92 رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

لحميدي  ادريس  جالل  السيد 

 2 املحيط  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

 2(223 دار بوعزة النواصر   92 رقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 4)462).

429I

مككب املحاسبة

SOCIETE MOUSAN PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مككب املحاسبة

5 زنقة عبد املومن بن علي، 52777، 

الرشيدية املغرب

 SOCIETE MOUSAN PRINT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة الدار 

البيضاء حي املسيرة الريش ميدلت - 

52474 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE MOUSAN PRINT

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطبعة.

عنوان املقر االجكماعي : زنقة الدار 

 - البيضاء حي املسيرة الريش ميدلت 

52474 الريش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

577 حصة   : السيد اوخيرة معاد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيدة اشكاق سناء : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  معاد  اوخيرة  السيد 

الريش   52474 تجزئة زيز الريش   21

املغرب.
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عنوانه)ا)  سناء  اشكاق  السيدة 
حي سيدي عبد الواحد بوملان 33377 

بوملان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  معاد  اوخيرة  السيد 
الريش   52474 تجزئة زيز الريش   21

املغرب
عنوانه)ا)  سناء  اشكاق  السيدة 
حي سيدي عبد الواحد بوملان 33377 

بوملان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   76 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2727 تحت رقم 221.
437I

eurest compta sarl

 AGI JAC ASSURRANCES
SUCURSSALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES، 30000،
FES MAROC

 AGI JAC ASSURRANCES
SUCURSSALES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة 
الكلمساني، الطابق الرابع الشقة 
33 شارع محمد الخامس فاس تم 
تحويله 17 شارع عالل بن عبد هللا 
املكاتب رقم 61،62 و63 فاس - 

37777 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.56485

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  23 يوليوز  املؤرخ في 
فني  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  نورالدين 

اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2276.
431I

See U Optique

SEE U OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

See U Optique
 Saada 5; rue 47 N°3 bis Fes،

30000، Fes Maroc
SEE U OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 
السعاده 5، زنقة )4 رقم 3 مكرر - 

37777 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
63675

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 SEE U  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.OPTIQUE
نظارتي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البيع بالكجزئة.
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - مكرر   3 رقم   4( زنقة   ،5 السعاده 

37777 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 27.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 177  : السيد عبد القادر العمش 

حصة بقيمة 277 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
العمش  القدر  عبد  السيد 
 4( زنقة   ،5 السعاده  حي  عنوانه)ا) 

رقم 3 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

العمش  القدر  عبد  السيد 
 4( زنقة   ،5 السعاده  حي  عنوانه)ا) 

رقم 3 37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم )275.

432I

Société agro trans atlas developement

 SOCIÉTÉ AGRO TRANS 
 ATLAS DEVELOPPEMENT

SATAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société agro trans atlas

developement
21,زنقة إلياس بن معاوية رقم 17، 

الدكارات. فاس، 37777، فاس 

املغرب

 Société agro trans atlas 

developpement SATAD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 21، زنقة 

إلياس بن معاوية رقم 17.الدكارات.

فاي - 37777 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1718

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 Société : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

 agro trans atlas developpement

.SATAD

التسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والصناعي  الكجاري  واالسكغالل 

وال الحي.

عنوان املقر االجكماعي : 21، زنقة 

17.الدكارات. إلياس بن معاوية رقم 

فاي - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  فاضل  شريف  السيد 

رقم  معاوية  بن  إلياس  21,زنقة 

فاس   37777 17.الدكارات اس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  فاضل  شريف  السيد 

رقم  معاوية  بن  إلياس  21زنقة 

فاس   37777 فاس  17.الدكارات 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   12 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم -.

433I

OUR EXPERT

HA PHONE KECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afayad group

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

HA PHONE KECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 52 شارع 

موالي رشيد الشقة رقم ب 5 جليز 

مراكش - 47777 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176369
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 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 HA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PHONE KECH

غرض الشركة بإيجاز : 

 MARCHAND DE MATÉRIEL

 INFORMATIQUE ET

TÉLÉPHONE

.IMPORT -EXPORT

52 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

جليز   5 موالي رشيد الشقة رقم ب 

مراكش - 47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : ابوتيلي  الصمد  عبد  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

ابوتيلي  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) املسيرة 71 عمارة 5) شقة 

75 مراكش 47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

ابوتيلي  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) املسيرة 71 عمارة 5) شقة 

75 مراكش 47777 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115459.

434I

zagora consulting sarl

DOUNIACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس، 

977)4، زاكورة املغرب

DOUNIACOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 29 حي 

البركة - 977)4 زاكورة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3735

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   74 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) محمد الصديق 

الشقروني 577 حصة اجكماعية من 

وصل 1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) 
يوليوز   22 بكاريخ  زايد  ايت  ابراهيم 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 6)2.

435I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

TRANS NOUR S.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

TRANS NOUR S.S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 273 

تجزئة رياض الليمون تغاث فاس - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.NOUR S.S

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االجكماعي : رقم 273 

 - الليمون تغاث فاس  تجزئة رياض 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 334  : العربي  الزرزور  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 333  : السيد الزرزور عبد العزيز 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 333  : السيد الزرزور عبد القادر 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  العربي  الزرزور  السيد 

رقم 273 تجزئة رياض الليمون تغاث 

فاس 37777 فاس املغرب.

العزيز  عبد  الزرزور  السيد 

رياض  تجزئة   273 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   37777 فاس  تغاث  الليمون 

املغرب.

القادر  عبد  الزرزور  السيد 

رياض  تجزئة   273 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   37777 فاس  تغاث  الليمون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  العربي  الزرزور  السيد 

رقم 273 تجزئة رياض الليمون تغاث 

فاس 37777 فاس املغرب.

العزيز  عبد  الزرزور  السيد 
رياض  تجزئة   273 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   37777 فاس  تغاث  الليمون 

املغرب

القادر  عبد  الزرزور  السيد 
رياض  تجزئة   273 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   37777 فاس  تغاث  الليمون 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 3)21.

436I

STE FIACCOF 

STE NOVA ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

STE NOVA ACADEMY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 443 

شارع محمد ال ا�سي حي االدارسة - 

3777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NOVA ACADEMY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 443 

 - شارع محمد ال ا�سي حي االدارسة 

3777 فاس املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

مدحت  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   177 بقيمة  حصة   377  :

للحصة.
السيدة سميرة نجار : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد احمد مدحت : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
مدحت  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 37777 224 خي االدارسة  عنوانه)ا) 

فاس املغرب.
السيدة سميرة نجار عنوانه)ا) رقم 
طريق  الوفاء2  زن ة موريال حي   21

ص رو 37777 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  مدحت  احمد  السيد 
امسكيردام   37777 امكيردام هولندا 

هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة سميرة نجار عنوانه)ا) رقم 
طريق  الوفاء2  زن ة موريال حي   21

ص رو 37777 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2181.
43(I

ائكمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA PRIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائكمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-71)) 
صندوق البريد رقم 146، 3777)، 

الداخلة املغرب
DAKHLA PRIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

عبدالخالق توريس عمارة كرامي - 
3777) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1615(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DAKHLA PRIME

اإلنكاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال الحي واسكغالل األرا�سي ال الحية.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - كرامي  عمارة  توريس  عبدالخالق 

3777) الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد كرامي الطلب : 677 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد فاضل الطلب : 277 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد الطلب : 277 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الطلب  كرامي  السيد 

العيا�سي  جبل  زنقة   71 املسيرة  حي 

رقم 22 3777) الداخلة املغرب.

الطلب  فاضل  محمد  السيد 

جبل  زنقة   1 املسيرة  حي  عنوانه)ا) 

العيا�سي 3777) الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  الطلب  محمد  السيد 

 (3777  3 رقم  الكون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الطلب  كرامي  السيد 

العيا�سي  جبل  زنقة   71 املسيرة  حي 

رقم 22 3777) الداخلة املغرب

الطلب  فاضل  محمد  السيد 

جبل  زنقة   1 املسيرة  حي  عنوانه)ا) 

العيا�سي 3777) الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7( بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 73).

438I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

STE FRERESBOIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE FRERESBOIS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 829 

طريق جبل مو�سى تكمي الجديد 

ترميكت ورزازات - 45777 ورزازات 

املغرب.

رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.9323/1153

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 شتنبر   1( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   1.777.777»

 1.177.777» إلى  درهم»   177.777»

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بورزازات بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 621.

439I

CABINET RAMI EXPERTISE

BOIS & METAL WORKSHOP
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

 BOIS & METAL WORKSHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي قطعة رقم 

)6 الحي الصناعي عين شقف فاس - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   74

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BOIS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.& METAL WORKSHOP
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة وملنيوم وو معدني وو بولي فينيل 

كلوريد.

قطعة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

عين شقف  الصناعي  الحي   6( رقم 

فاس - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد لحلو محمد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  لحلو  السيد 

إقامة حدائق فاس   64 شارع بنزرت 

37777 فاس  2 فاس  سايس الزهور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  لحلو  السيد 

إقامة حدائق فاس   64 شارع بنزرت 

37777 فاس  2 فاس  سايس الزهور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2182.

447I

zagora consulting sarl

DOUNIACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

zagora consulting sarl

رقم119 شارع محمد 

الخامس، 977)4، زاكورة 

املغرب--------------------

DOUNIACOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي رقم 29 حي 

البركة - 977)4 زاكورة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3735

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تغيير   2727 74 غشت  املؤرخ في 

نشاط الشركة من « - بقالة عامة.

- تاجر وجهزة الكمبيوتر.

)مواد  الرياضية  املعدات  تاجر   -

ومسكلزمات).

من  النباتية  املسكلزمات   -

إلى  والحيوانية.»  الزراعية  املنكجات 

«- شركة األشغال املكنوعة وو البناء، 

وتصنف على ونها نشاط رئي�سي.

- شركة التركيبات الكهر ائية.

معدات  تركيب  وعمال  شركة   -

الري )بالكنقيط).

- تاجر ولواح الطاقة الشمسية وو 

طاقة الرياح

- تاجر مسكلزمات مككبية.

- تاجر.».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 6)2.

441I

excofi

 SHAMSARAYA CAFE RESTO
PATISSERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس، 31777، فاس املغرب

 SHAMSARAYA CAFE RESTO

PATISSERIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي القطعة 
رقم 5 تجزئة وهال طريق ايموزار - 

37757 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SHAMSARAYA CAFE RESTO

.PATISSERIE

 // مقهى   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم // صناعة الحلويات.

القطعة   : عنوان املقر االجكماعي 

 - ايموزار  وهال طريق  تجزئة   5 رقم 

37757 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : الدين  كريم  الطاهر  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الدين  كريم  الطاهر  السيد 

عنوانه)ا) 12 زنقة نواكشوط الزهور 

71 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الدين  كريم  الطاهر  السيد 

عنوانه)ا) 12 زنقة نواكشوط الزهور 

71 37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2116.

442I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS MAKDOURI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة )،عمارة 16، زنقة و، شارع 

الجيش امللكي م.ج، 57777، مكناس 

املغرب

TRANS MAKDOURI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي مرآب برقم 

9)، تجزئة كاديم،ويسالن - 57787 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.57113

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   TRANS MAKDOURI SARL

روسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 

 ،(9 برقم  مرآب  اإلجكماعي  مقرها 

 57787  - كاديم،ويسالن  تجزئة 

مكناس املغرب نتيجة ل : املنافسة

ازمة إقكصادية.

رقم  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 57787  - تجزئة كاديم،ويسالن   ،(9

مكناس املغرب. 

وعين : 

مقدوري  اسامة  السيد)ة) 

كاديم  تجزئة   (9 رقم  وعنوانه)ا) 

املغرب  مكناس   57787 ويسالن 

كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 557.

443I

fiduciaire capital orient

NOORD ZUID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc

NOORD ZUID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : حي 

السالم طريق عين ابن مطهر ب 14 

رقم 47 - 67777 وجدة املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.22(7(
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بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2727 غشت   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   NOORD ZUID حل 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   17.777

اإلجكماعي حي السالم طريق عين ابن 

مطهر ب 14 رقم 47 - 67777 وجدة 

غرض  تحقق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

وعين : 

ارحوتا  محمد  السيد)ة) 

رقم   9 النهار زنقة  تجزئة  وعنوانه)ا) 

املغرب  وجدة   67777 وجدة   3(

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

حي  وفي   2727 غشت   24 بكاريخ 

 14 السالم طريق عين ابن مطهر ب 

رقم 47 - 67777 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1997.

444I

STE FIACCOF 

SOFT MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

SOFT MARKETING

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 2 

زن ة تيسة حي االمل طريق ص رو - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFT  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.MARKETING

غرض الشركة بإيجاز : االعالميات 

الكجارة العامة.

 2 رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - زن ة تيسة حي االمل طريق ص رو 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

شليح  ملطيري  بشرى  السيدة 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

شليح  ملطيري  بشرى  السيدة 

ثانوية موالي رشيد جامع  عنوانه)ا) 

االندلس 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

شليح  ملطيري  بشرى  السيدة 

ثانوية موالي رشيد جامع  عنوانه)ا) 

االندلس 37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2167.

445I

STE FIACCOF 

 STE VETEMENT ET
ACCESSOIRE AYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

 STE VETEMENT ET ACCESSOIRE

AYA شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 5) 
زت ة بوفكران الطابق 2 النرجس - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(8(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 VETEMENT ET ACCESSOIRE

.AYA

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسكيراد  بالك صيل  املحبوك 

والكصدير الكجارة العلمة.
 (5 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
 - النرجس   2 الطابق  بوفكران  زت ة 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : سهيلة  عماري  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   257  : السيدة مرج نجية 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 257  : مصط ى  عماري  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة عماري سهيلة عنوانه)ا) 

املانيا 37777 املانيا املانيا.

عنوانه)ا)  نجية  مرج  السيدة 
2 زنقة الراشدية حي النجاح  الطابق 

سيدي ابراهيم 37777 فاس املغرب.

السيد عماري مصط ى عنوانه)ا) 
فكران  بو  زنقة   2 الطابق   (5 رقم 

نرجس ا 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة عماري سهيلة عنوانه)ا) 

املانيا 37777 املانيا املانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 9)21.

446I

ficogedek sarl au

BABA DELIVERY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes

maroc

 BABA DELIVERY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 

بالطابق الس لي رقم 257 رياض 

وسالن 71 وسالن - 57757 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 BABA : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DELIVERY SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  الغير،  لحساب  البضائع 

العامة، وسيط.
محل   : االجكماعي  املقر  عنوان 
رياض   257 رقم  الس لي  بالطابق 
57757 مكناس   - 71 وسالن  وسالن 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : بابا  عبداالاله  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  بابا  عبداالاله  السيد 
 57757 ال كح  حي  البرجة  درب   53

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بابا  عبداالاله  السيد 
 57757 ال كح  حي  البرجة  درب   53

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1))2.
44(I

إئكمانية الوفاء

صبوحي اوليف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

إئكمانية الوفاء
شارع عالل ال ا�سي الرقم 9) 

سطات، 26777، سطات املغرب
صبوحي اوليف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجكماعي زنقة رقم 
13 روس العين ابن احمد - 26552 

ابن احمد املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.9(9

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 يوليوز   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
بالكقسيط  امللح  بيع  إضافة   

وحذف تصنيع العلب بالكرطون.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببن احمد بكاريخ 74 شتنبر 

2727 تحت رقم 21/2727.

448I

fiduciaire rageca فيديسيير راجيكا

BERHIL FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

fiduciaire rageca فيديسيير راجيكا
26 اقامة املحمدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجيروند، 27577، الدار البيضاء 
املغرب

BERHIL FRUIT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي كلم 13 
طريق اللوز والد برحيل - 83377 

تارودانت املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2863

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - اللوز والد برحيل  طريق   13 «كلم 
إلى «164  تارودانت املغرب»   83377
روش  عائشة  ابن  امباسادور  شارع 
نوار - 63877 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 71 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 
يوليوز 2727 تحت رقم 2727/)37.

449I

zagora consulting sarl

DOUNIACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس، 

977)4، زاكورة املغرب
DOUNIACOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 29 حي 

البركة - 977)4 زاكورة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3735

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  74 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
الناصري عبد الوهاب كمسير وحيد 

تبعا لقبول اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   79 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 6)2.

457I

KATI FOOD SARL

KATI FOOD SARL
تأسيس شركة املساهمة

KATI FOOD SARL
 Boulevard Zertouni Etage 46
 2 Appt 6، 40000، casablanca

Maroc
KATI FOOD SARL «شركة 

املساهمة» 
وعنوان مقرها االجكماعي : 46, 

 Boulevard Zerktouni, 2ième
 étage, Appt N°6, Casablanca -،

40000 Casablanca Maroc
إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4(758(
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الكالية : 

شكل الشركة : شركة املساهمة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KATI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.FOOD SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Production aliments surgelés

- Negoce-Assitance technique-

.Conseils

 ,46  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 Boulevard Zerktouni, 2ième

 étage, Appt N°6, Casablanca -

.40000 Casablanca Maroc

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 27.777 الشركة  روسمال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالكالي : 

مجلس  وعضاء  وو  املكصرفون 

الرقابة : 

 TIBE BI KALOU الشركة 

 GERANT بص كه)ا)   JESUS

 RUE ABOU SALT EL 25 (عنوانه)ا

 ANDALOUSSI MAARIF 47777

CASABLANCA MAROC

مراقب وو مراقبي الحسابات : 

 TIBE BI KALOU الشركة 

 GERANT )ا)بص كه   JESUS

 RUE ABOU SALT EL 25 (عنوانه)ا

 ANDALOUSSI MAARIF 47777

CASABLANCA MAROC

األسا�سي  النظام  مقكضيات 

وتوزيع  االحكياطي  بككوين  املكعلقة 

األر اح : 

.Neant

املنصوص  الخاصة  اإلمكيازات 

عليها لكل شخص : 

.Neant
بقبول  مكعلقة  مقكضيات 
ت ويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول : 

 - بكاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

451I
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BUMACOF SARL

NAFRIM WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUMACOF SARL

355شارع محمد الخامس الطابق 
4رقم )5، 27377، الدار البيضاء 

اململكة املغر ية

NAFRIM WORLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحزام الكبير رقم 8 ممر الصوج 

عين سباع - 27257 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(7125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NAFRIM WORLD

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع اآلالت ومعدات الكوزيع.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الحزام الكبير رقم 8 ممر الصوج عين 

سباع - 27257 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   NAFRIM : 700 الشركة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد الناجح احمد : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   57  : رضا  الناجح  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

57 حصة   : السيدة الناجح نوال 

بقيمة 177 درهم للحصة.

57 حصة   : السيدة الناجح مريم 
بقيمة 177 درهم للحصة.

57 حصة   : السيد الناجح العربي 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

 NAFRIM SARL الشركة 
 ALLEE DES  8 عنوانه)ا) 
 SAUGES BD DE LA GRANDE
 CEINTURE AIN SEBAA 20250

.CASABLANCA MAROC
عنوانه)ا)  احمد  الناجح  السيد 
 CITE EL HOUDA BLOC H VILLA

.180 80070 AGADIR MAROC
عنوانه)ا)  رضا  الناجح  السيد 
 CITE EL HOUDA BLOC H VILLA

.180 80070 AGADIR MAROC
عنوانه)ا)  نوال  الناجح  السيدة 
 CITE EL HOUDA BLOC H VILLA

.180 80070 AGADIR MAROC
عنوانه)ا)  مريم  الناجح  السيدة 
 CITE EL HOUDA BLOC H VILLA

.180 80070 AGADIR MAROC
عنوانه)ا)  العربي  الناجح  السيد 
 LOT AIT SAID BLOC 2 N°13

.87200 AIT MELLOUL MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  احمد  الناجح  السيد 
 CITE EL HOUDA BLOC H VILLA

180 80070 AGADIR MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43936).
452I

N2M CONSEIL-SARL

 NOOR NEDERLAND
CARTER-SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

NOOR NEDERLAND CARTER-
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 HAY وعنوان مقرها االجكماعي

 LAARASSI RESIDENCE AYMANE
 5 ETAGE APPT. 17 - 62000

الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.19691

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2727 شتنبر   79 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
 EXPLOITANT VÉHICULE DE

.DÉPANNAGE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 15 شتنبر 

2727 تحت رقم 3783.

453I

Fiduciaire le point

 ETABLISSEMENT NASSIM
ALBASSATINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa، 311

20200، CASABLANCA maroc
 ETABLISSEMENT NASSIM
ALBASSATINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 233 نسيم 
اسالن الدار البيضاء - 27237 الدار 

البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
)ة) زكرياء افراسن  ت ويت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   577
1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) عبد 
مارس   72 بكاريخ  سكاكي  الرحيم 

.2727

ت ويت السيد )ة) عبد اللطيف بن 

حصة اجكماعية   1.777 الصحراوي 

من وصل 2.777 حصة ل ائدة السيد 

 2( بكاريخ  سكاكي  الرحيم  عبد  )ة) 

ماي 2727.

)ة) زكرياء افراسن  ت ويت السيد 

577 حصة اجكماعية من وصل 577 

حصة ل ائدة السيد )ة) عبد الرحيم 

بنشري ة بكاريخ 72 مارس 2727.

ت ويت السيد )ة) عبد اللطيف بن 

حصة اجكماعية   1.777 الصحراوي 

من وصل 1.777 حصة ل ائدة السيد 

 2( عبد الرحيم بنشري ة بكاريخ  )ة) 

ماي 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 39133).

454I

YF CONSULTING SERVICES

MALSIF CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA

MAROC

MALSIF CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 14777 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

56753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MALSIF CONSTRUCTION
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
اشغال الهندسة املدنية.

عنوان املقر االجكماعي : 59 اقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
القنيطرة   14777  -  4 رقم  العزيز 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : السيد محمد اشرف ملين 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   577  : ملين  خليل  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
ملين  اشرف  محمد  السيد 
 2161 الرقم   71 الوفاء  عنوانه)ا) 
الشقة 71 14777 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  ملين  خليل  السيد 
 14777 85 اوالد اوجيه  بلوك م رقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  ملين  خليل  السيد 
 14777 85 اوالد اوجيه  بلوك م رقم 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9278).
455I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 STE ETS SCOLAIRE
 MOHAMED ALI M›SASSI

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES، 30000، FES MAROC

 STE ETS SCOLAIRE MOHAMED
ALI M›SASSI PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 6)1، 
))1 و8)1، تجزئة األمان، بنسودة - 

37777 فاس اململكة املغر ية.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.525(3

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 شتنبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«477.777 درهم» وي من «177.777 
عن  درهم»   577.777» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 27/)223.
456I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

2PINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسي ت عمارة 18 شقة 12 

اكدال، 17797، الر اط املغرب
2PINVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 RUE وعنوان مقرها اإلجكماعي

 TANSIFT IMM 18 APPT
.12،10090 RABAT MAROC
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.13((3(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 79 يوليوز 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 RUE TANSIFT IMM 18 APPT»
إلى   «12، 10090 RABAT MAROC
 AVENUE AL MAJD RESIDENCE»
 RIYAD EL FATH MAGASIN 44

.«CYM 10150 RABAT MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176843.

45(I

NEOCOMPTADUNORD

BELJAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

BELJAME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 24، شارع 

السالم اقامة ابو عدنان رقم 2 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BELJAME

مصحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكخصصات  مكعددة  استشافئية 

املوالد  والجراحة  العام  الطب   :

وجميع  والكبار  واالط ال  والرضاع 

الخدمات االستش ائية..

عنوان املقر االجكماعي : 24، شارع 

 -  2 رقم  عدنان  ابو  اقامة  السالم 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد محمد منصوري : 3 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد علي لودي : 1 حصة بقيمة 

177 درهم للحصة.

حصة   1  : القر�سي  عالء  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   1  : العوفي  حسن  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

1 حصة   : السيد مصط ى جناح 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 997  : الشمال  كلينك  الشركة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد منصوري عنوانه)ا) 

مجمع السالم طريق وشقار فيال )19 

97777 طنجة املغرب.

 2 عنوانه)ا)  لودي  علي  السيد 

الر اط  الطائرات  مديونة  مكرر 

17717 الر اط املغرب.

عنوانه)ا)  القر�سي  عالء  السيد 

 71 ق  مطاع  ووالد  الرياض  تجزئة 

 12777  3 5 ش  اقامة ليشين عمارة 

تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  العوفي  حسن  السيد 

 97777  16 رقم  زيدون  ابن  زنقة 

طنجة املغرب.

السيد مصط ى جناح عنوانه)ا) 

 2 طابق شقة   35 شارع باسكور رقم 

شقة 6 97777 طنجة املغرب.

 CLINIQUE CHAMAL الشركة 

عنوانه)ا) 24، شارع السالم اقامة ابو 

عدنان رقم 2 97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد منصوري عنوانه)ا) 

مجمع السالم طريق وشقار فيال )19 

97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233926.

458I
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

NEGOCE MOBILIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D» IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE
MAROC

NEGOCE MOBILIA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 63)1 
قطاع ال كح شارع محمد الخامس/

سال - 11757 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

31893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   73
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NEGOCE MOBILIA SARL
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومصنع امل روشات واألثاث.
 1(63  : االجكماعي  املقر  عنوان 
قطاع ال كح شارع محمد الخامس/

سال - 11757 سال املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 
177.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 
 : الرحمان  عبد  دحماني  السيد 
درهم   57.777 بقيمة  حصة   577

للحصة.
 577  : محمد  دحماني  السيد 
حصة بقيمة 57.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

الرحمان  عبد  دحماني  السيد 
حي الرحمة قطاع س رقم  عنوانه)ا) 

)178 7)117 سال املغرب.

السيد دحماني محمد عنوانه)ا) 
8) حي االندلس 11737 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

الرحمان  عبد  دحماني  السيد 
حي الرحمة قطاع س رقم  عنوانه)ا) 

)178 7)117 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2727 تحت رقم 35773.

459I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

كوسيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC
كوسيب «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 
بوزنيقة- بن سليمان بن سليمان 

13272 بن سليمان املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.65
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2727 غشت   28 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

مقكضيات القانون : 44
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بكاريخ  سليمان  ببن  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 368.

467I

excofi

LHANAOUIPNEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس، 31777، فاس املغرب
LHANAOUIPNEU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ملعب 

الخيل بني زروال غ ساي سيدي 

يحيى بني زروال - 34777 تاونات 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.161(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تعيين  تم   2727 ماي   37 في  املؤرخ 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  آخر  كمسير  رشيدة  الحسوني 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   75 بكاريخ  بكاونات  االبكدائية 

2727 تحت رقم 26.

461I

FIDUCIAIRE AL QODS

CAFE CROCETA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

CAFE CROCETA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة منزه 

األطلس بلوك 1 الرقم 25 - 23777 

بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.8865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر حل   2727 يونيو   23 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CAFE CROCETA الوحيد  الشريك 

درهم   177.777 روسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة منزه 

 23777  -  25 الرقم   1 األطلس بلوك 

وزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

القطاع.

تجزئة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 -  25 الرقم   1 بلوك  األطلس  منزه 

23777 بني مالل املغرب. 

وعين : 

وعنوانه)ا)  رديم  خالد  السيد)ة) 

تجزئة منزه األطلس بلوك 1 الرقم 25 

23777 بني مالل املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 26 غشت 

2727 تحت رقم 571.

462I

فيد بيست كونسيلكين

STICKAGE MANAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلكين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم 71 الطابق االول، 

7777)، العيون املغرب

STICKAGE MANAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املسكقبل بلوك D رقم 255 العيون 

تجزئة املسكقبل بلوك D رقم 255 

العيون 7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

337(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.STICKAGE MANAR

ت ريغ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتلميع السيارات....

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
العيون   255 رقم   D املسكقبل بلوك 

 255 رقم   D بلوك  املسكقبل  تجزئة 

العيون 7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة رجاء منار : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حي  عنوانه)ا)  منار  رجاء  السيدة 

 291 رقم  الراحة  تجزئة  القدس 

العيون 7777) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حي  عنوانه)ا)  منار  رجاء  السيدة 

 291 رقم  الراحة  تجزئة  القدس 

العيون 7777) العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2193.

463I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE MY LMN CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC

 STE MY LMN CALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل رقم 
1 قطعة 1477 قرب مسجد الرحمة 

املرجة - 37777 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
63683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MY LMN CALL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و ص ة عامة مخكلف   - لالتصاالت 
العقارية  املالية,  الكجارية,  العمليات 
املنقولة وغير املنقولة التي من شأنها 

توسيع نشاط الشركة.
عنوان املقر االجكماعي : محل رقم 
1477 قرب مسجد الرحمة  1 قطعة 

املرجة - 37777 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيدة منى جلطي : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  جلطي  منى  السيدة 
 76 الشقة  سهيل  اقامة   75 عمارة 
الطابق الكاني شارع القادسية الليدو 

37777 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  جلطي  منى  السيدة 
 76 الشقة  سهيل  اقامة   75 عمارة 
الطابق الكاني شارع القادسية الليدو 

37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2113.

464I

BMC

TAFRO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMC

زنقة فرحات حشاد، الطابق األول، 

ا، الدار البيضاء، 27137، الدار 

البيضاء املغرب

TAFRO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 زنقة 

محمد الكوري الطابق الثاني املككب 

رقم 8 الدار البيضاء - 27777 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

468469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 TAFRO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.IMMO

وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة ومكنوعة ,مقاول.

زنقة   26  : عنوان املقر االجكماعي 

محمد الكوري الطابق الثاني املككب 

27777 الدار   - 8 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد الخطيري حمزة : 57 حصة 

بقيمة 5.777 درهم للحصة.

57 حصة   : السيد املرابط رشيد 

بقيمة 5.777 درهم للحصة.

السيد الخطيري حمزة : 57 بقيمة 

5.777 درهم.

بقيمة   57  : السيد املرابط رشيد 

5.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حمزة  الخطيري  السيد 
زنقة موفق الدين حي   61 عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27777 املستش يات 

املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  املرابط  السيد 

حي الكيالة الكارة برشيد   27 الزنقة 

27777 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حمزة  الخطيري  السيد 
زنقة موفق الدين حي   61 عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27777 املستش يات 

املغرب

عنوانه)ا)  رشيد  املرابط  السيد 

حي الكيالة الكارة برشيد   27 الزنقة 

27777 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 
رقم -.

465I

COMPTE A JOUR

HAMDI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

HAMDI FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

املرابطين راس املاء - 62777 

الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
27545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HAMDI FOOD
ت ريق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  واسكيراد  السلع-تصدير 

الغذائية.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
املرابطين راس املاء - 62777 الناظور 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 347  : بنعساتي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد عبد الحكيم حمدي : 337 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 337  : شروت  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد الناظور عنوانه)ا) حي اوالد 
بوطيب سككور س رقم 248 62777 

الناظور املغرب.
حمدي  الحكيم  عبد  السيد 
 86 عنوانه)ا) حي اوالد بوعطية زنقة 

62777 الناظور املغرب.
السيد عبد هللا شروت عنوانه)ا) 
الناظور   62777 دوار بقوية ايكسان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد سعيد بنعساتي عنوانه)ا) 
حي اوالد بوطيب سككور س رقم 248 

62777 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 14 شتنبر 

2727 تحت رقم )376.

466I

BLOOM PHARMA

BLOOM PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BLOOM PHARMA
 LOTISSEMENT RIAD 1 BLOC 19
 NR 15 COMMUNE SIDI HAJJAJ
 OUED HASSAR MEDIOUNA

 CASABLANCA، 29672،
CASABLANCA MAROC

BLOOM PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

رياض 1 بلوك 19 بقعة 15 جماعة 
سيدي حجاج واد حصار دوار والد 
سيدي مسعود عمالة مديونة - 

2)296 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(72(1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BLOOM PHARMA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
جماعة   15 بقعة   19 بلوك   1 رياض 
والد  دوار  واد حصار  حجاج  سيدي 
 - مديونة  عمالة  مسعود  سيدي 

2)296 البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد خالد الدردوري عنوانه)ا) 

 1( الرقم   15 الزنقة  الخدير  سيد 

البيضاء  الدار   27237 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد خالد الدردوري عنوانه)ا) 

 1( الرقم   15 الزنقة  الخدير  سيد 

البيضاء  الدار   27237 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2721 تحت رقم 44129).

46(I

Synergie Experts

MECHTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب

MECHTA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : اقامة 

فندق بريير، باب دكالة، الكقسيم 

9-6 - 47737 مراكش املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.411((

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 

املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 

روسمال  ذات   MECHTA املسؤولية 

مقرها  درهم،   4.777.777 قدره 

بريير،  فندق  إقامة  ب  االجكماعي 

مراكش   ،9-6 الكقسيم  دكالة،  باب 

تحت الكجاري  بالسجل  واملسجلة 

 الرقم ))411، وطبقا ملا تنص عليه 

بكاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 

نشاط  بمواصلة   ،199( فبراير   13

الشركة.

القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 

في  بمراكش  الكجارية  باملحكمة 

2727/)22/7 تحت الرقم 2)66.
لالسكخراج واملرجعية.

468I

YF CONSULTING SERVICES

FLORA BELAMERI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA

MAROC

FLORA BELAMERI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي دكان رقم 

1155 بئر رامي الجنو ية - 14777 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

56751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 FLORA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.BELAMERI

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية

توزيع مواد الكنظيف.
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عنوان املقر االجكماعي : دكان رقم 

 14777  - الجنو ية  رامي  بئر   1155

القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : مرابط  وشرف  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مرابط  وشرف  السيد 

 15 شقة   ( عمارة  مرجانة  اقامة 

سال   11167 حجي  سعيد  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مرابط  وشرف  السيد 

 15 شقة   ( عمارة  مرجانة  اقامة 

سال   11167 حجي  سعيد  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم )927).

469I

NEXIA FIDUCIA

C2H INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

C2H INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : مجموعة 

الكقدومـ ـ)1ــGH2 سيدي البرنو�سي 

- 27767 الدار البيضاء املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.39185(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  )7 غشت  املؤرخ في 

شركة   C2H INTERNATIONAL

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

الكقدوم  مقرها اإلجكماعي مجموعة 

 27767 ــ)1ــGH2 سيدي البرنو�سي - 

ل-  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

النهائي  الحساب  على  املصادقة 

للكص ية، 

الى  استنادا  الكص ية  اتمام   -

الكقرير الذي وضعه املص ي،..

وعين : 

حنان رواح وعنوانه)ا)  السيد)ة) 

فلوري  اقامة  بوشعيب  زنقة موالي 

املغرب  الدار البيضاء   27777 بامليي 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ )7 غشت 2727 وفي مجموعة 

الكقدوم ــ)1ــGH2 سيدي البرنو�سي - 

27767 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46753).

4(7I

فيد بيست كونسيلكين

CAPITAL TRADER PARTNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلكين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم 71 الطابق االول، 

7777)، العيون املغرب

 TRADER PARTNES 177.777

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركان رقم 71 الطابق االول العيون 

7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

32989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRADER PARTNES 177.777

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير السمك.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 

الطابق االول العيون   71 بركان رقم 

7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : باعدي  جالل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  باعدي  جالل  السيد 

تجزئة  الحداوي  عمارة   11 شقة 

العيون   (7777 النجاح  النجاح حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  باعدي  جالل  السيد 

تجزئة  الحداوي  عمارة   11 شقة 

العيون   (7777 النجاح  النجاح حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2141.

4(1I

NEOCOMPTADUNORD

 DADOSMA ASCENSEURS
TECHNOLOGIE
إعالن مكعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

 DADOSMA ASCENSEURS
TECHNOLOGIE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : مجمع 
الحسني اقامة البوسكان 4 شقة 
رقم 21 الطابق األر�سي - 97777 

طنجة املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.43923

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
توسيع نشاط الشركة باضافة نشاط 
االشغال العامة الى النشاط الرئي�سي 

لشركة.
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
997777 درهم وي من 17777 درهم 
درهم عن طريق   1777777 ليصبح 
إدماج احكياطي األر اح في روس املال 
الشركة وكدا رفع من القيمة االسمية 
لكل 2777 حصة اجكماعية من 177 

درهم الى 577 درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
االجكماعي  الغرض   :  3 رقم  بند 
 : مايلي  على  ينص  الذي   : للشركة 
-اصالح وصيانة وتركيب املصاعد و 

األشغال العامة
 : الشركة  روسمال   :  ( رقم  بند 
الذي ينص على مايلي : مبلغ روسمال 
مقسم  درهم   1777777 الشركة 
ككالي : السيد سعيد البشيطو 2777 

حصة بقيمة 577 درهم 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233922.
4(2I

املحاسبة نعمان مجيدة

STE BI-SA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي احمد الكادلي ص رو، 

31777، ص رو املغرب
ste BI-SA TRANS sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي عين 
الشكاك املركز/عين الشكاك - 
31777 عين الشكاك /ص رو 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2(3(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  14 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 SALHI/AATTOU DRISS/AZIZ

كمسير آخر تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2727 تحت رقم 187/2727.
4(3I

املحاسب إلياس عمراني

MOR BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني
تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األول رقم 72، 93177، ال نيدق 
MAROC

MOR BETON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

كنديسة زنقة القنيطرة رقم 11 

املحل رقم 1 - 93177 ال نيدق 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(43(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MOR  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.BETON

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 11 رقم  القنيطرة  زنقة  كنديسة 

ال نيدق   93177  -  1 رقم  املحل 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  املرابط  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  املرابط  السيد 

 11 حي كنديسة زنقة القنيطرة رقم 

93177 ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  املرابط  السيد 

 11 حي كنديسة زنقة القنيطرة رقم 

93177 ال نيدق املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   74 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 1)28.

4(4I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES DOMAINES LAHNA
إعالن مكعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريكانيا صندوق البريد 

2679، 47777، مراكش املغرب
LES DOMAINES LAHNA «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : )5، 
شارع موريكانيا صندوق البريد 2679 

- 47777 مراكش املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.((27(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في )2 يوليوز 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
ت ويت السيد محمد حنيش   : مايلي 
من  اجكماعية  حصة   299.999
377.777 حصة ل ائدة شركة  وصل 

AZRAR HOLDING (SARL AU(
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ذات  شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدودة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
الذي ينص   : و)   6  3  ,1 بند رقم 
تعديل  على  املوافقة   : مايلي  على 
املواد 1, 3 6 و) من القانون األسا�سي 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115489.
4(5I

INFOPLUME

AMSA MINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم )1، 97777، طنجة 

املغرب
AMSA MINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
قرطبة زنقة 8 رقم 2 - 93777 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(521
 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 AMSA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MINES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.EXPLOITATION DES MINES
شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
قرطبة زنقة 8 رقم 2 - 93777 تطوان 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : السيد بنداود عبد السالم 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   577  : سعيد  هنا  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السالم  عبد  بنداود  السيد 
 89 رقم  قرطبة  شارع  عنوانه)ا) 

93777 تطوان املغرب.
السيد هنا سعيد عنوانه)ا) شارع 
سعيد بن ابي وقاص رقم 38 زنقة 5 

93777 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السالم  عبد  بنداود  السيد 
 89 رقم  قرطبة  شارع  عنوانه)ا) 

93777 تطوان املغرب.
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السيد هنا سعيد عنوانه)ا) شارع 

سعيد بن ابي وقاص رقم 38 زنقة 5 

93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم -3727 1853.

4(6I

مككب سعد الخير للمحاسبة

JSK PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

مككب سعد الخير للمحاسبة

زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد الخير 

االل ة البيضاء، 27237، البيضاء 

املغرب

JSK PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

27776 البيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.292599

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

سعيد بزعنين  )ة)  ت ويت السيد 

577 حصة اجكماعية من  ومن معه 

وصل 1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) 

يونيو   12 بكاريخ  اسماعيل  شنوف 

.2727

بزعنين  خالد  )ة)  السيد  ت ويت 

577 حصة اجكماعية من  ومن معه 

وصل 1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) 

سعيد سمير بكاريخ 12 يونيو 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45945).

4((I

Synergie Experts

HAPPY SMALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب
HAPPY SMALA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 49، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه - 27767 

الدار البيضاء املغرب.
«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.374695

العام  الجمع  قرار  بموجب 
يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 
املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 
ذات   HAPPY SMALA املسؤولية 
درهم،   8(.777 قدره  روسمال 
زنقة جون   ،49 مقرها االجكماعي ب 
الدار البيضاء  جوريس، حي غوتييه، 
تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجلة 
الرقم 374695، وطبقا ملا تنص عليه 
بكاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 
نشاط  بمواصلة   ،199( فبراير   13

الشركة.
القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 
في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)23/7 تحت الرقم 73)29.
لالسكخراج واملرجعية.

4(8I

consultana

 BRITISH ACADEMY
BOUSKOURA PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

consultana
زنقة وحمد الطوقي،إقامة 

ووروق،الطابق الثالث،رقم 13 زنقة 
وحمد الطوقي،إقامة ووروق،الطابق 

الثالث،رقم 13، 27787، الدار 
maroc البيضاء

 BRITISH ACADEMY

BOUSKOURA PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

وحمد الطوقي،إقامة ووروق،الطابق 

الثالث،رقم 13 الدار البيضاء 

27787 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 BRITISH ACADEMY  :

.BOUSKOURA PRIVE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليمية خاصة.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ووروق،الطابق  الطوقي،إقامة  وحمد 

البيضاء  الدار   13 الثالث،رقم 

27787 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد طارق حافظ عبيد : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عبيد  حافظ  طارق  السيد 
 12 زنقة األخوة شقة   3( عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27177 راسين،  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عبيد  حافظ  طارق  السيد 

 12 زنقة األخوة شقة   3( عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27177 راسين،  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46793).

4(9I

شركة حسابات فاس

THE TRAVEL SOURCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

شركة حسابات فاس

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء، 7، 

فاس املغرب

THE TRAVEL SOURCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 8 

زنقة البريد البطحاء فاس املدينة - 

37177 فاس املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.25541

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 مارس   11 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) جي ري ريشارد 

من  اجكماعية  حصة   157 ويلسون 

وصل 3.257 حصة ل ائدة السيد )ة) 

سارة جون ميالنكون بكاريخ 11 مارس 

.2727

دانيال  بكاني  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجكماعية  حصة   377 ويلسون 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   (57 وصل 

سارة جون ميالنكون بكاريخ 11 مارس 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 72)1.

487I
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MOHAMED LAAGOUBI

TRM8
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS، 30000، FES MAROC

TRM8 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي دكان رقم 

144 بلوك و 5 عوينة الحجاج فاس. 

- 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(3(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

.TRM8 : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

وشغال مخكل ة وو في البناء.

- قيا�سي محقق.
طرق  وصيانة  البناء  في  -مقاول 

االتصاالت.

عنوان املقر االجكماعي : دكان رقم 

144 بلوك و 5 عوينة الحجاج فاس. - 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : الزايدي  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الزايدي  عزيز  السيد 

عمارة س   2 الطابق   6 رقم  الشقة 

طريق مكناس فاس.   2 تجزئة تغات 

37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الزايدي  عزيز  السيد 

عمارة س   2 الطابق   6 رقم  الشقة 

طريق مكناس فاس.   2 تجزئة تغات 

37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2159.

481I

consultana

 EDUCATIONNEL CAMPUS

 BRITANNIQUE DE

BOUSKOURA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

consultana

زنقة وحمد الطوقي،إقامة 

ووروق،الطابق الثالث،رقم 13 زنقة 

وحمد الطوقي،إقامة ووروق،الطابق 

الثالث،رقم 13، 27787، الدار 

maroc البيضاء

 EDUCATIONNEL CAMPUS

 BRITANNIQUE DE

 BOUSKOURA PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

وحمد الطوقي،إقامة ووروق،الطابق 

الثالث،رقم 13 الدار البيضاء 

27787 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مكبوعة  الشركة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 EDUCATIONNEL  : تسميتها 

 CAMPUS BRITANNIQUE DE

.BOUSKOURA PRIVE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليمية خاصة.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ووروق،الطابق  الطوقي،إقامة  وحمد 

البيضاء  الدار   13 الثالث،رقم 

27787 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد طارق حافظ عبيد : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عبيد  حافظ  طارق  السيد 

 12 زنقة األخوة شقة   3( عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27177 راسين  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عبيد  حافظ  طارق  السيد 

 12 زنقة األخوة شقة   3( عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27177 راسين  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4679).

482I

socomif sarl

H AND L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2، 14775، القنيطرة املغرب

H AND L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 1971 

تجزئة بير رامي جنوب - 14777 

القنيطرة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.49223

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   78 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

محمد حر�سي  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   577

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.777

شتنبر   78 بكاريخ  حر�سي  فكيحة 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9231).

483I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

SRR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV «D» IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE

MAROC

SRR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي سال دوار 

لبراهما عامر بوقنادل - 11757 

.SALE MAROC

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.26469
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بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2719 ماي   79 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
حك  رشيد  )ة)  السيد  ت ويت 

577 حصة اجكماعية من وصل 577 
رضوان  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

شادلي بكاريخ 79 ماي 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2727 تحت رقم 35774.

484I

LINK UP

LINK UP SARL D’A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LINK UP

شارع جبل طارق إقامة كنزة الطابق 

األر�سي مكجر رقم 1، 97777، 

طنجة املغرب

LINK UP SARL D’A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع جبل 

طارق إقامة كنزة الطابق االر�سي 

مكجر رقم 1 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(9(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LINK  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.UP SARL D’A.U

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسكيراد وتصدير املالبس.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الطابق  كنزة  إقامة  طارق  جبل 
االر�سي مكجر رقم 1 - 97777 طنجة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد مبارك عبد السالم محمد 
 177 بقيمة  حصة   1.777  : شهوان 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد مبارك عبد السالم محمد 
شهوان عنوانه)ا) ملكقى شارع محمد 
دوس  اقامة  كثير  وابن  الخامس 
 97777  57 رقم   4 طابق  ماريس 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد مبارك عبد السالم محمد 
شهوان عنوانه)ا) ملكقى شارع محمد 
دوس  اقامة  كثير  وابن  الخامس 
 97777  57 رقم   4 طابق  ماريس 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233935.

485I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

ORIENTAL RESSOURCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 67777، وجدة املغرب
ORIENTAL RESSOURCES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : شارع 
ابراهيم الروداني رقم )13 تجزئة 

542 - 67777 وجدة املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.19339

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
شركة   ORIENTAL RESSOURCES
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ روسمالها 17.777 درهم 
شارع  اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
تجزئة   13( رقم  الروداني  ابراهيم 
وجدة املغرب نتيجة   67777  -  542
روسمال  ور اع  ثالثة  تجاوز  اللعجز 

الشركة.
وعين : 

مسيردي  فاطمة  السيد)ة) 
الروداني  ابراهيم  شارع  وعنوانه)ا) 
67777 وجدة   542 تجزئة   13( رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
شارع  وفي   2727 غشت   31 بكاريخ 
تجزئة   13( رقم  الروداني  ابراهيم 

542 - 67777 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2775.

486I

Synergie Experts

 STE IMMOBILIERE
HAMMOUDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب
 STE IMMOBILIERE

HAMMOUDIA «شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : 36 و، 
شارع ون ا - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.(6769

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

 STE IMMOBILIERE الوحيد 

HAMMOUDIA ذات روسمال قدره 

االجكماعي  مقرها  درهم،   177.777

الدار البيضاء  شارع ون ا،  و،   36 ب 

تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجلة 

6769)، وطبقا ملا تنص عليه  الرقم 

بكاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 

نشاط  بمواصلة   ،199( فبراير   13

الشركة.

القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 

في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)37/7 تحت الرقم 544)6.

لالسكخراج واملرجعية.

48(I

ائكمانية ماجسترال

 AMAZIGH FRÈRES

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائكمانية ماجسترال

تجزئة السيكون القطعة )1/) زاوية 
زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 

األطلس فاس، 37177، فاس املغرب

 AMAZIGH FRÈRES

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N° 342 وعنوان مقرها اإلجكماعي

 BLOC Z/C LOTS HADIKA

 OUED FES ETAGE 1ER APPT N°

30000 - 3 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مكبوعة  الشركة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 AMAZIGH FRÈRES  : تسميتها 

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

املواد الغدائية والصحية بالكقسيط 

و الجملة 

الكصدير واألسكيراد

النقل الوطني والدولي.

 N° 342  : عنوان املقر االجكماعي 

 BLOC Z/C LOTS HADIKA OUED

 FES ETAGE 1ER APPT N° 3 -

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة نسرين وفقير : 517 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 497  : رشيد  جالوف  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  نسرين  وفقير  السيدة 

 62777  2 رقم   41 زنقة  كندي  حي 

الناضور املغرب.

عنوانه)ا)  ر�سي  جالرف  السيد 

حي وألدارسة   3 الشقة   8 عمارة س 

37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  نسرين  وفقير  السيدة 

 62777  2 رقم   41 زنقة  كندي  حي 

الناضور املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2223/2727.

488I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE BRICO TETOUAN
SARL  A-U 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

 STE BRICO TETOUAN SARL(

A-U) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع واد 

بهت اقامة النسيم بلوك A رقم 73 

حي سيدي ادريس. تطوان. 93777 

تطوان. املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE(  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BRICO TETOUAN SARL (A-U

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكهر اء  املاء  بتركيب  الشركة 

وكذلك االصالحات وكل ما يكعلق بها..

عنوان املقر االجكماعي : شارع واد 
 73 رقم   A بهت اقامة النسيم بلوك 

 93777 تطوان.  ادريس.  حي سيدي 

تطوان. املغرب..

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99. سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : البقاش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : البقاش  محمد  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  البقاش  محمد  السيد 

بهت  واد  شارع  ادريس  سيدي  حي 
 73 رقم  -ا-  بلوك  النسيم  اقامة 

تطوان 93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  البقاش  السيد 

بهت  واد  شارع  ادريس  سيدي  حي 
 73 رقم  -ا-  بلوك  النسيم  اقامة 

تطوان 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   73 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 1/27)3.

489I

مككب عادل اليعقوبي

 FATOULE’S FOR CLEANING
AND SERVICES, SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مككب عادل اليعقوبي

54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 

 TANGER ،97777 ،طنجة (

MAROC

 FATOULE’S FOR CLEANING

 AND SERVICES, SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة بيطهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 

)عند مر اح بيزنيس سانطر) طنجة 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   76
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 FATOULE’S FOR CLEANING

.AND SERVICES, SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز : إن الشركة 
لها كهدف سواء لحسابها الخاص وو 
لحساب الغير باملغرب وو بكل البلدان 
مع  باملشاركة  وو  وحدها  األخرى، 

شركاء آخرين األنسطة الكالية : 
تحت  النظافة  خدمات   : وساسا 
كل األشكال سواء صناعية وو تجارية 

وحتى سكنية.
املكعلقة  الخدمات  كل  تقديم 
بالنظافة وكل الخدمات األخرى التي 

تكعلق بطريقة مباشرة بالكنظيف.
العمولة،  الكجارة،  عمليات  كل 
األشكال،  كل  تحت  والوساطة 
العمليات  والكصدير،  االسكيراد 
الكجارية وكل ونواع الخدمات سواء 

باملغرب وو بالخارج.
العمليات  كل   : عموما  ووكثر 
الكجارية والصناعية واملالية، عقارية 
بطريقة  تكعلق  التي  عقارية  وغير 
من  بأي  مباشرة  غير  وو  مباشرة 
األهداف السالف ذكرها واملماثلة وو 

املشابهة.
ساحة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
السينا،  زنقة  الروداني،  ابراهيم 
 82 3 رقم  2 الطابق  إقامة بيطهوفن 
طنجة  )عند مر اح بيزنيس سانطر) 

97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيدة يسرى فطول : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  فطول  يسرى  السيدة 
 97777 املصلــى   25 رقم   (5 زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  فطـول  يسرى  السيدة 
 97777 املصلى   25 رقم   (5 زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233938.

497I

Chtita ayyoub

OTRYAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

OTRYAI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل بدوار 

والد حمو لوادين موالي يعقوب 

فاس - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OTRYAI

املواد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغدائية.

محل   : االجكماعي  املقر  عنوان 
بدوار والد حمو لوادين موالي يعقوب 

فاس - 37777 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : اطبوط  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
اطبوط عنوانه)ا)  السيد عثمان 
8)1 زس تجزئة الحديقة تغاث  رقم 

37777 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
اطبوط عنوانه)ا)  السيد عثمان 
8)1 زس تجزئة الحديقة تغاث  رقم 

37777 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2141/2727.
491I

Sté Perfect Global Routière SARL AU

 SOCIÉTÉ PERFECT GLOBAL 
 MAINTENANCE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté Perfect Global Routière
SARL AU

 angle bd el hansali et ibn
 khaldoun Immeuble Zahra
OUJDA، 60000، وجدة املغرب

 Société Perfect Global 
Maintenance SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 8 زاوية 
شارع الحنصالي وابن خلدون عمارة 
الزهرة وجدة - 67777 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

35565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   78

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 Société : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

 Perfect Global Maintenance

.SARL AU

تشوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة الطرق.
زاوية   8  : املقر االجكماعي  عنوان 

شارع الحنصالي وابن خلدون عمارة 

الزهرة وجدة - 67777 وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 577.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 السيد العلج محمد عبد املطلب :

درهم   177 بقيمة  حصة   5.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد العلج محمد عبد املطلب 

تجزئة  الحكمة  حي  عنوانه)ا) 

 222 الرقم  الهداية  زنقة  الطلحاوي 

67777 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد العلج محمد عبد املطلب 

تجزئة  الحكمة  حي  عنوانه)ا) 

 222 الرقم  الهداية  زنقة  الطلحاوي 

67777 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1952.

492I

FIDUCIAIRE 2 RT SARL مؤتمنة 2 راء وتاء

 GARAGE KHUYA DANY
كراج خويا داني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 2 مؤتمنة 2 راء وتاء

RT SARL

شارع محمد القري عمارة 11 شقة 

4، 37777، فاس املغرب

GARAGE KHUYA DANY كراج 

خويا داني شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 3)2 مكرر 

زنقة 3 حي سيدي الهادي زواغة 

العليا - 37727 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(9(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

كراج   GARAGE KHUYA DANY

خويا داني.

الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

يقوم  املركبات.  وإصالح  الروتينية 

ب ك  ويًضا  السيارات  ميكانيكي 

جميع  وتعديل  وإصالح  وفحص 

يقوم  للمركبة.  امليكانيكية  األنظمة 

مخكلف  من  السيارات  بإصالح 

امليكانيكيين  وتدريب  املاركات. 

األك اء.

 2(3  : االجكماعي  املقر  عنوان 

الهادي  سيدي  حي   3 زنقة  مكرر 

زواغة العليا - 37727 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
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 577  : السيدة فاجاردو بيرالسيكا 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : دانيكو  فاجاردو  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

بيرالسيكا  فاجاردو  السيدة 

حي   3 زنقة  مكرر   2(3 عنوانه)ا) 

فاس  العليا  زواغة  الهادي  سيدي 

37727 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  دانيكو  فاجاردو  السيد 

3)2 مكرر زنقة 3 حي سيدي الهادي 

فاس   37727 فاس  العليا  زواغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

بيرالسيكا  فاجاردو  السيدة 

حي   3 زنقة  مكرر   2(3 عنوانه)ا) 

فاس  العليا  زواغة  الهادي  سيدي 

37727 فاس املغرب

عنوانه)ا)  دانيكو  فاجاردو  السيد 

3)2 مكرر زنقة 3 حي سيدي الهادي 

فاس   37727 فاس  العليا  زواغة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2199.

493I

excofi

KOKIDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس، 31777، فاس املغرب

KOKIDO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املحل رقم 

1 رقم 69 تجزئة نادية بنسودة - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KOKIDO

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

املحل   : االجكماعي  املقر  عنوان 

رقم 1 رقم 69 تجزئة نادية بنسودة - 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : زكرياء  زيدان  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 1 عنوانه)ا)  السيد زيدان زكرياء 

 1 تجزئة الوالية حي طارق   12 زنقة 

37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 1 عنوانه)ا)  السيد زيدان زكرياء 

 1 تجزئة الوالية حي طارق   12 زنقة 

37777 فاس فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   72 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم )274.

494I

samyle

SAMYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

samyle
فضاء باب ون ا 3 باب املنصور 

عمارة س الطابق االول باب رقم 

3 الدار البيضاء، 27757، الدار 

البيضاء املغرب

SAMYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي فضاء باب 

ون ا 3 شارع باب املنصور عمارة س 

الطابق االول باب رقم 3 - 27757 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(19((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SAMYLE

شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صنع  توزيع،  معالجة،  تجارة،  بيع، 

واالسكعانة بمصادر خارجية السكيراد 

الجلدية  املنكجات  جميع  وتصدير 

وشبه الجلدية والغزل والنسيج.

فضاء   : االجكماعي  املقر  عنوان 

باب ون ا 3 شارع باب املنصور عمارة 

س الطابق االول باب رقم 3 - 27757 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 BOUGHABA السيدة 

حصة   ép.CLEUET Hanane : 49

بقيمة 577 درهم للحصة.

 CLEUET Stéphane السيد 
بقيمة  حصة   Georges Jules : 51

577 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
 BOUGHABA السيدة 
عنوانه)ا)   ép.CLEUET Hanane
 rue des graviers 28320 GAS  2

France 28320 فرنسا فرنسا.
 CLEUET Stéphane السيد 
 rue  2 عنوانه)ا)   Georges Jules
 des graviers 28320 GAS France

28327 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
 BOUGHABA السيدة 
عنوانه)ا)   ép.CLEUET Hanane
 rue des graviers 28320 GAS  2

France 28320 فرنسا فرنسا
 CLEUET Stéphane السيد 
 rue  2 عنوانه)ا)   Georges Jules
 des graviers 28320 GAS France

28327 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

495I

JURISMAG SARL

UNIVERS ACIER SA
شركة املساهمة

تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS ACIER SA
شركة مجهولة االسم، روسمالها 

471.000.000,00 درهم
املقر الرئي�سي : )17، تيط مليل، 
دائرة وهل الغالم – الدار البيضاء 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

116873
بكاريخ  محضر  بمقك�سى 
17/78/2727، قرر مجلس اإلدارة : 

السيد  اسكقالة  على  املوافقة   -
كمدير  مهامه  من  الوالي  ومين 
تاريخ  من  ابكداءا  للشركة  عام 

.31/78/2727
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خليل  إبراهيم  السيد  تعيين   -
عزمي في منصب مدير عام للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 
79/2727/)7 تحت الرقم 7)457).

49(I

EL MUNDO DE COMPTA

ARISS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

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

MAROC
ARISS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N 10, وعنوان مقرها اإلجكماعي

 ETG 3 RES. MERIEM ROUTE DE
 TETOUAN, TANGER - 90000

TANGER املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.89123

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2719 دجنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
الزوالي  يونس  )ة)  السيد  ت ويت 
177 حصة اجكماعية من وصل 177 
حصة ل ائدة السيد )ة) حمزة دري�سي 

بكاريخ 21 شتنبر 2719.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 811.

498I

شركة حسابات فاس

RIAD TAJ SALMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء، 7، 

فاس املغرب
 RIAD TAJ SALMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 14 

درب الشامي بورجوع فاس املدينة - 

37177 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

627((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   76

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TAJ SALMA

غرض الشركة بإيجاز : منزل جاهز 

للكراء.
 14 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

 - درب الشامي بورجوع فاس املدينة 

37177 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 277  : الحياني  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد سعد الحياني : 877 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الحياني  سعد  السيد 
درب الشامي بورجوع فاس   14 رقم 

املدينة 37177 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  الحياني  سعيد  السيد 
درب الشامي بورجوع فاس   14 رقم 

املدينة 37177 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الحياني  سعد  السيد 
درب الشامي بورجوع فاس   14 رقم 

املدينة 37177 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 36).
499I

شركة ولكيرفيد ش.م.م

STE GAVA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

شركة ولكيرفيد ش.م.م
زنقة 71 رقم 72 حي النجاح 

خني رة، 54777، خني رة املغرب
STE GAVA FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 72 
زنقة 39 حي تمالحت زايدة 5)543 

ميدلت املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1893

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
39 حي تمالحت زايدة  زنقة   72 «رقم 
«وزلو  إلى  املغرب»  ميدلت   543(5
البرج  جماعة  بومزيل  ويت  نعاري 

54777 خني رة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   7( االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2727 تحت رقم 147.
577I

STE FICOPRO

ELEC LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE، 0، MEKNES

MAROC
 ELEC LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 171 
حي النعيم 5 الطابق الثاني - 57777 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5751(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ELEC  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.LANGUAGE CENTER
غرض الشركة بإيجاز : استشاري 

في االدب واملجكمع.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 171 

حي النعيم 5 الطابق الثاني - 57777 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   677  : السيد يزو محسن 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   477  : السيدة مالح نعمة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محسن  يزو  السيد 

 2 الطابق   8 شقة   6 اقامة   2 ج هاء 
مكناس   57777 االسماعلية  رياض 

املغرب.

 36 السيدة مالح نعمة عنوانه)ا) 

تادلة حي س س م ع مكناس  درب 

57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محسن  يزو  السيد 

 2 الطابق   8 شقة   6 اقامة   2 ج هاء 
مكناس   57777 االسماعلية  رياض 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2568.

571I
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Synergie Experts

JOBMEDIAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب
JOBMEDIAIRE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 34، 

زنقة مصط ى املن لوطي، غوتييه - 
27777 الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2(197(
العام  الجمع  قرار  بموجب 
يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 
املحدودة  الشركة  الشركاء  قرر 
ذات   JOBMEDIAIRE املسؤولية 
روسمال قدره 377.777 درهم، مقرها 
مصط ى  زنقة   ،34 ب  االجكماعي 
البيضاء  الدار  غوتييه،  املن لوطي، 
تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجلة 
الرقم )197)2، وطبقا ملا تنص عليه 
بكاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 
نشاط  بمواصلة   ،199( فبراير   13

الشركة.
القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 
في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)16/7 تحت الرقم 38)13.
لالسكخراج واملرجعية.

572I

MCG

بلو دي سيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة
MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
بلو دي سيد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رياض 

زيكون جديد، درب طبيب الرقم 46، 

مراكش - 47777 مراكش املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.33(35

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2713 دجنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«477.777 درهم» وي من «477.777 

عن  درهم»   877.777» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   37 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2714 تحت رقم 49))6.

573I

FIDUCIAIRE ISKINE

شركة صوجيكاف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ISKINE

 N 4 HAY HASSANI KASTOUR،

45000، OUARZAZATE MAROC

شركة صوجيكاف شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

انونيزم اميضر 45877 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

صوجيكاف.

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والشغال املخكافة.

دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
انونيزم اميضر 45877 تنغير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد افورنو الحوسين 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد افورنو الحوسين عنوانه)ا) 
تنغير   45877 اميضر  انونيزم  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد افورنو الحوسين عنوانه)ا) 
تنغير   45877 اميضر  انونيزم  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم -.

574I

شركة حسابات فاس

TMCIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء، 7، 

فاس املغرب
TMCIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي بئر ونزران 
تجزئة 9 عمارة االدريسية الطابق 
1 مككب ) فاس - 37777 فاس 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4389(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2719 وككو ر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) شركة طيليماكو 

257 حصة اجكماعية من وصل 577 

حصة ل ائدة السيد )ة) انجيال ماريا 

وككو ر   17 بكاريخ  باوليني  سيوكا دو 

.2719

ت ويت السيد )ة) شركة طيليماكو 

وصل  من  اجكماعية  حصة   257

ماركو  )ة)  577 حصة ل ائدة السيد 

بياغوتي بكاريخ 19 وككو ر 2719.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   72 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2719 تحت رقم 3856/719.

576I

AOUSSERD ENGENIIRING

KARYM NEGOCE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AOUSSERD ENGENIIRING

حي املسيرة 3 شارع عبد الرحيم بو 

عبيد الرقم 91 الداخلة، 3777)، 

الداخلة املغرب

KARYM NEGOCE SUD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي النهضة 

 DAKHLA الرقم -521الداخلة

3777) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KARYM NEGOCE SUD
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تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملعدات  املواد  تصدير   / اسكيراد 
والكهر ائية  الهيدروليكية 

وامليكانيكية.
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
-521الداخلة  الرقم  النهضة 

DAKHLA (3777 الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : كريم  شعيب  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد شعيب كريم عنوانه)ا) حي 
 (3777 -521الداخلة  النهضة الرقم 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد شعيب كريم عنوانه)ا) حي 
 (3777 -521الداخلة  النهضة الرقم 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 
يوليوز 2727 تحت رقم 528/2727.

57(I

MCG

بلو دي سيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
بلو دي سيد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رياض 

زيكون جديد، درب الطبيب الرقم 46 
- 47777 مراكش املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.33(35

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2717 يونيو   71 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

 17.777» وي من  درهم»   397.777»

عن  درهم»   477.777» إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   7( الكجارية بمراكش بكاريخ 

2717 تحت رقم 46553.

578I

شركة حسابات فاس

 BERRADA TRAVEL IN

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

شركة حسابات فاس

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء، 7، 

فاس املغرب

 BERRADA TRAVEL IN

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )1 

درب الصورناص الزيات املدينة 

فاس - 37177 فاس املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.59613

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) عز الدين برادة 

وصل  من  اجكماعية  حصة   577

1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) سعد 

الوالي علمي بكاريخ 14 يوليوز 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1987.

579I

Synergie Experts

MOROCCOLIDAYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب
MOROCCOLIDAYS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 
يعقوب املنصور وحاج جياللي 
العوفير، الرقم 6، املعاريف - 
27777 الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.253161
العام  الجمع  قرار  بموجب 
يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 
املحدودة  الشركة  الشركاء  قرر 

MOROCCOLIDAYS املسؤولية
ذات روسمال قدره 27.777 درهم، 
يعقوب  بشارع  االجكماعي  مقرها 
الع ير،  جياللي  وزنقة  املنصور 
معاريف،   ،16 رقم  الس لي  الطابق 
بالسجل  واملسجلة  البيضاء  الدار 
 ،253161 الرقم  تحت  الكجاري 
من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون 96-5 بكاريخ 13 فبراير )199، 

بمواصلة نشاط الشركة.
القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 
في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)24/7 تحت الرقم 45594.
لالسكخراج واملرجعية

517I

شركة ولكيرفيد ش.م.م

TRANSPORT TIFSSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

شركة ولكيرفيد ش.م.م
زنقة 71 رقم 72 حي النجاح 

خني رة، 54777، خني رة املغرب
TRANSPORT TIFSSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 39 
مكرر حي النسيم اشبارو - 54777 

خني رة املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1579

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 شتنبر   7( في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ايت  الحسين  )ة)  السيد  ت ويت 
 1 1 حصة اجكماعية من وصل  علي 
حصة ل ائدة السيد )ة) عبد هللا ايت 

علي بكاريخ )7 شتنبر 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2727 تحت رقم 219.

511I

MCG

بلو دي سيد
إعالن مكعدد القرارات

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
بلو دي سيد «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : رياض 
زيكون جديد، درب الطبيب، الرقم 

46 - - مراكش املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.33(35

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 19 دجنبر 2719  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 
السيد ريموند فيولو، الواهب واملالك 
1877 حصة في روسمال شركة بلو  لـ 
دي سيد، يتنازل من ن سه على ال ور 
ودون مقابل ملصلحة زوجكه املوهوب 
العلوي  خديجة  لال  السيدة  لها، 
املذكورة  حصة   1877 ل  شاهم، 
وعاله. ويحك ظ السيد ريموند فيولو، 
املشار إليه هنا بالجهة الواهبة، بحق 

االنك اع.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

الذي ينص   :  ( بند رقم بند رقم 

على مايلي : تم تحديد روس املال بمبلغ 

 20،000.00( درهم  ولف  عشرين 

 (2777( ول ين  إلى  مقسم  درهم)، 

 17.77( دراهم  عشرة  بقيمة  سهم 

بالكامل،  مدفوعة  للسهم،  درهم) 

2777 ومخصصة لـ  إلى   1 مرقمة من 

يتناسب مع مساهمات  بما  الشركاء 

كل منهم، وهم : السيد ريموند فيولو 

حق  إطار  في  حصة   1877 مالك 
االنك اع، السيدة لال خديجة العلوي 

العين،  في إطار  حصة   1877 شاهم 

بوشارد  مادلين  وندريه  آني  السيدة 

277 حصة في إطار امللكية الكاملة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 113679.

512I

STE FIDUCAT

STATION MOBIL CHRIFIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech MAROC

STATION MOBIL CHRIFIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي كلم 

5 طريق الشري ية ومزميز لوداية 

تسلطانت - 47777 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.8(881

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2727 تم اإلعالم 

الغزايل  خديجة  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يونيو   73 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2727 بالشكل األتي : 

 2.857 ادريس سو�سي،  السيد)ة) 

حصة.

سو�سي،  عادل  احمد  السيد)ة) 

2.447 حصة.

سو�سي،  الدين  بدر  السيد)ة) 

2.447 حصة.

سو�سي،  جواد  محمد  السيد)ة) 

2.447 حصة.

السيد)ة) فاطمة الزهراء سو�سي، 

1.227 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   71 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115782.

513I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

CENTRE DE L›OEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV «D» IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE

MAROC

CENTRE DE L›OEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي اقامة 

مروى 4 شارع بانوراميك عمارة س3 

سال الجديدة - 11177 سال املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.26375

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 مارس   25 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
بخاري  رشيد  )ة)  السيد  ت ويت 

)16 حصة اجكماعية من وصل )16 

منير بخاري  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 25 مارس 2727.

مصلح بخاري  )ة)  ت ويت السيد 

)16 حصة اجكماعية من وصل )16 

منير بخاري  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 25 مارس 2727.

بخاري  صابر  )ة)  السيد  ت ويت 

)16 حصة اجكماعية من وصل )16 

منير بخاري  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 25 مارس 2727.

بخاري  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

)16 حصة اجكماعية من وصل )16 

منير بخاري  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 25 مارس 2727.

مروان بخاري  )ة)  ت ويت السيد 

165 حصة اجكماعية من وصل 165 

منير بخاري  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 25 مارس 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2727 تحت رقم 35775.

514I

LA VIE FISCALE

ST VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE

N°05، 60000، OUJDA MAROC

ST VISION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة ب1 

تجزئة بنهرو رقم 18 - 67777 وجدة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.334(9

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تعيين   2727 12 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ص يح بالل كمسير وحيد تبعا لقبول 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   75 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 912.

516I

aice compta

RASLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

RASLIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 11 زنقة 

دوردون الطابق 1 طريق والد زيان - 

26272 البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.295925

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  13 يوليوز  املؤرخ في 
راجي  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

خالد راجي س يان كمسير آخر تبعا 

إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45172).

51(I

C E INVEST MAROC 

ZAMZAM QUINCAILLERIE
إعالن مكعدد القرارات

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier Centre Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11.، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ZAMZAM QUINCAILLERIE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 16 الحي 

الصناعي سيدي غانم - - مراكش 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.(4151

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )1 يوليوز 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
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ينص  الذي   : واحد  رقم  قرار 

السيد  ت ويت حصص   : مايلي  على 

املح وض السعيدي الى كل من رشيد 

السعيدي والعربي السعيدي 

الذي ينص على   : قرار رقم اتنان 

الشركة  راسمال  من  الرفع   : مايلي 

من677777 الى 1777777

الذي ينص على   : قرار رقم تالتة 

مايلي : تغير تسمية الشركة من زمزم 

كوينكالوري الى بريكو زمزم 

الذي ينص على   : قرار رقم اربعة 

مايلي : توسيع غرض الشركة باضافة 

والكقسيط  بالجملة  بيع  النشاط 

البستنة  الصيانة  منكوجات  جميع 

وجعله  الكخزين  الترتيب  الطالء 

النشاط الرئي�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

الذي ينص على   : بند رقم اتنان 

مايلي : تسمية الشركة 

الذي ينص على   : بند رقم تالتة 

مايلي : غرض الشركة

الذي ينص على   : بند رقم سكة 

مايلي : املساهمات

الذي ينص على   : بند رقم سبعة 
مايلي : روس املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115433.

519I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

IZEE SATANG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 شارع إبن سينا، 27217، الدار 

البيضاء املغرب

IZEE SATANG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 214 شارع 

إبن سينا - 27217 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
468633

 78 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 IZEE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SATANG
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الطعام واملطاعم في املوقع.
عنوان املقر االجكماعي : 214 شارع 
البيضاء  الدار   27217  - سينا  إبن 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 CHEE IS THAI : 70 الشركة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 Cheewarin السيدة 
SATIENJITJARAS : 30 حصة بقيمة 

177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
الشركة CHEE IS THAI عنوانه)ا) 
 N°23 Rue Du Bât-d’Argent

.69001 Lyon France
 Cheewarin السيدة 
 N°31 عنوانه)ا)   SATIENJITJARAS
 Rue Du Bat-d’Argent 69001

.Lyon France
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
 Cheewarin السيدة 
 N°31 عنوانه)ا)   SATIENJITJARAS
 Rue Du Bat-d’Argent 69001

Lyon France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم -.
527I

tachfine compta

 STE FIRDAWSS

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

tachfine compta

 imm 579 2eme etage n°6 hay

 charaf marrakech، 40000،

marrakech maroc

 STE FIRDAWSS DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي 

 AFAQ DAR ESSALAM TR 1

 -236- MARRAKECH - 40000

.marrakech MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(2789

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   73 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

 ACHAT LOCATION ET

 VENTE DE TOUT MATERIEL

.INDUSTRIEL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115443.

521I

Synergie Experts

RESIDENCES VENZOLASCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب

 RESIDENCES VENZOLASCA

«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 49، زنقة 

جون جوريس، حي غوتييه - 27767 

الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.228829
العام  الجمع  قرار  بموجب 
يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
ذات  املسؤولية  املحدودة 
 RESIDENCES الوحيد  الشريك 
ذات روسمال قدره   VENZOLASCA
177.777 درهم، مقرها االجكماعي ب 
49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه، 
بالسجل  واملسجلة  البيضاء  الدار 
 ،228829 الرقم  تحت  الكجاري 
من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون 96-5 بكاريخ 13 فبراير )199، 

بمواصلة نشاط الشركة.
القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 
في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)23/7 تحت الرقم 29559.
لالسكخراج واملرجعية.

523I

amina zouheir

سخو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute،
30000، fes maroc

سخو شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 
تعاونية الكقدم -بني سنوس-قرية 
با محمد تاونات - 34777 تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : سخو.
مكمرن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الص قات العمومية -مقاول االشغال 

املخكل ة.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
سنوس-قرية  -بني  الكقدم  تعاونية 
تاونات   34777  - تاونات  محمد  با 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد الخو سعيد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  سعيد  الخو  السيد 
قرية با محمد تاونات 34777 تاونات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  سعيد  الخو  السيد 
قرية با محمد تاونات 34777 تاونات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 االبكدائية بكاونات بكاريخ 

2727 تحت رقم 229/2727.
524I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE TAFILALET
BUILDINGS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TAFILALET

BUILDINGS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 6 
رياض الزيكون مرجان - 57777 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

576(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SOCIETE TAFILALET  :

.BUILDINGS

اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخكل ة او البناء

- بيع مواد البناء

- منعش عقاري.
 6 رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 57777  - مرجان  الزيكون  رياض 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

السيد بنيحيى محمد امين : 2.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 3.777  : فيصل  بنيحيى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 : عادل  محمد  بنيحيى  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   2.777

للحصة.

 3.777  : ادريس  بنيحيى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

امين  محمد  بنيحيى  السيد 

اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

52277 ارفود املغرب.

عنوانه)ا)  فيصل  بنيحيى  السيد 

شارع موالي اسماعيل رقم )22 م.ج 

52277 ارفود املغرب.

عادل  محمد  بنيحيى  السيد 
اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

52277 ارفود املغرب.
عنوانه)ا)  ادريس  بنيحيى  السيد 
 57777  2 النسيم  تجزئة   14( رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  فيصل  بنيحيى  السيد 
شارع موالي اسماعيل رقم )22 م.ج 

52277 ارفود املغرب
عنوانه)ا)  ادريس  بنيحيى  السيد 
 57777  2 النسيم  تجزئة   14( رقم 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 85)2.
526I

مككب الدراسات املحاسباتية والتسيير

ARKINE
إعالن مكعدد القرارات

مككب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املككب رقم 6، 

35177، جرسيف املغرب
ARKINE «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : دوار 
ايت الباجي راس لقصر - 35177 

جرسيف املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.156(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
روسمال  رفع  يقرر  الوحيد  الشريك 
ليرت ع  درهم   97777 بمبلغ  الشركة 
من 17777 درهم إلى 177777 درهم.

 1777 الى  الروسمال الجديد مقسم 
للواحدة  درهم   177 بقيمة  حصة 
الوحيد  الشريك  بالكامل  مخصصة 

السيد حمليل محمد

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تغيير مقر الشركة من تجزئة القطب 

الحضري القطاع 1 رقم 139 الطابق 

االول جرسيف الى دوار ايت الباجي 

راس لقصر جرسيف

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

حذف نشاط االسكيراد والكصدير

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

نشاط الشركة

 بند رقم 5 : الذي ينص على مايلي :

مقر الشركة

 بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي :

روسمال الشركة

 بند رقم ) : الذي ينص على مايلي :

تقسيم روسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 21 شتنبر 

2727 تحت رقم 869/2727.

52(I

YF CONSULTING SERVICES

BOULAHYA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA

MAROC

BOULAHYA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 59 شارع 

موالي عبد العزيز اقامة موالي 

عبد العزيز مككب رقم 4 - 14777 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

56131
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOULAHYA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع
بيع مواد البناء.

59 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
موالي  اقامة  العزيز  عبد  موالي 
 14777  -  4 عبد العزيز مككب رقم 

القنيطرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : بولحية  حسن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  بولحية  حسن  السيد 
حي االمل زنقة 52 رقم 1936 14777 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بولحية  حسن  السيد 
حي االمل زنقة 52 رقم 1936 14777 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9263).
528I

FIDUCIAIRE EL OUALID

شركة مزكان كزينك

 STE  MAZAGAN CASINGS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUALID
رقم 177شارع الحسن الثاني، 

24777، الجديدة املغرب

 STE « شركة مزكان كزينك

 MAZAGAN CASINGS »SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

جورج 5 عمارة آال دارسة مكجر رقم 

15 - 24777 الجديدة املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.12383

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 18 غشت 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

دارسة  آال  عمارة   5 جورج  «شارع 

الجديدة   24777  -  15 رقم  مكجر 

الطابق  تجاري  محل   » إلى  املغرب» 

حي   11 رقم  باكري  تجزئة  الس لي 

النسيم - 24777 الجديدة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 25324.

529I

excofi

M2SR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi

الشقة 3 عمارة لحبابي شارع 

الجوالن ليدو فاس، 31777، فاس 

املغرب

M2SR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 44 شارع 

محمد السالوي - 37777 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

.M2SR : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

األشغال املخكل ة وو البناء // الكجارة 

// االسكيراد والكصدير.

44 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

فاس   37777  - السالوي  محمد 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : امحمد  اليوبي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  امحمد  اليوبي  السيد 

دوار اوالد امكودو اوالد مكودو 31272 

ص رو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  امحمد  اليوبي  السيد 

دوار اوالد امكودو اوالد مكودو 31272 

ص رو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   72 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2748.

537I

عادل الزميكة - محاسب-

NAEER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

عادل الزميكة - محاسب-

257 حي االدارسة بلوك 2 تازة، 

35777، تازة املغرب

NAEER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي حي 

الحسني مجموعة «س»رقم )4 - 

35777 تازة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5373

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   71 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

 MATERIAUX DE(

 CONSTRUCTION (MARCHAND

.DE EN GROS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 429/2727.

531I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE AYLAK PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC

STE AYLAK PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 

21، تجزئة رياض الياسمين طريق 

عين الشقف فاس - 37777 فاس 

اململكة املغر ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AYLAK PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املخكل ة ووشغال   - عقاري 

ابناء.

 ،21 : رقم  عنوان املقر االجكماعي 

عين  طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 

الشقف فاس - 37777 فاس اململكة 

املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 477.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 2.747  : مجاهد  حميد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد عبداملومن مجاهد : 1.967 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مجاهد  حميد  السيد 

بلوك س   1 العنبرة  تجزئة   45 رقم 

اململكة  فاس   37777 فاس  زواغة 

املغر ية.

مجاهد  عبداملومن  السيد 

عنوانه)ا) رقم 45 س 2 تجزئة العنبرة 

اململكة  فاس   37777 فاس  زواغة 

املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مجاهد  حميد  السيد 

بلوك س   1 العنبرة  تجزئة   45 رقم 

اململكة  فاس   37777 فاس  زواغة 

املغر ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2271.

532I

JURISMAG SARL

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE JINANE
إعالن مكعدد القرارات

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

JINANE

 شركة مدنية، روسمالها 10.500,00 

درهم

املقر الرئي�سي : 323، شارع موالي 

إسماعيل، الدار البيضاء

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

بكاريخ 14 فبراير 2727، تقرر ما يلي : 

 DIMA  : إلى  الشركة  اسم  تغيير 

JINANE ؛

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ؛

اعكماد النظام األسا�سي للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 

SARL ؛ 

للشركة ملدة غير  تعيين مسيرين 

السقاط،  رشيد  السيد   : محدودة 

السيد فؤاد السقاط والسيد محسن 

السقاط،

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

14/79/2727 تحت الرقم 45839).

533I

PARTAGE CONSULTING

THE TASTE OF TANGIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،97777 ،(6 السادس رقم

املغرب

THE TASTE OF TANGIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

 TANGER 3 انجلترا إقامة فرح رقم

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(973
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2719 مارس   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TASTE OF TANGIER
امكالك   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملطاعم  املقاهي  وتشغيل  وإنشاء 
واملخابز ودور الضيافة وإدارة جميع 
بشكل  املرتبطة  الكجارية  األصول 

مباشر وو غير مباشر بهذه األنشطة ؛
اسكيراد وتصدير كافة املنكجات.

الوكاالت  جميع  وتشغيل  اقكناء 
والحصرية  الكجارية  والعالمات 
وو  الشركة  بموضوع  املكعلقة 

ملحقاتها ؛
االسكحواذ على حصة وو مصلحة 
األعمال  وو  الشركات  جميع  في 
وو  املماثلة  األغراض  ذات  الكجارية 

ذات الصلة ؛
املعامالت  جميع  وعم،  وبشكل 
واملالية  والصناعية  الكجارية 
تكون  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر وو غير مباشر 
باألنشطة املذكورة وعاله وو التي من 

املحكمل ون تعزز تطوير الشركة.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 TANGER  3 انجلترا إقامة فرح رقم 

97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : حمدان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  حمدان  محمد  السيد 

 Av ABI JARRIR TABARI, résidence

 Safae 4ème étage N°14 90000

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  حمدان  محمد  السيد 

 Av ABI JARRIR TABARI, résidence

 Safae 4ème étage N°14 90000

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

.M792721(5646 2727 تحت رقم

534I

NEXIA FIDUCIA

ماجي ريتايل
إعالن مكعدد القرارات

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

ماجي ريكايل «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 

131،شارع ون ا، اقامة وزور - 7)273 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.464(71

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تغيير اسم الشركة 

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تغيير الغرض األسا�سي للشركة

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

املوافقة على بيع األسهم

 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :

والسيد  رواح  حنان  السيدة  تعيين 

كمسيرين  ونكوني  كارل  كونلون 

للشركة ملدة 3 سنوات نظرا إلسكقالة 

املسيرين األوائل.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  2 رقم  بند 
هو  للشركة  الجديد  اإلسم   : مايلي 

 MorOxygen
 بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
غرض الشركة : إنكاج األوكسجين في 

حاويات
الذي ينص على   : و)   6 بند رقم 
قدم كل من السيد كونلون   : مايلي 
كارل ونكوني وشركة ليكل جرين ليدي 
ش.ذ.م.م ممثلة بالسيدة حنان رواح 
مساهمة نقدية قدرها 17777 درهم 

مقسمة بالتساوي بين الشركاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46596).
535I

PARTAGE CONSULTING

CHTOUKI EVENTS
إعالن مكعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،97777 ،(6 السادس رقم
املغرب

CHTOUKI EVENTS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 27, 
 résidence EL AKHAWAINE

 rue MOUTANABI 3ème étage
Apt N°4 Tanger - 90000 طنجة 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.83913

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2727   تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
نقل املككب الرئي�سي الذي تم إنشاؤه 
«27، سكن األخوين   : في البداية إلى 
شارع املكنبي الطابق الثالث شقة رقم 
4، طنجة»، إلى العنوان الكالي : «شارع 
عالل بن عبد هللا، مبنى» مككب شالة 

«الطابق األول رقم 12 طنجة 

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

من النظام األسا�سي   4 تعديل املادة 

فصاعًدا  اآلن  من  سكصبح  التي 

«املككب املسجل   : على النحو الكالي 

شارع عالل بن   »  : للشركة ثابت في 

«شالة مككب سنتر»  مبنى  عبد هللا، 

الطابق األول رقم 12 طنجة «. بقيت 

بقية املقال دون تغيير

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

: يلي  ما  إلى  الشركة  هدف   توسيع 

القيام  هو  الشركة  من  الغرض 

مع  والجمالية،  الكجميلية  بأنشطتها 

والعالج  الجراحية،  غير  العالجات 

والكدليك،  للسيلوليت،  العالجي 

وإزالة وس ل، وكذلك مثل وي نوع من 

و يع  ؛ شراء  ونواع عالجات الكجميل 

واسكيراد وتصدير املنكجات الغذائية 

واملنكجات  واملعدات  والعالجية 

الطبية والصحية

 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :

األسا�سي  النظام  ومراجعة  حديث 

الكغييرات  جميع  ملراعاة  للشركة 

القانونية التي حدثت منذ تأسيسها، 

الجديد  األسا�سي  النظام  واعكماد 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

: يلي  ما  إلى  الشركة  هدف   توسيع 

القيام  هو  الشركة  من  الغرض 

مع  والجمالية،  الكجميلية  بأنشطتها 

والعالج  الجراحية،  غير  العالجات 

والكدليك،  للسيلوليت،  العالجي 

وإزالة وس ل، وكذلك مثل وي نوع من 

و يع  ؛ شراء  ونواع عالجات الكجميل 

واسكيراد وتصدير املنكجات الغذائية 

واملنكجات  واملعدات  والعالجية 

الطبية والصحية

 بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي :

«املككب املسجل للشركة ثابت في : « 

شارع عالل بن عبد هللا، مبنى «شالة 

 12 الطابق األول رقم  مككب سنتر» 

طنجة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233944.

536I

CALIBRATION SYSTEMS INDUSTRY

 CALIBRATION SYSTEMS
INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CALIBRATION SYSTEMS

INDUSTRY

 RUE BOURED ETG 3 ,23

 N° 05 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

 CALIBRATION SYSTEMS

INDUSTRY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 23 زنقة 

بوريد الطابق 3 الرقم 75 روش نوار 

الدار البيضاء 27177 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(7285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 CALIBRATION SYSTEMS

.INDUSTRY

-معايرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واصالح ومسكلزمات مخكل ة

- اسكيراد وتصدير وتجارة.
زنقة   23  : عنوان املقر االجكماعي 

بوريد الطابق 3 الرقم 75 روش نوار 

27177 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيد الغر�سي عبد االله 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : سعيد  املصمودي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

االله  عبد  الغر�سي  السيد 

 9 بلوك  االخالص  اقامة  عنوانه)ا) 

 71 رقم  األر�سي  الطابق   51 عمارة 

طريق تطوان 97767 طنجة املغرب.

سعيد  املصمودي  السيد 

55 درب خلي ة حمو م ق  عنوانه)ا) 

27177 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

االله  عبد  الغر�سي  السيد 

 9 بلوك  االخالص  اقامة  عنوانه)ا) 

 71 رقم  األر�سي  الطابق   51 عمارة 

طريق تطوان 97767 طنجة املغرب

سعيد  املصمودي  السيد 

55 درب خلي ة حمو م ق  عنوانه)ا) 

27177 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم )4414).

538I

MZST TRAVAUX

MZST TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MZST TRAVAUX

 RUE ZERKTOUNI IMM 32

 APPT N 29, 1ER ETAGE، 90000،

Tanger MAROC

MZST TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الزرقطوني عمارة 32 شقة 29 - 

97777 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(84(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MZST : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRAVAUX

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات النقل.

- تأجير املعدات.

واملركبات  الرافعات  تأجير   -

املهنية.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  29 شقة   32 عمارة  الزرقطوني 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد سعيد جموح : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد سعيد جموح عنوانه)ا) حي 

السني  الشهيد محمد  زنقة  الزودية 

طنجة   97777 طنجة   75 الرقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد سعيد جموح عنوانه)ا) حي 

السني  الشهيد محمد  زنقة  الزودية 

طنجة   97777 طنجة   75 الرقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2726 تحت رقم 4664.

539I

GEANT CONSEIL

LAADIMI AHMED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LAADIMI AHMED TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي معطى 

هللا سيدي بوعثمان. بن جرير. - 

43157 بن جرير. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

23(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAADIMI AHMED TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع والسلع للغير..

عنوان املقر االجكماعي : حي معطى 

 - جرير.  بن  بوعثمان.  سيدي  هللا 

43157 بن جرير. املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : لعظيمي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  لعظيمي  احمد  السيد 
بن  حي معطى هللا سيدي بوعثمان. 

جرير. 43157 بن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  لعظيمي  احمد  السيد 
بن  حي معطى هللا سيدي بوعثمان. 

جرير. 43157 بن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بابن جرير بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 262.
547I

CABINET BAHMAD

PARA OFFICINAL
إعالن مكعدد القرارات

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

47777، مراكش املغرب
PARA OFFICINAL «شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االجكماعي : تجزئة 
السعادة-بي را، فيال رقم 44 - 

47777 مراكش املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.3((85

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2727 يونيو   37 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
على  ينص  الذي   :  71 رقم  قرار 
من   14 رقم  البند  تعديل   : مايلي 
للسماح  للشركة  األسا�سي  النظام 
للمساهمين  األسهم  نقل  بحرية 
املساهمين  من  وغيرهم  الحاليين 

بشرط ون يكونوا صيادلة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
على  ينص  الذي   :  14 رقم  بند 
 14 تحيين وتعديل البند رقم   : مايلي 
من النظام األسا�سي للشركة للسماح 
للمساهمين  األسهم  نقل  بحرية 
املساهمين  من  وغيرهم  الحاليين 

بشرط ون يكونوا صيادلة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   7( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11527.

541I

STE HIBAD CONSEIL

MM CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA، 11060، SALE

MAROC

MM CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 167 

حي النهضة 2 مجموعة املجد - 

17217 الر اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

14592(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MM  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CLEAN

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكنظيف  في مواد  الكجارة  النظافة, 

واشغال الحدائق.

رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - 2 مجموعة املجد  167 حي النهضة 

17217 الر اط املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  ميموني  السيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  ميموني  السيد 

مجموعة   2 النهضة  حي   167 رقم 

املجد 17217 الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  ميموني  السيد 

مجموعة   2 النهضة  حي   167 رقم 

املجد 17217 الر اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176815.

542I

MOUMNI CONSULTING

DORADIJIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING

 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ

 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC

DORADIJIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي الديزة 

شارع زناتة 5 رقم 13 مرتيل - 93777 

مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DORADIJIN
وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء مكنوعة.
عنوان املقر االجكماعي : حي الديزة 
شارع زناتة 5 رقم 13 مرتيل - 93777 

مرتيل املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : وسكور  ميلود  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  وسكور  ميلود  السيد 
مرتيل   5 حي الديزة شارع زناتة زنقة 

93777 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  وسكور  ميلود  السيد 
مرتيل   5 حي الديزة شارع زناتة زنقة 

93777 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 2849.
543I

COMPTE A JOUR

BOULATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
BOULATRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي اوالد 

بوطيب سككور س رقم 298 - 
62777 الناظور املغرب.

رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.27189

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 غشت   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«477.777 درهم» وي من «177.777 

عن  درهم»   577.777» إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 3128.

544I

شركة حسابات فاس

RIAD JEAN CLAUDE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

شركة حسابات فاس

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء، 7، 

فاس املغرب

RIAD JEAN CLAUDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 17 

مكرر درب املتر الطالعة الكبرى فاس 

املدينة - 37177 فاس املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.31269

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2719 نونبر   74 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

العسري  سناء  )ة)  ت ويت السيد 

 57 وصل  من  اجكماعية  حصة   57

جون كلود  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

 74 بكاريخ  لي يب غ  ايدموند  اوجين 

نونبر 2719.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1711/2727.

545I

HTA CONSEIL

7SEAS EXPERT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملكقى شارع محمد الخامس وشارع 
ولبير األول الطابق السابع مككب 

رقم 79) -، 27767، الدار البيضاء 
املغرب

 SEAS EXPERT) شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة 
مككب بريما رقم 175 شقة 16 
الطابق الثالث تقاطع 11 يناير 

ومصط ى املعاني - 27617 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(2855

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 (SEAS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.EXPERT
الخبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالستشارات  والسيارات  البحرية 

الهندسية الصناعية.
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 16 شقة   175 رقم  بريما  مككب 
يناير   11 تقاطع  الثالث  الطابق 
الدار   27617  - املعاني  ومصط ى 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 977  : لراج  املصط ى  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

57 حصة   : السيد بوشعيب لراج 
بقيمة 100,00 درهم للحصة.
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حصة   57  : لراج  السيدة نجوى 
بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

لراج عنوانه)ا)  املصط ى  السيد 
46 الوفاء حي الرياض برشيد 26177 

برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  لراج  بوشعيب  السيد 
الوفاء  تجزئة  البطحاء  زنقة   46
برشيد   26177 برشيد  الرياض  حي 

املغرب.
عنوانه)ا)  لراج  نجوى  السيدة 
46 تجزئة الوفاء حي الرياض برشيد 

26177 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
لراج عنوانه)ا)  املصط ى  السيد 
46 الوفاء حي الرياض برشيد 26177 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 83)46).
54(I

STE FIDMEK

SECTERMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14،
50050، Meknes Maroc

SECTERMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 35 
قيسارية الحرير قبة السوق املدينة 
القديمة مكناس - 57757 مكناس 

اململكة املغر ية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
57689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SECTERMA
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكعددة للبناء
-تنظيف

-البستنة.
 35 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
قيسارية الحرير قبة السوق املدينة 
مكناس   57757  - مكناس  القديمة 

اململكة املغر ية.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : بنلحسن  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد نوفل بنلحسن عنوانه)ا) 2 
درب الحاج لحسن القصبة مكناس 

57757 مكناس اململكة املغر ية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد نوفل بنلحسن عنوانه)ا) 2 
درب الحاج لحسن القصبة مكناس 

57757 مكناس اململكة املغر ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 93)2.

549I

STE FABULEUX SERVICE UNITED

 STE FABULEUX SERVICE
UNITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FABULEUX SERVICE
UNITED

9 عمارة 73 تجزئة وليف 2 طريق 
عين الشقف فاس، 37777، فاس 

املغرب
 STE FABULEUX SERVICE

UNITED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 9 عمارة 
73 تجزئة وليف 2 طريق عين 

الشقف فاس فاس 37777 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
63839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FABULEUX SERVICE UNITED
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعالنات.
عمارة   9  : عنوان املقر االجكماعي 
73 تجزئة وليف 2 طريق عين الشقف 

فاس فاس 37777 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد حمزة ودغيري : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  ودغيري  حمزة  السيد 
فاس   2 طارق  حي  الهزاز  زنقة   29

37777 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  ودغيري  حمزة  السيد 
فاس   2 طارق  حي  الهزاز  زنقة   29

37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2246.

557I

LA VIE FISCALE

PARA UNIVERSITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE

N°05، 60000، OUJDA MAROC

PARA UNIVERSITE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي بسمة 

1 حي الحكمة 1 ر3 حي بوعرفة - 

67777 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.316(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2718 وبريل   23 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ روسمالها   PARA UNIVERSITE

مقرها  وعنوان  درهم   177.777

اإلجكماعي بسمة 1 حي الحكمة 1 ر3 

وجدة املغرب   67777  - حي بوعرفة 

اهداف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.

بسمة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 - بوعرفة  حي  ر3   1 الحكمة  حي   1

67777 وجدة املغرب. 

وعين : 

السيد)ة) حنان بلماحي وعنوانه)ا) 

 29 حي القدس زنقة ك ر قاسم رقم 

)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   67777

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   72 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2718 تحت رقم 5)316.
551I

afaqconseil

RAMSYS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

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

RAMSYS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 1 

زنقة موالي الحسن 1 عمارة السالم 
سيبام ايي رناج 1 مراكش - 47777 

مراكش مغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.53631

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم   2727 يوليوز   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
«977.777 درهم» وي من «177.777 
عن  درهم»   1.777.777» إلى  درهم» 
إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11547.
552I

ILIAS BOUJIDA

 STE TAWASSOUIYA
ALIMINUM
شركة الكضامن

حل شركة

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA
MAROC

 STE TAWASSOUIYA ALIMINUM

شركة الكضامن)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 132 

مجموعة 1 الكوسعية تازة العليا - 

35777 تازة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3779

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

 2727 يوليوز   21 في  املؤرخ 

 STE الكضامن  شركة  حل  تقرر 

 TAWASSOUIYA ALIMINUM

مبلغ روسمالها 17.777 درهم وعنوان 

132 مجموعة  مقرها اإلجكماعي رقم 

1 الكوسعية تازة العليا - 35777 تازة 

املغرب نتيجة ل : عدم املردودية.

و حدد مقر الكص ية ب رقم 132 

 - العليا  تازة  الكوسعية   1 مجموعة 

35777 تازة املغرب. 

وعين : 

وقريرش  قاسم  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) رقم 32 الكوشة الكوسعية 

)ة)  كمص ي  املغرب  تازة   35777

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 474.

553I

MCG

بلو دي سيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خ ض روسمال الشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

بلو دي سيد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رياض 
زيكون جديد، درب الطبيب الرقم 46 

- 47777 مراكش املغرب.
خ ض روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.33(35

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم خ ض   2716 ماي   17 املؤرخ في 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال 
«87.777) درهم» وي من «877.777 
درهم» إلى «27.777 درهم» عن طريق 

: تخ يض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2716 تحت رقم 87927.
554I

Synergie Experts

ASCENSIO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسكمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

27767، الدار البيضاء املغرب
 ASCENSIO CONSULTING

«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 119، 
شارع عبد املومن، الطابق 2، الرقم 
18 - 27777 الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.333411
العام  الجمع  قرار  بموجب 
يونيو2727،   37 بكاريخ  االسكثنائي 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 
 ASCENSIO CONSULTING الوحيد
درهم،   17.777 قدره  روسمال  ذات 
مقرها االجكماعي ب 119، شارع عبد 
الدار   18 الرقم   ،2 الطابق  املومن، 
البيضاء واملسجلة بالسجل الكجاري 
ملا  وطبقا   ،333411 الرقم  تحت 
تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 
بمواصلة   ،199( فبراير   13 بكاريخ 

نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تن يذ  تم 

في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

2727/)24/7 تحت الرقم 45592.
لالسكخراج واملرجعية

555I

FIDUCIAIRE MOURAD EL YADINI

  AGRO DIVERS KENITRA 

ADK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MOURAD EL

YADINI

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC

 AGRO DIVERS KENITRA ( (

ADK شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

1)1 رقم 99 مكجر رقم 1 - 14777 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

56799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 (  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AGRO DIVERS KENITRA ( ADK

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات ال الحية.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 14777  -  1 مكجر رقم   99 رقم   1(1

القنيطرة املغرب.



12913 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بلخوجة  صابر  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد صابر بلخوجة عنوانه)ا) 5 
 14777  9 كورد علي عمارة ب شقة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد صابر بلخوجة عنوانه)ا) 5 
 14777  9 كورد علي عمارة ب شقة 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9243).
556I

STE FICOPRO

LAMAR STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE، 0، MEKNES

MAROC
LAMAR STYLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي القبو 
الكائن برقم 326 تجزئة موالي 
مسعود سيدي سعيد - 57777 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5743(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   75
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAMAR STYLE

-خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس

-الكصدير واالسكيراد

-املكاجرة.

القبو   : االجكماعي  املقر  عنوان 

موالي  تجزئة   326 برقم  الكائن 

 57777  - سعيد  سيدي  مسعود 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : زوبعي  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  زوبعي  اسماء  السيدة 
 57777 21 حي الكقدم  24 رقم  زنقة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  زوبعي  اسماء  السيدة 
 57777 21 حي الكقدم  24 رقم  زنقة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2432.

55(I

KAMMOURI AUDIT

PRIMEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

KAMMOURI AUDIT

7) زنقة ليبورن، 27577، الدار 

البيضاء املغرب

PRIMEDIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي جنان 
كالي ورني شطر17 عمارة و19 

طابق2 شقة 11 عين الشق - 7)274 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.417161
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تحويل  29 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
عمارة  شطر17  كالي ورني  «جنان 
 - الشق  عين   11 شقة  طابق2  و19 
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   274(7
درابنا   179 رقم  بوسكورة  «طريق 
الدار   27527  - معروف  سيدي 

البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46562).
558I

AIT RAZOUK MOULOUD 

STE CLASSE VETEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc
STE CLASSE VETEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي كراج 34 
شارع بينا الركيبة - 31777 ص رو 

املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 فبراير   11 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE CLASSE ذات الشريك الوحيد 
VETEMENT مبلغ روسمالها 17.777 
اإلجكماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

كراج 34 شارع بينا الركيبة - 31777 
ص رو املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الهدف االجكماعي للشركة.
و حدد مقر الكص ية ب كراج 34 
 31777 املغرب  الركيبة  بينا  شارع 

ص رو املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) مراد اكوجيل وعنوانه)ا) 
حي الرفايف ص رو  بلوك4   25 رقم 
)ة)  ص رو املغرب كمص ي   31777

للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2727 تحت رقم 63/2727.

559I

FIDORO MULTI-SERVICES

 ALLIANCE ELECTROTEC
DAKHLA (AED(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC
 ALLIANCE ELECTROTEC
DAKHLA (AED) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي النهضة 
71، تجزئة رقم 2223، الداخلة. - 

3777) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
16263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ALLIANCE ELECTROTEC

.(DAKHLA (AED

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  الكهر ائية  املواد  في 

الصناعية..

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 ،2223 رقم  تجزئة   ،71 النهضة 

الداخلة. - 3777) الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : علي  ايت  السيد صالح 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد صالح ايت علي عنوانه)ا) 

ايت ملول 86157 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد صالح ايت علي عنوانه)ا) 

ايت ملول 86157 ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم ))).

567I

FIMAG

DECORE MARIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIMAG

)6 زنقة 15 رياض العالي 

الدارالبيضاء، 27557، 

الدارالبيضاء املغرب

DECORE MARIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 محج 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

7)273 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(177(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DECORE MARIA

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكلف  مقاول   : هو  الشركة  من 

بجميع  )القيام  البناء  وو  األعمال 

كهر اء  السباكة،  البناء،  وعمال 
الديكور  العامة،  األشغال  املباني، 

والدهان... إلخ). - شراء و يع وتسويق 

االسكيراد  البناء.  املواد ومواد  جميع 

وو  املباشرة  املشاركة  والكصدير، 

غير املباشرة للشركة في وي عمليات 

بأحد  تكعلق  قد  صناعية  تجارية 

عن طريق  األهداف املذكورة وعاله، 

وو  جديدة،  مساهمة  شركة  إنشاء 
االكككاب، وو شراء األسهم وو الحقوق 

االجكماعية، وو االندماج.

26 محج   : عنوان املقر االجكماعي 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

7)273 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

العزيز  عبد  الهناء  يوم  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

العزيز  عبد  الهناء  يوم  السيد 

الجوالن  محج   6 جميلة  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء   27447 ق ج   57 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

العزيز  عبد  الهناء  يوم  السيد 

الجوالن  محج   6 جميلة  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء   27447 ق ج   57 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 74 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

561I

Trivia Cars

Trivia Cars
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Trivia Cars

املسيرة 1 اقامة س 529 رقم 27 

الطابق 4 مراكش، 47777، مراكش 

املغرب

Trivia Cars شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي املسيرة 1 

تجزئة س 529 رقم 27 الطابق 4 - 

47777 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.82555

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  13 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

Trivia Cars مبلغ روسمالها 177.777 

اإلجكماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 27 رقم   529 س  تجزئة   1 املسيرة 

مراكش املغرب   47777  -  4 الطابق 

نتيجة ل : تص ية مبكرة للشركة.

الكص ية ب املسيرة  و حدد مقر 

1 تجزئة س 529 رقم 27 الطابق 4 - 

47777 مراكش املغرب. 

وعين : 
السرابي  اميمة  السيد)ة) 
رقم   44 بلوك  ج  م  ح  وعنوانه)ا) 
674 47777 47777 مراكش املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقكضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املكعلقة بالكص ية : 
168 درب الكبص سيدي يوسف بن 

علي مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )578.

562I

LAYAL CONSULTING

GOOSIWAR 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT HOURIA 3

 N°14 2EME ETAGE، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

 GOOSIWAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
سبكة حي مريم رقم 36 الطابق 1 

الشقة 3 - 28827 املحمديــة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
2584(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   78
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GOOSIWAR
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وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التهيئة والديكور.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 1 الطابق   36 رقم  مريم  حي  سبكة 

الشقة 3 - 28827 املحمديــة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : طيب  س يان  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  طيب  س يان  السيد 

تجزئة املسيرة الخضراء درج س طابق 

2 شقة 3 28827 املحمديــة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  طيب  س يان  السيد 

تجزئة املسيرة الخضراء درج س طابق 

2 شقة 3 28827 املحمديــة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 882.

563I

aice compta

 CABINET D’AUDIT

 ET DE CONSEIL EN

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

 CABINET D’AUDIT ET DE

 CONSEIL EN MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق 1 الشقة 
رقم 6 - 27457 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.257951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر   2727 شتنبر   7( في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 CABINET الوحيد  الشريك  ذات 

 D’AUDIT ET DE CONSEIL EN

روسمالها  مبلغ   MANAGEMENT

مقرها  وعنوان  درهم   (7.777

بوجمعة  زنقة صبري   12 اإلجكماعي 

 27457  -  6 رقم  الشقة   1 الطابق 

البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مسبق 

للشركة.

زنقة   12 و حدد مقر الكص ية ب 

صبري بوجمعة الطابق 1 الشقة رقم 

6 - 27457 البيضاء املغرب. 

وعين : 

الشطيني  س يان  السيد)ة) 

رقم   22 وعنوانه)ا) طريق وزمور كلم 

 2(223 بوعزة  دار  عبيد  بن   1774

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املكعلقة بالكص ية : 

حل مسبق للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 72)46).

564I

Cabinet AGBAR

MKG HOLDING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet AGBAR

Casablanca .،- ،.

MKG HOLDING SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 271، 
شارع ون ا - 7)273 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(2353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 MKG : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.HOLDING SARL AU
تملك   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ممكلكات مالية في شركات وخرى.
- جميع عمليات الكطوير العقاري.
املكعلقة  الويب  جميع عمليات   -

بأنشطة األعمال الرقمية.
 ،271  : االجكماعي  املقر  عنوان 
البيضاء  الدار   273(7  - ون ا  شارع 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : الكوهن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  الكوهن  محمد  السيد 
طريق  ون128  إقامة جويوآن ا،زنقة 

وزمورآن ا. الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  الكوهن  محمد  السيد 
طريق  ون128  إقامة جويوآن ا،زنقة 

وزمورآن ا. الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46286).
565I

BUREAU ESSOUFYANI

PRIMOSERV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE MAROC

PRIMOSERV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

الوكالة بلوك E الرقم 654 الطابق 

األول - 7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

32243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PRIMOSERV

الكوزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  وإصالح  بيع   - اإللكتروني 

 - واإللكترونية  الكهر ائية  واألجهزة 

وتصدير  اسكيراد   - املنزلية  األجهزة 

ونقل  وتوزيع  وتسويق  و يع  وشراء 

جميع األدوات واملعدات اإللكترونية 

اسكيراد وتصدير املالبس،   - واملنزلية 

األحذية، العطور، املالبس ومنكجات 

الشاي  وتصدير  اسكيراد   - الكجميل 

واملنكجات الغذائية - اسكيراد وتصدير 

السلع واملنكجات واملجوهرات وجميع 

و يع وتسويق املعدات  شراء   - املواد 

واملعدات املككبية ووجهزة الكمبيوتر
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ومعدات  وثاث  املككبية،  واللوازم   
الكرتون  وتسويق  إنكاج   - املكاتب 
والبالستيك وجميع مواد وو منكجات 
االسكيراد   - والكغليف  الكعبئة 
والكجارة  والبيع  والشراء  والتشغيل 
والتسويق  والكمثيل  والسمسرة 
واملنكجات  األشياء  جميع  وتوزيع 
واملواد والبضائع واآلالت وامللحقات 
شراء   - املجاالت  بجميع  املكعلقة 
من  وي  وتسويق  واسكيراد  و يع 
 ...- مسكحضرات الكجميل والنظافة 

والعديد من الخدمات األخرى.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الطابق   654 الرقم   E بلوك  الوكالة 

األول - 7777) العيون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 : السعيد  عبو  ياسين  السيد 
درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السعيد  عبو  ياسين  السيد 
 3( الزنقة  بوجدور  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   27777  79 الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السعيد  عبو  ياسين  السيد 
 3( الزنقة  بوجدور  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   27777  79 الرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 1421.
566I

LA VIE FISCALE

JAUMANA FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE

N°05، 60000، OUJDA MAROC
JAUMANA FINANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي قيسارية 
الطلحاوي درب امباصو رقم 86 - 

67777 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2435(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   271( يونيو   76 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   JAUMANA FINANCE
وعنوان  درهم   17.777 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي قيسارية الطلحاوي 
 67777  -  86 رقم  امباصو  درب 
وجدة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

اهداف الشركة.
و حدد مقر الكص ية ب قيسارية 
 -  86 رقم  امباصو  درب  الطلحاوي 

67777 وجدة املغرب. 
وعين : 

جداين  مصط ى  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) عمارة املهندسين زنقة ابن 
67777 وجدة املغرب كمص ي  رشد 

)ة) للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
وبريل   15 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2719 تحت رقم 1225.
56(I

ZODIREC Consulting

 STILI INVEST AND
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZODIREC Consulting
 RUE AL BATINIA, EX-RUE ,46
 BOUCHER, DERB GHALLEF

 MAARIF، 20000، CASABLANCA

MAROC

 STILI INVEST AND

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 13 شارع 

وحمد املججاتي ريس ولبيس الطابق 

1 رقم 8 حي معاريف الدار البيضاء - 

27337 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

461965

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STILI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.INVEST AND CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات العقارية واللوجستية.

13 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

وحمد املججاتي ريس ولبيس الطابق 
1 رقم 8 حي معاريف الدار البيضاء - 

27337 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : عدنان  ماهيل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  عدنان  ماهيل  السيد 

 47137 مراكش   2(6 حي تاركة رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  عدنان  ماهيل  السيد 

 47137 مراكش   2(6 حي تاركة رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 17421.

568I

LA VIE FISCALE

CERASOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE

N°05، 60000، OUJDA MAROC

CERASOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 462 

تجزئة لعلج عوينة السراق 422 - 

67777 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3191(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2719 وككو ر   28 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 177.777 مبلغ روسمالها   CERASOL

 462 درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي 

 -  422 السراق  عوينة  لعلج  تجزئة 

67777 وجدة املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق اهداف الشركة.

 462 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 -  422 السراق  عوينة  لعلج  تجزئة 

67777 وجدة املغرب. 

وعين : 

قرواش  ادريس  موالي  السيد)ة) 

لعلج عوينة  تجزئة   462 وعنوانه)ا) 

وجدة املغرب   67777  422 السراق 

كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   25 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2719 تحت رقم 3918.

569I

NEXIA FIDUCIA

 أف غاندي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

 وف غاندي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : 131، 

شارع ون ا إقامة وزور - 7)273 الدار 

البيضاء املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.4262(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 23 يوليوز 2727 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة  غاندي  وف 

 17.777 روسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي 131، 

شارع ون ا إقامة وزور - 7)273 الدار 

املصادقة  املغرب نتيجة ل-  البيضاء 

على الحساب النهائي للكص ية، 

الى  استنادا  الكص ية  اتمام   -

الكقرير الذي وضعه املص ي،..

وعين : 

حنان رواح وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
فلوري  إقامة  بوشعيب  زنقة موالي 

املغرب  الدار البيضاء   27347 بامليي 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 ،131 وفي   2727 يوليوز   23 بكاريخ 

شارع ون ا إقامة وزور - 7)273 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46752).

5(7I

MTEL INDUSTRIE

MTEL INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MTEL INDUSTRIE

 ROUTE PROVINCIALE 3002

 PARC INDUSTRIEL BLED

 SOLB LOT 14 COMMUNE

 CHELLALAT MOHAMMEDIA،

 28630، MOHAMMEDIA

MAROC

MTEL INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي طريق 

القروية 3772 املنطقة الصناعية 

بالد صولب تجزئة 14 شالالت 

املحمدية - 28637 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

267((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MTEL  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.INDUSTRIE

ع  ُمصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للخزانات واألنابيب، وصهاريج تخزين 

البتروكيماويات، والغازات، واألغذية 

الزراعية، والجسور املعدنية.

طريق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الصناعية  املنطقة   3772 القروية 

شالالت   14 تجزئة  صولب  بالد 

املحمدية - 28637 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

البوراشدي  معمر  ومال  السيدة 

درهم   177 بقيمة  حصة   577  :

للحصة.

 577  : برتي  فرانسيسكو  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

البوراشدي  معمر  ومال  السيدة 

بولو  ديريمونت  زنقة   13 عنوانه)ا) 

27427 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

السيد فرانسيسكو برتي عنوانه)ا) 

مونكيريو   6441  ,61 الحضري  عبر 

مونكيريو   64746 ايطاليا   - ال ومانو 

ال ومانو ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

البوراشدي  معمر  ومال  السيدة 

بولو  ديريمونت  زنقة   13 عنوانه)ا) 

27427 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب 

السيد فرانسيسكو برتي عنوانه)ا) 

مونكيريو   6441  ,61 الحضري  عبر 

ال ومانو - 64746 مونكيريو ال ومانو 

ايطاليا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1781.

5(1I

CRI MEKNES

M.H.M.R SARL -AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

M.H.M.R SARL -AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات

 الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

املسيرة بومية - 54357, ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

234(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.M.H.M.R SARL -AU

-األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

واملواد  االالت  في  تاجر  املخكل ــة، 

ال الحية..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ميدلت   ,54357  - بومية  املسيرة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد اورير ناصر : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد اورير ناصر عنوانه)ا) شارع 

54357, ميدلت  موالي راشيد بومية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد اورير ناصر عنوانه)ا) شارع 

54357, ميدلت  موالي راشيد بومية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   75 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 49.

5(2I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE GOURAR
 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE GOURAR
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 299 
بلوك 43 مخكار السو�سي وكادير - 

87767 وكادير املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.19285

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تقرر حل  19 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE GOURAR TRANSPORT
روسمالها  مبلغ   ET LOGISTIQUE
مقرها  وعنوان  درهم   27.777
43 مخكار  299 بلوك  اإلجكماعي رقم 
وكادير   87767  - وكادير  السو�سي 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر الكص ية ب رقم 299 
 - وكادير  السو�سي  مخكار   43 بلوك 

87767 وكادير املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) توفيق كورار وعنوانه)ا) 
فرنسا  جين يلييه   92237 فرنسا 

كمص ي )ة) للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96338.
5(3I

Comater

 SOCIÉTÉ CHIMIQUE
 ET INDUSTRIELLE

 MAROCAINE - SCIM
CHIMIQUE
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

SCIM CHIMIQUE

 rue Abou Bakr Ibnou - 18

 Koutia, Quartier Industriel

 Oukacha Aïn Sebaâ، 20580،

Casablanca Maroc

 Société Chimique et Industrielle

 Marocaine - SCIM CHIMIQUE

«شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 18, زنقة 

وبو بكر ابن ككية, الحي الصناعي 

عكاشة عين السبع - - الدار البيضاء 

املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.18669

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 ماي 2727

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقكضيات القانون : رقم 

املعدل واملكمم للقانون رقم   27-19

95-)1 املكعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46118).

5(4I

PREMIUM FINANCE

TRAINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 ،MARRAKECH.، 40000

MARRAKECH MAROC
TRAINVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
االفاق رقم 463 شقة رقم 1 - 

47777 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.33839

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 غشت   12 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
مككب  بالعنوان  والكائن   - التسمية 
تجزئة املسار   2 الطابق رقم   1 رقم 
 47777  -  5 كلم  اس ي  طريق   873
طرف  من  واملسير  املغرب  مراكش 

السيد)ة) مبروك مصط ى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 7)1154.
5(5I

HABIB COMPT

RIN.PHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HABIB COMPT
 RUE TAHITI,AVENUE HASSAN,1

 II. RABAT RABAT، 10000،
RABAT MAROC

RIN.PHONE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 16 شارع 
فاطمة ال هرية 439 محل رقم 3 

الطابق األر�سي ديور جامع الر اط - 
17777 الر اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
146719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

RIN.  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PHONE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وجهزة الهاتف املحمول؛

الكمبيوتر،  وجهزة  وتركيب  بيع 

األجهزة املنزلية، .

16 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

 3 رقم  محل   439 ال هرية  فاطمة 

 - الطابق األر�سي ديور جامع الر اط 

17777 الر اط املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : امعيز  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  امعيز  نزهة  السيدة 
 17777 الطائرات  املزارعة  زنقة   8

الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  امعيز  نزهة  السيدة 
 17777 الطائرات  املزارعة  زنقة   8

الر اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176944.

5(6I

LA VIE FISCALE

ORIENT OXYGENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE

N°05، 60000، OUJDA MAROC

 ORIENT OXYGENE
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شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

الحسني الوفاق زنقة الكرامة 3 رقم 

38 - 67777 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.23253

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2719 ماي   17 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ORIENT OXYGENE مبلغ روسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   177.777

اإلجكماعي حي الحسني الوفاق زنقة 
وجدة   67777  -  38 رقم   3 الكرامة 

تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

اهداف الشركة.

حي  ب  الكص ية  مقر  وحدد 
3 رقم  الحسني الوفاق زنقة الكرامة 

38 - 67777 وجدة املغرب. 

وعين : 

السيد)ة) هشام ميري وعنوانه)ا) 

الكرامة  زنقة  الوفاق  الحسني  حي 
املغرب  وجدة   67777  38 رقم   3

كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بوجدة بكاريخ 28 ماي 2719 

تحت رقم 1655.

5((I

درعة ارشادات ش.م.م

SOCIETE HJOUJOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

15 شارع بئر ونزران صندوق بريد 

17 تصومعت 15 شارع بئر ونزران 

صندوق بريد 17 تصومعت، 

45777، ورزازات املغرب

 SOCIETE HJOUJOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 175 حي 

الكقدم مركز اكدز - 45977 زاكورة 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2155

 بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي

تم   2727 غشت   1( في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   877.777» قدره 

«1.677.777 درهم» إلى «2.477.777 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 3)4.

5(8I

jamal ait hommad

سوسييتي اكليد ترافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

سوسييتي اكليد ترافو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي كراج رقم 

2 طريق الحاج العربي فيال ب19 - 

16777 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

28589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سوسييتي اكليد ترافو.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املخكل ة.

عنوان املقر االجكماعي : كراج رقم 

 - العربي فيال ب19  الحاج  طريق   2

16777 سيدي قاسم مغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 577.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 5.777  : الكنوني  رضا  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الكنوني  رضا  السيد 

ب19  فيال  العربي  الحاج  طريق 

16777 سيدي قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الكنوني  رضا  السيد 

ب19  فيال  العربي  الحاج  طريق 

16777 سيدي قاسم مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 االبكدائية بسيدي قاسم بكاريخ 

شتنبر 2727 تحت رقم 385.

5(9I

NEXIA FIDUCIA

 بنجاك ماسك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بنجاك ماسك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

عنوان مقرها اإلجكماعي 131، شارع 

ون ا إقامة وزورـ الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية -

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة 

تسمية الشركة : بنجاك ماسك 

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األقنعة 

 ،131  : االجكماعي  املقر  عنوان 

شارع ون ا إقامة وزورـ الدار البيضاء 

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46181-2)

مسكخلص من وجل النشر

587I

درعة ارشادات ش.م.م

SOCIETE HJOUJOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

درعة ارشادات ش.م.م

15 شارع بئر ونزران صندوق بريد 

17 تصومعت 15 شارع بئر ونزران 

صندوق بريد 17 تصومعت، 

45777، ورزازات املغرب

SOCIETE HJOUJOU «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 175 حي 

الكقدم مركز اكدز - 45977 زاكورة 

املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2155

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تقرر   2727 غشت   1( في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

روسمال  رفع   : القانون  مقكضيات 

الشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 3)4.

581I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE NACIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

15 شارع بئر ونزران صندوق بريد 

17 تصومعت 15 شارع بئر ونزران 

صندوق بريد 17 تصومعت، 

45777، ورزازات املغرب

ENTREPRISE NACIRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 175 شارع 

محمد الخامس - 45977 زاكورة 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري )1.

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   1.877.777»

«1.277.777 درهم» إلى «3.777.777 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 4)4.

582I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

RESTAURANT MIAMICI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين، 37777، 

فاس املغرب

 RESTAURANT MIAMICI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي اوالد 

معارف عين الشقف موالي يعقوب - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6383(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   74

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RESTAURANT MIAMICI

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

اوالد   : االجكماعي  املقر  عنوان 

معارف عين الشقف موالي يعقوب - 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد حبيبي عبد اللطيف : 577 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

: الناصر  البوعزاوي عبد   السيد 

577 حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

اللطيف  عبد  حبيبي  السيد 

عنوانه)ا) اوالد معارف عين الشقف 

موالي يعقوب 37777 فاس املغرب.

الناصر  عبد  البوعزاوي  السيد 

تجزئة   71 الطابق   (( عنوانه)ا) 

القرويين طريق عين الشقف 37777 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

اللطيف  عبد  حبيبي  السيد 

عنوانه)ا) اوالد معارف عين الشقف 

موالي يعقوب 37777 فاس املغرب.

الناصر  عبد  البوعزاوي  السيد 
تجزئة   71 الطابق   (( عنوانه)ا) 
القرويين طريق عين الشقف 37777 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية ب اس بكاريخ - تحت رقم -.

583I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE NACIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر ونزران صندوق بريد 
17 تصومعت 15 شارع بئر ونزران 

صندوق بريد 17 تصومعت، 
45777، ورزازات املغرب

ENTREPRISE NACIRI» «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 175 
شارع محمد الخامس - 45977 

زاكورة املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.1(
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2727 غشت   17 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
روسمال  رفع   : القانون  مقكضيات 

الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 االبكدائية بزاكورة بكاريخ 

2727 تحت رقم 4)4.

584I

RA CONSULTING

STE BASMARIJTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES، 30000،

FES MAROC
 STE BASMARIJTRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 13/

Q2 ,تجزئة حديقة ,تغات. فاس 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6387(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BASMARIJTRANS

مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع بالسيارات,

)منكجات  عامة  وغذية  مخزن   -

غذائية زراعية ومنكجات بحرية),

- اسكيراد وتصدير..

/13 : رقم  عنوان املقر االجكماعي 

فاس  ,تغات.  حديقة  ,تجزئة   Q2

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : اسطيلة  الياس  السيد 

درهم   177.777 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الياس اسطيلة عنوانه)ا) 

العرفان 1 مجموعة 11 عمارة ) ط ) 

رقم 18 طنجة 97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 



12921 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

السيد الياس اسطيلة عنوانه)ا) 

 ( عمارة   11 مجموعة   1 العرفان 
طنجة   97777 طنجة   18 )رقم  ط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2279.

585I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE RESSOURCE
LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE RESSOURCE

LOGISTIQUE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الزنقة 

974 الرقم 73 تراست انزكان انزكان 

86157 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

278(3

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SOCIETE RESSOURCE  :

.LOGISTIQUE SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع ل ائدة الغير.

الزنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

974 الرقم 73 تراست انزكان انزكان 

86157 انزكان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد الدهبي عبد العزيز : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

العزيز  عبد  الدهبي  السيد 

عنوانه)ا) دوار مرس الحجر الغنادرة 

الزمامرة 24277 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

العزيز  عبد  الدهبي  السيد 

عنوانه)ا) دوار مرس الحجر الغنادرة 

الزمامرة 24277 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم )125.

586I

N2M CONSEIL-SARL

 CAFE Y PRODUCTOS EURO

ESPANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

 CAFE Y PRODUCTOS EURO

ESPANA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 4 - 62777 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

275((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.Y PRODUCTOS EURO ESPANA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري - الكصدير واالسكيراد - توزيع 

املواد الغذائية ومنكوجات الكنظيف.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الناظور   62777  -  4 رقم  الثاني 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد عبدالحق محمد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبدالحق محمد عنوانه)ا) 

 62777 مليلية   71 ساكاسكا  شارع 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبدالحق محمد عنوانه)ا) 

 62777 مليلية   71 ساكاسكا  شارع 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 79 شتنبر 

2727 تحت رقم 3726.

58(I

فؤاد إستشارة

 SOCIETE BEST DECOUPAGE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فؤاد إستشارة
56 شارع مكناس عمارة بناني، 

35777، تازة املغرب
 SOCIETE BEST DECOUPAGE
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املحل رقم 
57 زنقة عقبة بن نافع بين جرادي - 

35777 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 SOCIETE BEST DECOUPAGE

.SARLAU
تقطيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشغال  بالليزر-  والحديد  األملنيوم 

مخكل ة - نقل البضائع.
عنوان املقر االجكماعي : املحل رقم 
57 زنقة عقبة بن نافع بين جرادي - 

35777 تازة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد وسامة بوص يحة : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
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بوص يحة  وسامة  السيد 
 35777 زنقة طنجة   178 عنوانه)ا) 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

بوص يحة  وسامة  السيد 
 35777 زنقة طنجة   178 عنوانه)ا) 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 478.

588I

STE FACILITY.CASH 

 STE DAGHBACH AACHAB
SARL

إعالن مكعدد القرارات

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

 STE DAGHBACH AACHAB SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : دوار 

ملطاهرة ابني اخل تن ملريجة - 

جرسيف - 35177 جرسيف املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.1453

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2727 يونيو   24 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

- وشغال الغرس   : قرار حذف نشاط 

اسكغالل وتقطير   -  : وإضافة نشاط 

املنكجات الغابوية 

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

 : تعيين مسير جديد للشركة السيد 

والطالب محمد رقم بطاقة الكعريف 

.OD.14549

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

- وشغال الغرس   : قرار حذف نشاط 

اسكغالل وتقطير   -  : وإضافة نشاط 

املنكجات الغابوية 

 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

 : تعيين مسير جديد للشركة السيد 

والطالب محمد رقم بطاقة الكعريف 

.OD.14549

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 831.

589I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

LA GUEROINAISE FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA GUEROINAISE FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

)في طور الكص ية) وعنوان مقرها 

اإلجكماعي عمارة رقم 8، شقة 6 

ونتسيراب املدينة الجديدة مكناس 

57777 مكناس املغرب. حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3(941

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2727 يونيو   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   LA GUEROINAISE FRERES

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

مقرها اإلجكماعي عمارة رقم 8، شقة 

6 ونتسيراب املدينة الجديدة مكناس 

نتيجة  املغرب  مكناس   57777

 : ANTICIPEE VOLANTAIRE.ل

و حدد مقر الكص ية ب العمارة 

املدينة  ونتسيراب   6 شقة   ،8 رقم 

مكناس   57777 مكناس  الجديدة 

املغرب.

العالي  عبد  السيد)ة)   : وعين 

 12 شقة   6E  (1( وعنوانه  ووعسو 

مكناس  الزيكون  رياض   3 الطابق 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
 12 شقة   6E  : بالكص ية  املكعلقة 
مكناس  الزيكون  رياض   3 الطابق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

يوليوز2727 تحت رقم 486.

597I

FIDUCIAIRE ENNOUR

AGRO F.B.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH
 FQUIH BEN SALAH ،23277 ،

MAROC
AGRO F.B.S شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجكماعي : تجزئة 
نبيل حي املصلى رقم 79 ال قيه بن 
صالح رمز البريدي 23277 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

445(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO : االقكضاء بمخكصر تسميتها

.F.B.S
غرض الشركة بإيجاز : االسكغالل 

الزراعي.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
ال قيه بن   79 نبيل حي املصلى رقم 

صالح.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 677  : السيد دكدك عبد الهادي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 :  477 عكيقة  دكدك  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد دكدك عبد الهادي عنوانه 

 79 رقم  املصلى  حي  نبيل  )تجزئة 

ال قيه بن صالح رمز البريدي 23277 

املغرب)

عنوانه  عكيقة  دكدك  السيدة 

بن  ال قيه   67 رقم  غزالن  )تجزئة 

صالح رمز البريدي 23277 املغرب)

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد دكدك عبد الهادي عنوانه 

 79 رقم  املصلى  حي  نبيل  )تجزئة 

ال قيه بن صالح رمز البريدي 23277 

املغرب)

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح  بن  بال قيه  االبكدائية 

رقم  تحت   2727 غشت   13 بكاريخ 

235/2727

591I

BT CONSEIL

COQUI PLAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في2727/)71/7، 

املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 

ذات  واحدو  بمساهم  املحدودة 

املميزات الكالية : 

 COQUI PLAST SARL : التسمية

لن سها  هو  الشركة  من  الهدف 

و النيابة عن وطراف ثالثة في املغرب 

وو في الخارج العمليات الكالية : 

- تصنيع وتجهيز املواد البالستيكية 

املنكجات  جميع  وإنكاج  لكصنيع 

البالستيكية.
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جميع  وتوزيع  و يع  شراء   -
املنكجات البالستيكية.

ونواع  جميع  وتوزيع  تصنيع   -
األحذية واإلكسسوارات.

- اسكيراد وتصدير وي منكج.
 Rue Liberté, ,17 املقر االجكماعي
 3éme étage, appartement 5

 : Casablanca
من تاريخ  99 سنة ابكداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.
الروسمال االجكماعي : يكم تحديد 
وخمسمائة  مليون  بمبلغ  املال  روس 
ولف درهم 771 577 7 درهم) مقسم 
إلى 15 777 حصة اجكماعية من فئة 
177درهم للواحدة، مككتبة ومحررة 
بالكامل وموزعة ل ائدة السيد بالل 
من  اجكماعية  حصة   (577 فوركة 

فئة 177درهم للواحدة
حمزة زكار 577) حصة اجكماعية 

من فئة 177درهم للواحدة 
السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 دجنبر.
فوركة  بالل  السيد   : التسيير 
والسيد حمزة زكار كمسيرين للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 
بكاريخ73/78/2727،  البيضاء، 
تحت رقم السجل الكجاري15))46، 
 ،34259823 رقم  األعمال  ضريبة 
الضريبي  الكعريف  رقم 
املشترك  الكعريف  رقم55)45896, 

للشركة رقم772532612777714. 
ملخص قصد النشر

592I

BT CONSEIL

CREALUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CREALUXE SARL AU I
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   
القانون  إيداع  تم  في74/78/2727، 
املسؤولية  ذات  لشركة  الكأسي�سي 
ذات  واحدو  بمساهم  املحدودة 

املميزات الكالية : 

 CREALUXE SARL AU : التسمية
الهدف من الشركة هو : 

اسكيراد وتصدير جميع املنكجات.
املشتريات والبيع والكوزيع لجميع 

املنكجات.
وعمال الطباعة.

اسكيراد وتصدير ومشتريات و يع 
والكغليف  الكعبئة  منكجات  جميع 

والطباعة.
 Rue  ,17  : االجكماعي  املقر 
 Liberté étage 3, Appartement 5

– Casablanca
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
يكم   : االجكماعي  الروسمال 
ولف  مائة  بمبلغ  املال  روس  تحديد 
على  مقسم  درهم،   (100،000.00(
 177.77 بقيمة  سهم،   (1777( ولف 
ومحررة  مككتبة  منها  لكل  درهم 
بالكامل وموزعة ل ائدة السيد عمر 

لحلو ميمي : 
1777حصة اجكماعية من فئة   

177درهم للواحدة 
السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 دجنبر.
عمر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لحلو ميمي كمسير للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 ،17/79/2727 بكاريخ  البيضاء، 
تحت رقم السجل الكجاري))16)4، 
 ،34267117 رقم  األعمال  ضريبة 
رقم  الضريبي  الكعريف  رقم 
املشترك  الكعريف   ,45944279
للشركة رقم 772591512777729. 

ملخص قصد النشر

593I

monde consulting

BARCHIDA IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Monde consulting
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

 شارع محمد السادس الطابق 
الثاني ال داء البيضاء 27557 الدار 

البيضاء66) 
 BARCHIDA IMMO تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة
و عنوان مقرها 

إقامة البدر تجزئة 11 عمارة 99 
رقم ) طابق 2 عين السبع البيضاء 

27257 الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة رقم الكقييد في السجل 
الكجاري 456133

بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ حرر في 
27 يناير 2727 تم إعداد القانون 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
باملميزات الكالية 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة 

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  االقكضاء 

BARCHIDA IMMOB
وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
 99 عمارة   11 إقامة البدر تجزئة 
عين السبع البيضاء   2 طابق   ( رقم 

27257 البيضاء
اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم
مقسم كالكالي 

 377  : هللا  عبد  احمينة  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة

 : احمد  موالي  برشيدة  السيد 
377 حصة بقيمة 177 درهم للحصة 
 377  : الواحد  عبد  خبير  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
 : السيد احمينة عبد هللا عنوانه 
زنقة السالم تجزئة االزدهار حي   28

الهدى برشيد
احمد  موالي  برشيدة  السيد 
عنوانه : تجزئة البدر رقم 331 سيدي 

حجاج تيط مليل .

السيد خبير عبد الواحد عنوانه 

سيدي   15 بلوك  الرحامنة  كريان   :

مومن البيضاء

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن مسيري الشركة : 

 : السيد احمينة عبد هللا عنوانه 

زنقة السالم تجزئة االزدهار حي   28

الهدى برشيد

احمد  موالي  برشيدة  السيد 

عنوانه : تجزئة البدر رقم 331 سيدي 

حجاج تيط مليل البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  الدار  الكجارية 

فبراير 2727 تحت رقم 37162)

594I

AKMOTEX

AKMOTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AKMOTEX

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،97777 ،28 الرابع شقة

Maroc

AKMOTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املجد قطعة 162, 16 زنقة 1 اقامة 

ندى محل رقم 1 و2 - 97777 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AKMOTEX
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غرض الشركة بإيجاز : الخياطة.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

اقامة   1 زنقة   16  ,162 املجد قطعة 

ندى محل رقم 1 و2 - 97777 طنجة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 377  : مرصو  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد مرصو : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : الحق مرصو  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة خديجة مرصو عنوانه)ا) 

 4 رقم   45 حي سيدي بوحاجة زنقة 

طنجة 97777 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مرصو  محمد  السيد 

 3 رقم   45 حي سيدي بوحاجة زنقة 

طنجة 97777 طنجة املغرب.

السيد عبد الحق مرصو عنوانه)ا) 

طنجة  الوزان  ابن  حسن  اعدادية 

97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة خديجة مرصو عنوانه)ا) 

 4 رقم   45 حي سيدي بوحاجة زنقة 

طنجة 97777 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  مرصو  محمد  السيد 

 3 رقم   45 حي سيدي بوحاجة زنقة 

طنجة 97777 طنجة املغرب

السيد عبد الحق مرصو عنوانه)ا) 

طنجة  الوزان  ابن  حسن  اعدادية 

97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233875.

595I

PF EXPERTS

SAB EXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش، 47777، 

مراكش املغرب
SAB EXPO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي ريحانة 5 
شقة رقم A581 الطابق الثاني مبنى 
LC1-3 حي مبروكة - 47777 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.87333

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تقرر حل  75 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   SAB EXPO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   17.777 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي ريحانة 5 شقة رقم 
 LC1-3 مبنى  الثاني  الطابق   A581
حي مبروكة - 47777 مراكش املغرب 

نتيجة ل : قرار الشريك الوحيد.
و حدد مقر الكص ية ب ريحانة 5 
الطابق الثاني مبنى   A581 شقة رقم 
LC1-3 حي مبروكة - 47777 مراكش 

املغرب. 
وعين : 

الخالقي  عبد  ص اء  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) إقامة دليلس 3 شقة رقم 
5 28817 املحمدية املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115474.

596I

PF EXPERTS

DIGICOM-EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش، 47777، 

مراكش املغرب

DIGICOM-EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : عمارة 

الزايكونة شارع عبد الكريم الخطابي 
رقم 182 الطابق الرابع جيليز - 

47777 مراكش املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.(2899

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر حل   2727 يونيو   37 املؤرخ في 

ذات  شركة   DIGICOM-EVENT

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ روسمالها 17.777 درهم 

عمارة  اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 

الزايكونة شارع عبد الكريم الخطابي 
 - جيليز  الرابع  الطابق   182 رقم 

47777 مراكش املغرب نتيجة لقرار 

الشريك الوحيد.

وعين : 

بردعي  ياسمين  السيد)ة) 

 3 مجاط   3 بردعي  فيال  وعنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   47777 النخيل ش 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

عمارة  وفي   2727 يونيو   37 بكاريخ 

الزايكونة شارع عبد الكريم الخطابي 
 - جيليز  الرابع  الطابق   182 رقم 

47777 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115476.

59(I

موثق

ومنية إن ست

OUMNIA INVEST 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

موثق

448 شارع محمد الخامس وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم 11 البيضاء، 27377، 

الدار البيضاء املغرب

 OUMNIA INVEST ومنية إن ست

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الدار 

اليضاء 271 شارع ون ا - 27577 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.379763

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

السالم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجكماعية   233 رضا الكوهن 

من وصل 2.777 حصة ل ائدة السيد 

)ة) محمد يوسف الكوهن بكاريخ 15 

يوليوز 2727.

العرابي  سهام  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   176

2.777 حصة ل ائدة السيد )ة) ومينة 

العلمي بكاريخ 15 يوليوز 2727.

السالم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجكماعية   233 رضا الكوهن 

من وصل 2.777 حصة ل ائدة السيد 
يوليوز   15 )ة) محمد الكوهن بكاريخ 

.2727

العرابي  سهام  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   128

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   2.777
يوليوز   15 بكاريخ  الكوهن  شم�سي 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43262).

598I
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SOUFIANE AMEUBLEMENT

 سفيان مفروشات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUFIANE AMEUBLEMENT
 N°46 BD ZERKTOUNI 2 éme

 ETAGE APPT N°6، 20200،
Casablanca MAROC

 س يان م روشات شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 2 عمارة 6 - 
27277 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(2229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : س يان 

م روشات.
غرض الشركة بإيجاز : شراء و يع 
األثاث  وصناف  وو  املنكجات  جميع 

وامل روشات.
46 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الزرقطوني طابق 2 عمارة 6 - 27277 

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : بوجاليب  س يان  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : بوجاليب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد س يان بوجاليب عنوانه)ا) 
 2 الطابق  فاتح  الحاج  تجزئة   486
االل ة 27267 الدارالبيضاء املغرب.

السيد محمد بوجاليب عنوانه)ا) 

 6 شقة   2 كلميمة طابق  زنقة   576

رحيوي 27777 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد س يان بوجاليب عنوانه)ا) 

 2 الطابق  فاتح  الحاج  تجزئة   486

االل ة 27267 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

599I

موثق

NK IMMO SARL AU إن
كا إيمو ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

موثق

448 شارع محمد الخامس وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم 11 البيضاء، 27377، 

الدار البيضاء املغرب

NK IMMO SARL AU إن كا إيمو 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الدار 

البيضاء 93 شارع ابو العالء زهر 

بين االرض - 27577 الدار البيضاء 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1854(9

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

حليمة  ركو ة  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.777

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.777

يوليوز   16 بكاريخ  غزالن  الكنوني 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45665).

677I

ZMH CONSULTANTS

FCP ALIF V
تأسيس صندوق مشترك للكوظيف

ZMH CONSULTANTS

 hay riad، 20110، RABAT

MAROC

FCP ALIF V «صندوق مشترك 

للكوظيف»

وعنوان مقره اإلجكماعي : 55 شارع 

عبد املومن - - الدار البيضاء املغرب

«تأسيس صندوق مشترك 

للكوظيف»

 24 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تقرر تأسيس صندوق   2727 غشت 

البيانات  ذي  للكوظيف  مشترك 

الكالية : 

.FCP ALIF V : تسمية الصندوق -

- عنوان املقر االجكماعي : 55 شارع 

عبد املومن - - الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق : 99 سنة.

- مبلغ روسمال الصندوق )درهم) 

1.777.777 :

 : الكدبير  مؤسسة   -

SOGECAPITAL GESTION

SGMB : املؤسسة الوديعة -

 : للحسابات  األول  املنكدب   -

A.SAADI ET ASSOCIES

امللكية  وحصص  املوجودات   -

املشتركة : 1.777 حصة ذات

1.777 درهم لكل حصة،

املككتبة بكاملها واملدفوعة القيمة

بكاملها نقدا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص : 577.777

- تاريخ ورقم اعكماد نظام الكدبير 
لسوق  املغر ية  الهيئة  طرف  من 
 : 2727 - رقم  )2 يوليوز   : الرساميل 

GP 20100

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 716))4.

671I

PATISSERIE 5 NOUJOUM

PATISSERIE 5 NOUJOUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PATISSERIE 5 NOUJOUM

 Bloc 10, N°22, Cité Djamaâ,

 Rue Echahid Abou alkacim

 DAHMANI, Casablanca،

20000، CASABLANCA MAROC

 PATISSERIE 5 NOUJOUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي بلوك 

17 رقم 22 الجماعة شارع الشهيد 

وبو القاسم دهماني - 27437 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(16(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PATISSERIE 5 NOUJOUM

مخبزة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكعهد ح الت.

بلوك   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الجماعة شارع الشهيد   22 رقم   17

 27437  - دهماني  القاسم  وبو 

الدارالبيضاء املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : السيد عبد الصمد اوزين 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

اوزين  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي منظرنا زنقة 16 رقم 62 

27777 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
اوزين  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي منظرنا زنقة 16 رقم 62 

27777 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45523).
672I

JURIS INVEST PARTNERS

SAFE ASSUR
وسيط في الكامين طبقا للقانون رقم 

1(-99
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب
SAFE ASSUR وسيط في الكامين 
طبقا للقانون رقم 99-)1 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 22 شارع 

موالي يوسف الطابق االول - 
27247 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.457(((
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2727 وبريل   2( املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) بدوش 
لقبول  تبعا  آخر  كمسير  سعيدة 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 39761).

673I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SGM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

STE SGM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الحي 

الصناعي رقم 9 ايت مسعود حر يل 

طريق اس ي - 47777 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SGM SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : -مطعم

-فضاء االلعاب لالط ال.

الحي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ايت مسعود حر يل   9 الصناعي رقم 

مراكش   47777  - اس ي  طريق 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد براهيم صادق : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 257  : الشيخ  ايت  السيد حمزة 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

: الشيخ  ايت  اسماعيل   السيد 
257 حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  صادق  براهيم  السيد 
 47777 تاركة   12 رقم  اوديت  كلوز 

مراكش املغرب.
الشيخ  ايت  حمزة  السيد 
 47777  4( رقم   2 املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.
الشيخ  ايت  اسماعيل  السيد 
 1775 تجزئة النخيل رقم  عنوانه)ا) 

47777 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
الشيخ  ايت  اسماعيل  السيد 
 1775 تجزئة النخيل رقم  عنوانه)ا) 

47777 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115387.

674I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

SOFIM 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°2، 90000، TANGER MAROC
SOFIM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
محمد الخامس اقامة الحديقة 

مككب رقم 2 - 97777 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4638

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   79

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFIM : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شحنة،  للبضائع.  والدولي  الوطني 

تجميع، إيجار، ترانزيت ونقل. 

برا  البضائع  ونواع  جميع  نقل 

وخاصة  الوسائل  بجميع  و رادات 

واملقطورات  الشاحنات  بواسطة 

ونصف املقطورات وغيرها.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الحديقة  اقامة  الخامس  محمد 

مككب رقم 2 - 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : السيد صالح الدين قر�سي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

قر�سي  الدين  صالح  السيد 

االندلس  باب  العرفان  عنوانه)ا) 
مجموعة 4 عمارة 8 رقم 13 97777 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

قر�سي  الدين  صالح  السيد 

االندلس  باب  العرفان  عنوانه)ا) 
مجموعة 4 عمارة 8 رقم 13 97777 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233813.

675I
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مككب موثق

GLOBAL ENGINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مككب موثق
زاوية شارع اميل زوال وزنقة ريتيل 

الطابق الخامس الشقة 15 الدار 

البيضاء، 27377، الدار البيضاء 

املغرب

GLOBAL ENGINES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 

الدارالبيضاء، إقامة ريو، عين 

الذئاب، شارع سيدي عبد الرحمان 

- 27377 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم تعيين   2718 وبريل   75 املؤرخ في 

نصر  مسير جديد للشركة السيد)ة) 
الدين عبادة كمسير وحيد تبعا لقبول 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 72 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

ماي 2718 تحت رقم 77664985.

676I

Cabinet LAMRINI HADI

ZW INTSOLTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور، 

62777، الناضور املغرب

ZW INTSOLTECH شركة

 ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع األمير 

سيدي محمد رقم 275 الناظور - 

62777 الناظور املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.12(49

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«577.777 درهم» وي من «577.777 

درهم»   1.777.777» إلى  درهم» 

نقدية  حصص  تقديم   : طريق  عن 

ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 74 شتنبر 

2727 تحت رقم 3773.

67(I

ROFEX BUILDING

 CENTRE D’HEMODIALYSE
BERRECHID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CENTRE D’HEMODIALYSE

BERRECHID

- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 27377، 

CASABLANCA MAROC

 CENTRE D›HEMODIALYSE

BERRECHID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الدفعة 25 

اقامة شباب برشيد - 1263 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   271( يناير   37

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 CENTRE D’HEMODIALYSE

.BERRECHID

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستشارات  الكلى  لغسيل  مركز 

ومراض الكلى والطب العام.
الدفعة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 1263  - برشيد  شباب  اقامة   25

برشيد املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : البوعزاوي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : كونجار  مح وظ  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
البوعزاوي  زينب  السيدة 
117 زنقة مو�سى بن نصير  عنوانه)ا) 
كوتيي 12536 الدار البيضاء املغرب.

السيد مح وظ كونجار عنوانه)ا) 
28 زنقة جالل الدين السيوطي طابق 
البيضاء  الدار   14256 املعاريف   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
البوعزاوي  زينب  السيدة 
117 زنقة مو�سى بن نصير  عنوانه)ا) 

كوتيي 12536 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

)271 تحت رقم 133.

678I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

TAGUERSSIFT NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
174 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع، 27777، الدار البيضاء 
املغرب

 TAGUERSSIFT NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 144 زنقة 

محمد سميحة الطابق السادس 

الشقة 35 درب عمر - 27777 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TAGUERSSIFT NEGOCE

استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير

بيع وجزاء السيارات املسكعملة.
عنوان املقر االجكماعي : 144 زنقة 

السادس  الطابق  سميحة  محمد 

الشقة 35 درب عمر - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   57  : السيد ايكن ابراهيم 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   57  : محمد  ايكن  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ايكن ابراهيم عنوانه)ا) حي 
 27777  35 رقم   15 زنقة   3 املسيرة 

الدار البيضاء املغرب.

السيد ايكن محمد عنوانه)ا) حي 
 27777  35 رقم   15 زنقة   3 املسيرة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
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السيد ايكن ابراهيم عنوانه)ا) حي 
 27777  35 رقم   15 زنقة   3 املسيرة 

الدار البيضاء املغرب

السيد ايكن محمد عنوانه)ا) حي 
 27777  35 رقم   15 زنقة   3 املسيرة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46688).

679I

garrigues maroc, sarlau

OPTICALIA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif، 20100، casablanca

maroc

Opticalia Maroc شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 11 زنقة 

الوحدة إقامة إمام علي شقة 2 - 

27777 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(7599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 ماي   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Opticalia Maroc

بيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنكوجات  وتسويق  توزيع  اسكيراد، 

البصرية.

زنقة   11  : عنوان املقر االجكماعي 

 -  2 شقة  علي  إمام  إقامة  الوحدة 

27777 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.177.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 Opticalia Global الشركة 

Holding, S.A : 11.000 حصة بقيمة 

177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 Opticalia Global الشركة 

شارع   14 عنوانه)ا)   Holding, S.A

كانكوس  تريس   1 الطابق  بونيينتي 

28777 مدريد اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 José Luis Carceller السيد 

Uriarte عنوانه)ا) 14 شارع بونيينتي 

 28777 كانكوس  تريس   1 الطابق 

مدريد اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم -.

617I

FIDUROC SARL AU

AJH TALBICHET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU

رقم 4 الطابق االول عمارة D املركب 

الكجاري كارفور، 45777، ورزازات 

املغرب

AJH TALBICHET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تابسباست 

تاغزوت - 45652 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية

 املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 AJH  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TALBICHET

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.

 : االجكماعي  املقر  عنوان 

تنغير   45652  - تابسباست تاغزوت 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

تمغارت  ايت  محمد  السيد 

 45652 تاغزوت  غليل  عنوانه)ا) 

تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  ومالل  جمال  السيد 

ورزازات   45777 ورزازات  مركز 

املغرب.

السيد ابراهيم ازروال عنوانه)ا) 

ايت كمات قلعة مكونة 45277 تنغير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

تمغارت  ايت  محمد  السيد 

 45652 تاغزوت  غليل  عنوانه)ا) 

تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   28 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 525.

611I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

EDIFICIO CATALUNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076، 20210،

CASABLANCA MAROC

EDIFICIO CATALUNA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 
سيدي علي بن حمدوش ازمور 

الجديدة - 24177 ازمور املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.15719

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 مارس   11 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 EDIFICIO الوحيد  الشريك  ذات 

روسمالها  مبلغ   CATALUNA

مقرها  وعنوان  درهم   177.777

بن  علي  سيدي  مركز  اإلجكماعي 

 24177  - الجديدة  ازمور  حمدوش 

انهاء نشاط   : ازمور املغرب نتيجة ل 

الشركة.

مركز  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
ازمور  حمدوش  بن  علي  سيدي 

الجديدة - 24177 ازمور املغرب. 

وعين : 
الحرشاوي  بوشعيب  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي وكانتي زنقة 2 رقم 12 

 27187 بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 37 يونيو 

2727 تحت رقم 25727.

612I
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CABINET JURIDIQUE BNIAICH

FORZA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076، 20210،

CASABLANCA MAROC

FORZA BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 

سيدي علي بن حمدوش ازمور 

الجديدة - 24177 ازمور املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1572(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر   2727 شتنبر   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 FORZA الوحيد  الشريك  ذات 

BATIMENT مبلغ روسمالها 177.777 

اإلجكماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مركز سيدي علي بن حمدوش ازمور 

املغرب  ازمور   24177  - الجديدة 

نتيجة ل : انهاء النشاط الشركة.

مركز  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

ازمور  حمدوش  بن  علي  سيدي 

الجديدة - 24177 ازمور املغرب. 

وعين : 
الحرشاوي  بوشعيب  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي وكانتي زنقة 2 رقم 12 

 27187 بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 37 يونيو 

2727 تحت رقم 25719.

613I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

CAPITAL BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076، 20210،

CASABLANCA MAROC

BATIMENT 177.777 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 

سيدي علي بن حمدوش ازمور 

الجديدة - 24177 ازمور املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.15725

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر   2727 شتنبر   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 177.777 الوحيد  الشريك  ذات 

BATIMENT مبلغ روسمالها 177.777 

اإلجكماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مركز سيدي علي بن حمدوش ازمور 

املغرب  ازمور   24177  - الجديدة 

نتيجة ل : انهاء النشاط الشركة.

مركز  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

ازمور  حمدوش  بن  علي  سيدي 

الجديدة - 24177 ازمور املغرب. 

وعين : 
الحرشاوي  بوشعيب  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) حي وكانتي زنقة 2 رقم 12 

 27187 بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 25721.

614I

FIDUROC SARL AU

GEVIGNAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
رقم 4 الطابق االول عمارة D املركب 
الكجاري كارفور، 45777، ورزازات 

املغرب
GEVIGNAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 167 
حي املسيرة - 45777 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1177(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GEVIGNAC
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخكل ة والبناء
نقل البضائع للغير

كراء املعدات واالليات.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 167 
حي املسيرة - 45777 ورزازات املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 

5.257.777 درهم، مقسم كالكالي : 
 52.577  : اعزل  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  اعزل  محمد  السيد 
رقم 167 حي املسيرة 45777 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  اعزل  محمد  السيد 
رقم 167 حي املسيرة 45777 ورزازات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بورزازات بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 625.

615I

 مككـــب حسابــات وكاديرفسك ش. م. م

 COMPTOIR
COMMERCIALE IGHERM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل الكص ية

مككـــب حسابــات وكاديرفسك ش. 
م. م

بلوك C رقم 215 حي وساكا تكوين 
وكادير، 87652، وكادير املغرب

 COMPTOIR COMMERCIALE
IGHERM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي : الطابق 
االر�سي رقم 348 تجزئة سيدي 
سعيد دراركة - 87777 اكادير 

املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.32331

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر حل   2727 يناير   7( املؤرخ في 
 COMPTOIR COMMERCIALE
مسؤولية  ذات  شركة   IGHERM
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي الطابق االر�سي رقم 
 - دراركة  تجزئة سيدي سعيد   348
87777 اكادير املغرب نتيجة لكوقف 

النشاط.
وعين : 

السيد)ة) محمد وسور وعنوانه)ا) 
دراركة   32( رقم  مسكينة  تجزئة 
)ة)  كمص ي  املغرب  اكادير   87777

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

الطابق  وفي   2727 يناير   7( بكاريخ 

سيدي  تجزئة   348 رقم  االر�سي 

سعيد دراركة - 87777 اكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 95445.

616I

Construction Métallique Chaouia CMC

 CONSTRUCTION
 METALLIQUE CHAOUIA

C.M.C S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Construction Métallique

Chaouia CMC

 LOT42 ALFATH III 1ER ETAGE

BERRECHID، 26100، برشيد 

املغرب

 CONSTRUCTION METALLIQUE

 CHAOUIA C.M.C S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

42 ال كح 3 الطابق األول برشيد - 

26177 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   271( وككو ر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 CONSTRUCTION METALLIQUE

.CHAOUIA C.M.C S.A.R.L AU

البناءات   : غرض الشركة بإيجاز 

املعدنية 

األشغال املخكل ة.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - الطابق األول برشيد   3 ال كح   42

26177 برشيد املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : الصالحي  الغني  عبد  السيد 

1777 بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الصالحي  الغني  عبد  السيد 

مالك  االمام  زنقة   187 عنوانه)ا) 

برشيد 26177 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الصالحي  الغني  عبد  السيد 

مالك  االمام  زنقة   187 عنوانه)ا) 

برشيد 26177 برشيد املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

وككو ر   31 االبكدائية ببرشيد بكاريخ 

)271 تحت رقم 2539.

61(I

GEANT CONSEIL

GEOWAMAN MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GEOWAMAN MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي محاميد 

9 برج تو قال ب رقم 17. مراكش. - 

47777 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.97755

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2719 من وبريل   25 املؤرخ في 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

* الح ر الهيدروجيولوجي والح ر, 

واألنابيب  الصحي  الصرف   *

والقنوات.

* تهيئة مجاري املياه والوقاية من 

وخطار ال ياضانات..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 74 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

رقم  تحت   2719 يونيو  من 

.47(111197135(5

618I

cabinet AMSN

BL EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes، 50000،

meknes maroc

BL EVENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 8 زنقة 

ونتسرابي الشقة11 الطابق الثالث 

املدينة الجديدة مكناس - 57777 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

49(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 مارس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EVENTS

غرض الشركة بإيجاز : - حدث

- تجارة

-اإلضاءة.
زنقة   8  : االجكماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق  الشقة11  ونتسرابي 

 57777  - مكناس  الجديدة  املدينة 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيد محمد رضا العراقي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 457  : ابوالديار  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيدة وكرم ابوالديار : 57 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

العراقي  رضا  محمد  السيد 

شقة  ياسمينة  إقامة  عنوانه)ا) 

35شارع نهرو 57777 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  ابوالديار  نوفل  السيد 

16الشطر ولف موالي  )شقة  عمارة 

 57777 ج  م  الثانوية  إسماعيل 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  ابوالديار  وكرم  السيد 

الثاني  3الطابق  املدينة  إقامة 

22شارع ق م م.م ج 57777 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

العراقي  رضا  محمد  السيد 

شقة  ياسمينة  إقامة  عنوانه)ا) 

35شارع نهرو 57777 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  ابوالديار  وكرم  السيد 

الثاني  3الطابق  املدينة  إقامة 

22شارع ق م م.م ج 57777 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   71 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1429.

619I
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HLZCONSULTING

قباج اليمينيوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B

 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

قباج اليمينيوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

عالل ال ا�سي رقم 3 عمارة جوهرة 

مراكش - 47777 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(613

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تعيين   2727 يناير   79 املؤرخ في 

قباج  مسير جديد للشركة السيد)ة) 
عبد السالم كمسير وحيد تبعا لقبول 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 4754.

627I

NOUVAFISC

STE TRANS H SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC

عمارة بولهدير شارع املقاومة ايت 

ملول انزكان، 87657، انزكان 

املغرب

STE TRANS H SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )1 

بلوك س حي بير انزاران تيكيوين 

اكادير - 87777 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

43375

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 وبريل   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANS H SARL A.U

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير -.

 1( رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

تيكيوين  انزاران  بير  حي  س  بلوك 

اكادير - 87777 اكادير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : الحنقور  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الحنقور  رشيد  السيد 

 15 بلوك   74 الخوارزمي  تيليال  حي 

 87777 اكادير  تيكيوين   25( شقة 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الحنقور  رشيد  السيد 

 15 بلوك   74 الخوارزمي  تيليال  حي 

 87777 اكادير  تيكيوين   25( شقة 

اكادير املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   72 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 74)97.

621I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

FECHBIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس، 57777، 

مكناس املغرب

FECHBIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 81 حي 

عين الرجال موالي دريس زرهون - 

57777 موالي دريس زرهون املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.28139

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

موالي  الرجال  عين  حي   81 رقم   »

دريس زرهون - 57777 موالي دريس 
زرهون املغرب» إلى «املركب الكجاري 

موالي دريس   88 محل رقم   2 بلوك 
زرهون - 57777 موالي دريس زرهون 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2827.

622I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

HOLDI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس، 57777، 

مكناس املغرب

HOLDI TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 81 

مكرر حي عين رجل - 57777 موالي 

دريس زرهون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
57583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 HOLDI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRAV
وعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

تطوير الطرق والصرف الصحي
-األشغال العامة

- الكجارة.
 81 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
57777 موالي   - مكرر حي عين رجل 

دريس زرهون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 (77  : شبيهي  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 377  : السيد محمد فؤاد شبيهي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد عبد هللا شبيهي عنوانه)ا) 
رقم 81 فدان عين شقوف عين رجال 
57777 موالي دريس زرهون املغرب.

شبيهي  فؤاد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 81 حي عين رجال زنقة 
موالي دريس زرهون   57777 فدان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد عبد هللا شبيهي عنوانه)ا) 
رقم 81 فدان عين شقوف عين رجال 
57777 موالي دريس زرهون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2657.
623I
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MCG

فورس برو ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
فورس برو ماروك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي امللك 
املسمى الزهرة �سي 2)، القرية 

السياحية، النخيل، عين إيطي، 
سيدي يوسف بن علي - 47777 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.67421

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2727 17 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
روسمالها  مبلغ  ماروك  برو  فورس 
مقرها  وعنوان  درهم   17.777
�سي  الزهرة  املسمى  امللك  اإلجكماعي 
النخيل،  السياحية،  القرية   ،(2
علي  بن  يوسف  سيدي  إيطي،  عين 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   47777  -

عدم وجود نشاط تجاري للشركة.
امللك  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
القرية   ،(2 �سي  الزهرة  املسمى 
إيطي،  عين  النخيل،  السياحية، 
 47777  - علي  بن  يوسف  سيدي 

مراكش املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) تيري بيار رايموند هوارد 
امللك املسمى الزهرة �سي  وعنوانه)ا) 
2)، القرية السياحية، النخيل، عين 
إيطي، سيدي يوسف بن علي 47777 
مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 114257.
624I

JURIS INVEST PARTNERS

THAIS
إعالن مكعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب
THAIS «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : زاوية 
زنقة عائشة ام املؤمنين وزنقة 

عبد الرحمان الصحراوي الطابق 
الخامس - 27247 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.242693

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2727 فبراير   71 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 
قرر مجلس االدارة تغيير املمثل الدائم 
 TENOR MANAGEMENT لشركة 
ياسين  السيد محمد  تبعا السكقالة 

مكجنوش
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
العادي  العام  الجمع  قرر   : مايلي 
بكاريخ 15/72/2727تعيين املكصرف 
الجديد السيد محمد جليل بنسعيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
الجمع  نهاية  غاية  الى   BE  849(65
في  املنتهية  للسنة  العادي  العام 

 .31/12/2719
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
تعيين  على  املصادقة   : مايلي 
 TENOR لشركة  الدائم  املمثل 
السيد  MANAGEMENTاملكصرف 
للبطاقة  الحامل  قسمكيني  لط ي 
غاية  الى   BE41364T رقم  الوطنية 
الجمع العام العادي للسنة املنتهية في 

.31/12/2719

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بدون تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 42875).

625I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 STE ALSTROM NEGOCE
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°2، 90000، TANGER MAROC

 STE ALSTROM NEGOCE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس اقامة الحديقة 

مككب رقم 2 بين الطابقين 27. - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17353(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ALSTROM NEGOCE SARL AU

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم. 

اللوازم واملعدات املككبية. 

وعمال مخكل ة. 

خارج  والوكاالت  ال روع  انشاء 

مع  بكعاون  اململكة,  ر وع  وداخل 

اشخاص طبيعيين او اعكباريين..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الحديقة  اقامة  الخامس  محمد 

 -  .27 الطابقين  بين   2 رقم  مككب 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   177  : السيد كمال رزاقي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  رزاقي  كمال  السيد 

 34 رقم   2 كرم  الحسني  املجمع 

97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  رزاقي  كمال  السيد 

 34 رقم   2 كرم  الحسني  املجمع 

97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

.M1272749318 2727 تحت رقم

626I

fidcc

دام د ‹ور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

دام د ‹ور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الكص ية)
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وعنوان مقرها اإلجكماعي 448 شارع 
 III محمد الخامس. اإلقامة صوفيا
رقم 222 الدار البيضاء - 27377 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.393879

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 يوليوز   2( في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد دام د ’ور مبلغ 
وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 
شارع محمد   448 مقرها اإلجكماعي 
الخامس. اإلقامة صوفيا III رقم 222 
الدار البيضاء - 27377 الدارالبيضاء 
املغرب نتيجة ل : عدم وجود نشاط.

و حدد مقر الكص ية ب 448 شارع 
 III اإلقامة صوفيا  الخامس.  محمد 
 27357  - البيضاء  الدار   222 رقم 

الدار البيضاء املغرب. 
وعين : 

العناب  نعيمة  السيد)ة) 
واد  ز  املسجد  حى  وعنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   27777  (1 تانسي ت 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 78 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45234).
62(I

R27 TRANSPORT SARL

 R20 TRANSPORT
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

R20 TRANSPORT SARL
 HAY MESNANA COMPLEXE
 FEN EL BAYT EL ATIQ 2 GH 2

IMMB 9 NR 130، 90000، طنجة 
املغرب
R20 TR

ANSPORT S.A.R.L A.U شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

مسنانة مجمع فن البيت العكيق 2 
مجموعة 2 عمارة9 رقم137 طنجة - 

97777 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
178751

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 R27  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANSPORT S.A.R.L A.U
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 2 مسنانة مجمع فن البيت العكيق 
مجموعة 2 عمارة9 رقم137 طنجة - 

97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : محمد  شقور  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  محمد  شقور  السيدة 
حي مسنانة مجمع فن البيت العكيق 
2 مجموعة 2 عمارة9 رقم137 طنجة 

97777 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد شقور محمد عنوانه)ا) حي 
 2 مسنانة مجمع فن البيت العكيق 
طنجة  رقم137  عمارة9   2 مجموعة 

97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4835.

628I

YHY TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 46777، اس ي املغرب

YHY TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي وس ي رقم 

121 طريق سيدي واصل - 46777 

اس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 YHY  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAV

وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكنوعة ووعمال بناء.

كهر اء املباني والصناعية.

البناء واألمن الصناعي.

وتزويد  الشرب  مياه  وعمال 

الكهر اء.

السباكة والككييف.

اإلنشاءات املعدنية والبناء.

السالمة والصحة والبيئة.

املساحات  وصيانة  البستنة 

الخضراء.

الحراسة والكجارة.

دراسة وإنجاز املشروع الصناعي.

•الصيانة الصناعية.

بيع وتأجير املعدات.

الطاقة  نظام  وصيانة  تركيب 

املكجددة.

•اسكيراد وتصدير.

نقل البضائع.

تاجر مواد البناء.

تاجر وجهزة الكمبيوتر.

تأجير املعدات..

عنوان املقر االجكماعي : وس ي رقم 

 46777  - طريق سيدي واصل   121

اس ي املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : بنكمار  يوسف  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بنكمار  يوسف  السيد 

دوار البيضات سيدي الكيجي 46777 

اس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بنكمار  يوسف  السيد 

دوار البيضات سيدي الكيجي 46777 

اس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1234.

629I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

M4 TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

دار البر واالحسان عمارة - د - رقم 1 

شارع ابن سينا الداوديات مراكش، 

47787، مراكش املغرب

 M4 TRAVAUX SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 3) الشقة 
رقم 1 الطابق االول الحي الصناعي 
سيدي غانم طريق اس ي مراكش - 

47777 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(6363
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2716 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 M4  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAVAUX SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجكماعي : 3) الشقة 
الحي الصناعي  الطابق االول   1 رقم 
 - سيدي غانم طريق اس ي مراكش 

47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد جودت موالي احمد : 577 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
: ح يض  موالي  جودت   السيد 
577 حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
احمد  موالي  جودت  السيد 
 255 رقم  س  اسيف  عنوانه)ا) 

مراكش 47777 مراكش املغرب.
ح يض  موالي  جودت  السيد 
 255 رقم  س  اسيف  عنوانه)ا) 

مراكش 47777 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
احمد  موالي  جودت  السيد 
 255 رقم  س  اسيف  عنوانه)ا) 

مراكش 47777 مراكش املغرب.

ح يض  موالي  جودت  السيد 
 255 رقم  س  اسيف  عنوانه)ا) 

مراكش 47777 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2716 تحت رقم 82188.
637I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

M4 TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دار البر واالحسان عمارة - د - رقم 1 
شارع ابن سينا الداوديات مراكش، 

47787، مراكش املغرب
M4 TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 3) الشقة 

1 الطابق االول الحي الصناعي 
سيدي غانم مراكش - 47777 

مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.(6363

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
)ة) موالي ح يض  ت ويت السيد 
من  اجكماعية  حصة   257 جودت 
السيد  ل ائدة  حصة   1.777 وصل 
يونيو   12 يوسف جودت بكاريخ  )ة) 

.2727
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 4283.
631I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

M4TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دار البر واالحسان عمارة - د - رقم 1 
شارع ابن سينا الداوديات مراكش، 

47787، مراكش املغرب

M4TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 3) الشقة 

1 الطابق 1 سيدي غانم الحي 

الصناعي مراكش - 47777 مراكش 

املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(6363

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يونيو   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   5.777.777»

 5.177.777» إلى  درهم»   177.777»

درهم» عن طريق : إدماج احكياطي وو 

ور اح وو عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 4283.

632I

Go Consulting Services

AMINA LAADIOUI
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

AMINA LAADIOUI

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 

السيد)ة)  وعطى   2727 يوليوز   24

)ة)  الحامل   Amina LAADIOUI

 E142117 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 57954 الكجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بمراكش  الكجارية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل الكجاري الكائن 

ب شقة رقم A2 الطابق االول اقامة 

جيليز شارع محمد الخامس - 47777 

 Hanane للسيد)ة)  املغرب  مراكش 

للبطاقة  )ة)  الحامل   EL HACHIMI

سنة   1 ملدة   I662235 الوطنية رقم 

تبكدئ من 71 يوليوز 2727 وتنكهي في 
2721 مقابل مبلغ شهري  يوليوز   71

27.777 درهم.

633I

ADVALORIS

SOLUFLOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

SOLUFLOOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 شارع 
الحرية الطابق 3 رقم شقة 5 الدار 
البيضاء - 27777 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(1(31

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOLUFLOOR
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و يع وتوزيع املواد واملنكجات واملواد 
الالزمة لكغطية األرضيات والجدران 
من وي مادة واسكيراد وتصدير جميع 
واملنكجات  الطالء  ومواد  منكجات 

األخرى ذات الصلة
وإعادة  والكطوير  البناء  وعمال 

الكطوير 
البنود  جميع  وتمثيل  و يع  شراء 

املكعلقة بكحقيق الغرض املؤس�سي.
17 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الدار   5 رقم شقة   3 الحرية الطابق 
البيضاء  الدار   27777  - البيضاء 

املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  بريطل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  بريطل  السيد 

الشقة   72 طابق  إيبنال  إقامة   63

الدار البيضاء   27777 املعاريف   76

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  بريطل  السيد 

الشقة   72 طابق  إيبنال  إقامة   63

الدار البيضاء   27777 املعاريف   76

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45556).

634I

fidcc

بيزنيس بوست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

بيزنيس بوست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )9 زنقة 

عرعار طابق 1 مرس السلطان 

- 27357 الدار البيضاء اململكة 

املغر ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1(33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : بيزنيس 

بوست.

الكجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية.

 9(  : االجكماعي  املقر  عنوان 

مرس السلطان   1 زنقة عرعار طابق 

اململكة  البيضاء  الدار   27357  -

املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

: الحوري  نجداء  ملهام   السيدة 

577 حصة بقيمة 177 درهم للحصة. 

 : الحوري  نجداء  ملهام  السيدة 

577 بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الحوري  نجداء  ملهام  السيدة 

حي  ر2  ووسلو  زنقة   23 عنوانه)ا) 

اململكة  الر اط   27777 املحيط 

املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الحوري  نجداء  ملهام  السيدة 

حي  ر2  ووسلو  زنقة   23 عنوانه)ا) 

اململكة  الر اط   27777 املحيط 

املغر ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4555).

635I

CAGES

 MARTORANO
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAGES

 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 9(

 EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،

20500، CASABLANCA MAROC

 MARTORANO

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق االول رقم 6 

- 27577 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مكبوعة  الشركة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 MARTORANO  : تسميتها 

.CONSTRUCTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   12  : عنوان املقر االجكماعي 

صبري بوجمعة الطابق االول رقم 6 - 

27577 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : السيد امايو شكير 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : املالك  عبد  رعاد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

بقيمة   577  : السيد امايو شكير 

177 درهم.

 577  : املالك  عبد  رعاد  السيد 
بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد امايو شكير عنوانه)ا) 586 
الجديدة   24777  1 السالم  تجزئة 

املغرب.
السيد رعاد عبد املالك عنوانه)ا) 
5عمارة  ر  الياسمين  السالم  حي 
الدار   27272 االل ة   14 شقة   (2

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد امايو شكير عنوانه)ا) 586 
الجديدة   24777  1 السالم  تجزئة 

املغرب
السيد رعاد عبد املالك عنوانه)ا) 
5عمارة  ر  الياسمين  السالم  حي 
الدار   27272 االل ة   14 شقة   (2

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 74 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

636I

CABINET BOUZIDI

BOURDIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مككب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور، 62777، الناظور املغرب

BOURDIMEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجكماعي حي عريض 

- 63257 ناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.19259

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2727 شتنبر   72 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
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البقوليات  وتسويق  اسكيراد   -

والخضروات وال واكه املج  ة

- اسكيراد وتسويق الحبوب

- اسكيراد وتصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 11 شتنبر 

2727 تحت رقم 3763.

63(I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

FEN LINE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

7) زنقة ابن رشيد الطابق 3 رقم 6 

الصخور السوداء، 27377، الدار 

البيضاء املغرب

FEN LINE EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الرقم 3 - 

27377 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(186(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 FEN  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LINE EXPRESS

غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

في النقل الدولي والوطني،

 - اللوجستيك،

- الك ويض والكمثيل الكجاري..

26 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
 -  3 الرقم   1 مرس السلطان الطابق 

27377 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : فنان  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  فنان  الحسين  السيد 
إقامة األمان بناية رقم 317 شقة 12 
البيضاء  الدار   27257 السبع  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  فنان  الحسين  السيد 
إقامة األمان بناية رقم 317 شقة 12 
البيضاء  الدار   27257 السبع  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

638I

إئكمانية BKM لإلرشادات

 STE HAUT EXTRA SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئكمانية BKM لإلرشادات
رقم 17 تجزئة املركز ورزازات، 

45777، ورزازات املغرب
 STE HAUT EXTRA SERVICES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي تكمي 
الجديد ترميكت - 45777 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 HAUT EXTRA SERVICES SARL

.AU

وشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغال املخكل ة.

عنوان املقر االجكماعي : حي تكمي 

ورزازات   45777  - ترميكت  الجديد 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : لحسن  ميمون  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : لحسن  ميمون  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  لحسن  ميمون  السيد 

 45777 ترميكت  الجديد  تكمي  حي 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  لحسن  ميمون  السيد 

حي تكمي الجديد ترميكت 45777 حي 

تكمي الجديد ترميكت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 االبكدائية بورزازات بكاريخ 

2727 تحت رقم 276.

639I

FIDUCIAIRE AL QODS

BINAPPART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

BINAPPART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 363, 

 Angle Av Med V et Hassan II,

 3° Etage - 23000 BENI MELLAL

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

9369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2719 وبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BINAPPART

 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 

Divers

.Promoteur Immobilier

 ,363  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 Angle Av Med V et Hassan II,

 3° Etage - 23000 BENI MELLAL

.MAROC

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : الدحيوي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عادل الدحيوي عنوانه)ا) 
 23777 2 حي الشرف  بلوك   13 رقم 

بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عادل الدحيوي عنوانه)ا) 
 23777 2 حي الشرف  بلوك   13 رقم 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   13 االبكدائية ببني مالل بكاريخ 

2719 تحت رقم 365.

647I

CABINET BOUZIDI

MOTONAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مككب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور، 62777، الناظور املغرب

MOTONAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

لعرا�سي شارع اميرسيدي محمد 
زنقة 99 رقم 38 - 62777 الناظور 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19813

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 72 شتنبر 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

«حي لعرا�سي شارع اميرسيدي محمد 
الناظور   62777  -  38 رقم   99 زنقة 

املغرب» إلى «شارع تطوان حي الوفاق 
الناظور   62777  - سلوان   3 رقم 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 11 شتنبر 

2727 تحت رقم 3764.

641I

THALAL CONSULTANTS

ANIMAL CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجكماعي باملغرب

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANIMAL CITY «شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : مكجر رقم 

17 اقامة االطل�سي مجمع يوسف 
ابن تاش ين شارع االمير موالي عبد 

اهللا - 47777 مراكش املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجكماعي باملغرب»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.65189

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 76 ماي 2719 تقرر إغالق 
 ANIMAL CITY لشركة  تابع  فرع 
والكائن   ANIMAL CITY تسميكه 
عنوانه في اقامة ابن تاش ين رقم 15 
5 شارع موالي  الطابق االر�سي بلوك 

عبد اهللا - 47777 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11486.
642I

THALAL CONSULTANTS

 EVENEMENT SANS
FRONTIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل الكص ية

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 EVENEMENT SANS FRONTIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : دومين 

م&م دوار بكيال تحناوت جماعة 

تامصلوحت مراكش - 47777 

مراكش املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.69245

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر حل   2727 يناير   28 املؤرخ في 

 EVENEMENT SANS FRONTIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

روسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   17.777

بكيال  دوار  م&م  دومين  اإلجكماعي 

تحناوت جماعة تامصلوحت مراكش 

نتيجة  املغرب  مراكش   47777  -

لالعادة الهيكلة.

وعين : 
وعنوانه)ا)  طالل  زهير  السيد)ة) 

شارع طارق بن زياد الشقة رقم   23

املغرب  مراكش   47777 8جليز 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

دومين  وفي   2727 يناير   28 بكاريخ 

جماعة  تحناوت  بكيال  دوار  م&م 

 47777  - مراكش  تامصلوحت 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )115829.

643I

METROPOLE BUSINESS CENTER

Sté SAHEL FABRICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3، 
رقم8 الدار البيضاء، 27367، الدار 

البيضاء املغرب

 Sté SAHEL FABRICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 151 شارع 

وسامة بن زيد الطابق 2 سيتي كوش 
رقم ج حي املعاريف - - الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

458311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SAHEL FABRICATION

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتقطيع املعادن واألملنيوم.

 151  : االجكماعي  املقر  عنوان 

2 سيتي  شارع وسامة بن زيد الطابق 

الدار   -  - كوش رقم ج حي املعاريف 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : ادليم  ح يظ  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ادليم  ح يظ  السيد 

 -  - دوار اد بوزميط الساحل تزنيت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ادليم  محمد  السيد 

 -  - دوار اد بوزميط الساحل تزنيت 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2727 تحت رقم 32427).

644I

STE CONSEIL MAROC

STE JARDINERIA DE ORO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
STE JARDINERIA DE ORO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

يوسف ابن تاش ين عمارة اللبادي 
الطابق 3 رقم 6 تطوان تطوان 

93777 تطوان املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.248(1

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ت ويت السيد )ة) مصط ى الجبلي 
577 حصة اجكماعية من وصل 577 
حصة ل ائدة السيد )ة) عبد الواحد 

العمراني بكاريخ 23 فبراير 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   78 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 1151.

645I

Cabinet LAMRINI HADI

MAFRIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور، 

62777، الناضور املغرب
MAFRIND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

القدس بن طيب الدريوش - 62177 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MAFRIND

االصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهر اء   ; الهيكل  اصالح   ; وامليكانيك 

سيارات ; تاجر قطع غيار.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 62177 القدس بن طيب الدريوش - 

الدريوش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد املراقي عبداملجيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد املراقي عبداملجيد عنوانه)ا) 

الدريوش  الطيب  بن  االداري  الحي 

62177 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد املراقي عبداملجيد عنوانه)ا) 

الدريوش  الطيب  بن  االداري  الحي 

62177 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بكاريخ  بالدريوش  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 49.

646I

Q&M DISTRIBUTION

BENI HADIFA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENI HADIFA TRANS

29 شارع امر ابن عاص طابق 3 

شقة 26 طنجة، 97777، طنجة 

املغرب

BENI HADIFA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 29 شارع 

امر ابن عاص طابق 3 رقم 26 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

91(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 غشت   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BENI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.HADIFA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

29 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
 -  26 رقم   3 طابق  عاص  ابن  امر 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : بنحدو  بوسف  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بنحدو  بوسف  السيد 
شارع فاطمة الزهراء رقم 19 97777 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  بنحدو  بوسف  السيد 

شارع فاطمة الزهراء رقم 19 97777 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   2( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2718 تحت رقم 6765.

64(I

JURIS INVEST PARTNERS

 SUCCURSALE ACCOLADE

COURTAGE
إعالن مكعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

 SUCCURSALE ACCOLADE

COURTAGE «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : زاوية 

شارع يعقوب املنصور وزنقة 

سقراط مجموعة 5 اقامة مازوريل - 

27247 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.222871

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

تعيين املدير العام لل رع ملدة   : مايلي 

جليل  محمد  السيد  محدودة  غير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  بنسعيد 

 BE 849(65 رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بدون تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 42876).

648I
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JURIS INVEST PARTNERS

TEAM ONE

إعالن مكعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

TEAM ONE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 37مكرر 

زنقة جبل العيا�سي اكدال - 7)177 

الر اط املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.94525

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 17 فبراير 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

 TENOR مايلي : قرر الشريك الوحيد

السيد  اسكقالة  قبول   SERVICES

وتعيين  مكجنوش  ياسين  محمد 

السيد محمد جليل بنسعيد الحامل 

 BE  849(65 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

ياسين  محمد  الدائم  املمثل  تغيير 

محمد  بالسيد  وتعويضه  مكجنوش 

فريد بنسعيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بدون تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 175631.

649I

JURIS INVEST PARTNERS

ASSOMANIA
إعالن مكعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الكوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 7)272، الدار البيضاء 

املغرب

ASSOMANIA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 37 مكرر 
زنقة جبل العيا�سي اكدال - 7)171 

الر اط املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.114513

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 17 فبراير 2727  تم اتخاذ 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: قبول اسكقالة السيد محمد ياسين 

مكجنوش من منصبه وتعيين مسير 

السيد  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

محمد جليل بنسعيد الحام للبطاقة 

 BE849765 الوطنية رقم

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

الدائم لشركة  تعيين املمثل   : مايلي 

محمد  السيد   TENOR SERVICES

السيد  ومكان  بنسعيد عوض  فريد 

محمد ياسين مكجنوش

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

 TEAM الدائم لشركة  تعيين املمثل 

بنسعيد  جليل  محمد  السيد   ONE

ياسين  محمد  السيد  ومكان  عوض 

مكجنوش

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بدون تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 175637.

657I

هند لشقر

STE SANTA ISABEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس، 37777، فاس فاس

STE SANTA ISABEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 

32كارين بارك ملعب الخيل فاس - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SANTA ISABEL

مقهى-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم-مخبزة.

رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - 32كارين بارك ملعب الخيل فاس 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : شنوف  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  شنوف  ايوب  السيد 
اقامة  سياب  شاكر  زنقة   43 رقم 

النخيل 2 شقة 1 فاس 37777 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  شنوف  ايوب  السيد 
اقامة  سياب  شاكر  زنقة   43 رقم 

النخيل 2 شقة 1 فاس 37777 فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   73 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1889/2727.

651I

هند لشقر

STE BELVEDER N.E.W 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس، 37777، فاس فاس

 STE BELVEDER N.E.W شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 28 

مكرر حي الزهراء الخميسات - 

15727 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

29765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BELVEDER N.E.W
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املسافرين والبضائع+االرساليات.

رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - الخميسات  الزهراء  حي  مكرر   28

15727 الخميسات املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : قسو  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد اسامة قسو عنوانه)ا) رقم 
41 املجمع السكني الزهور حي ال رح 

فاس 37777 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد اسامة قسو عنوانه)ا) رقم 
41 املجمع السكني الزهور حي ال رح 

فاس 37777 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 481.
652I

fudben

 SOCIETE LAAREJ-LUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

fudben
-1)شارع املسيرة الناظور، 62777، 

الناظور املغرب
 SOCIETE LAAREJ-LUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

لعرا�سي تجزئة ملريني - 62777 
الناظور املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.16151
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 24 غشت 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 62777  - «حي لعرا�سي تجزئة ملريني 

«الطريق  إلى  املغرب»  الناظور 

 62777  - و323   321 الرئيسية رقم 

الناظور املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 3791.

653I

باال كونسالكينغ

باال كونسالتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

باال كونسالكينغ

)1 رياض ويسالن 1 مكناس، 

57787، مكناس املغرب

باال كونسالكينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي )1 رياض 

ويسالن 1 مكناس - 57787 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57649

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

باال   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

كونسالكينغ.

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

إدارة االعمال.
عنوان املقر االجكماعي : )1 رياض 

57787 مكناس   - 1 مكناس  ويسالن 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : آمنة  لال  بشيري  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : ومينة  الشباني  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة بشيري لال آمنة عنوانه)ا) 
مكناس  السعادة  الرازي  زنقة   12

7)577 مكناس املغرب.

السيدة الشباني ومينة عنوانه)ا) 
)1 رياض ويسالن 1 مكناس 57787 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة بشيري لال آمنة عنوانه)ا) 
 577(7 السعادة  الرازي  زنقة   12

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 57649.

654I

ALLEGEANCE CONSULTING

DAR AYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 

51&57، 97777، طنجة املغرب

DAR AYA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

طنطان اقامة لينا الطابق الرابع 
رقم 51 طنجة طنجة 97777 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17((21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 ماي   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AYA SARL

غرض الشركة بإيجاز : املكاجرة في 

العقارات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الرابع  الطابق  لينا  اقامة  طنطان 
رقم 51 طنجة طنجة 97777 طنجة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 12.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 67  : السيد احمد حسن الزيات 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   27  : الزيات  ريان  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

27 حصة   : السيدة غالية الزيات 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 27  : السيد محمد طارق الزيات 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الزيات  حسن  احمد  السيد 

بن  القا�سي  شارع   27 عنوانه)ا) 

حمادي الصنهاجي السوي�سي الر اط 

17717 الر اط املغرب.

 27 السيد ريان الزيات عنوانه)ا) 

شارع القا�سي بن حمادي الصنهاجي 

الر اط   17717 الر اط  السوي�سي 

املغرب.

عنوانه)ا)  الزيات  غالية  السيدة 

حمادي  بن  القا�سي  شارع   27

 17717 الصنهاجي السوي�سي الر اط 

الر اط املغرب.

الزيات  طارق  محمد  السيد 

بن  القا�سي  شارع   27 عنوانه)ا) 

حمادي الصنهاجي السوي�سي الر اط 

17717 الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
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الزيات  حسن  احمد  السيد 

بن  القا�سي  شارع   27 عنوانه)ا) 

حمادي الصنهاجي السوي�سي الر اط 

17717 الر اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4554.

655I

achaa lahcen

 UNICAPRE CHOUITER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 UNICAPRE CHOUITER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار بال 

الويدان البور مراكش - 47777 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1763(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.UNICAPRE CHOUITER SARL

غرض الشركة بإيجاز : انكاج و يع 
زيت الزيكون.

دوار بال   : عنوان املقر االجكماعي 

 47777  - مراكش  البور  الويدان 

مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيد عبد الرحمان زروال : 577 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد الحسن زروال : 577 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

زروال  الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 165 عرصة البركة 47777 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  زروال  الحسن  السيد 
مراكش   47777 البركة  عرصة   165

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
زروال  الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 165 عرصة البركة 47777 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115461.

656I

FLASH ECONOMIE

A4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائثمانية املحاسبة سبع عيون «ش 
م م» 

شارع الحسن الثاني حي نورا رقم 46 
سبع عيون

«ش م م» شركة و 4 
السجل الكجاري 34385

الزيادة في النشاط الكجاري للشركة
املم�سي  العرفي  العقد  بمقك�سى 
بكاريخ )2 يناير 2727 قرر الشركاء ما 

يلي  
الكجاري  النشاط  في  الزيادة 
للشركة إلى نقل البضائع للغير وكثر 

من 3.5 طن-  
ولقد ثم اإليداع باملحكمة الكجارية 
تحت   15/79/2727 بمكناس بكاريخ 

رقم 29)2 

65(I

FLASH ECONOMIE

CAMP DAK SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

CAMP DAK SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي ام 

الكون�سي رقم 154 - 3777) الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 CAMP : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.DAK SAHARA

اإلقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والترفيه  السياحي  -النقل  -الكموين 

السياحي.

ام  حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الكون�سي رقم 154 - 3777) الداخلة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : احنان  بندير  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  احنان  بندير  السيد 

 (3777  154 رقم  الكون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  احنان  بندير  السيد 

 (3777  154 رقم  الكون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 16753.

658I

FLASH ECONOMIE

FISH CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

FISH CITY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

العلويين رقم 48 - 3777) الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

16745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 FISH  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.CITY

 - الصيد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء واألشغال العامة-فعاليات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الداخلة   (3777  -  48 العلويين رقم 

املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   977  : نافع  بمبا  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد ال الق : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حي  عنوانه)ا)  نافع  بمبا  السيد 
 (3777  57 رقم   37 زنقة  السالم 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  ال الق  محمد  السيد 

الداخلة   (3777 14 حي السالم رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حي  عنوانه)ا)  نافع  بمبا  السيد 
 (3777  57 رقم   37 زنقة  السالم 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بكاريخ  الدهب  بوادي  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 16745.

659I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 اكسترا اكسبديسيون

EXTRA EXPEDITION 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

 EXTRA اكسترا اكسبديسيون 

EXPEDITION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

تارودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 

مككب رقم 13 مكرر طنجة 97777 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17((99

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 EXTRA اكسبديسيون  اكسترا 

.EXPEDITION
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السلع والبضائع على الصعيد الوطني 

والدولي،.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
تارودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 
 97777 مكرر طنجة   13 مككب رقم 

طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 877  : حكيمة  بودويل  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 277  : يوسف  الطابوخ  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة بودويل حكيمة عنوانه)ا) 
حي الوردة 1 زنقة 15 رقم 5 97777 

طنجة املغرب.
السيد الطابوخ يوسف عنوانه)ا) 
حي الوردة 1 زنقة 15 رقم 5 97777 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة بودويل حكيمة عنوانه)ا) 
حي الوردة 1 زنقة 15 رقم 5 97777 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4623.
667I

FLASH ECONOMIE

SAY YES CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

 SAY YES CONSULTING SARL
 AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد روسمالها 57.777.77 

درهم
مقرها االجكماعي : باب كال ورنيا 
عمارة ووكالبكوس الطابق األول 

الشقة -11 الدار البيضاء -
السجل الكجاري رقم 4579)3 

بالدار البيضاء
العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
بكاريخ  املنعقد  العادي  غير 
الشريك  قرر  حيت   ،2727/78/31

الوحيد لشركة
SAY YES CONSULTING ما يلي : 

-إغالق الكص ية 
-املوافقة على حسابات الكص ية. 

-ح ظ الوثائق. 
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بككابة ضبط 
البيضاء  بالدار  الكجارية  املحكمة 

بكاريخ11/79/2727
تحت رقم 19888 

ملخص قصد النشر

661I

BFG CAR SARL

BFG CAR
إعالن مكعدد القرارات

BFG CAR SARL
 IM 206APPT 8 HAY AL FATH
CYM، 10000، RABAT MAROC
BFG CAR «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
 IM : وعنوان مقرها االجكماعي

 206APPT 8 HAY AL FATH CYM -
.10000 RABAT MAROC
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.13197(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

2727 تم اتخاذ  71 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تغيير التسمية االجكماعية

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تغيير املقر االجكماعي

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

تغيير النشاط االجكماعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

للشركة  االجكماعية  التسمية  تغيير 

 BFG الى   BFG EVENTS SARL من 

 CAR SARL

 بند رقم 5 : الذي ينص على مايلي :

تغيير املقر االجكماعي للشركة من 15 

4 اكدال الر اط  شارع االبطال شقة 

ال كح  حي   8 شقة   276 عمارة  الى 

يعقوب املنصور الر اط

 بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي :

تغيير النشاط االجكماعي للشركة الى 

كراء السيارات بدون سائق 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176623.

662I

Immofid

MASTERE BUIK
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani، 20000، Casablanca

Casablanca

MASTERE BUIK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 96 شارع 

ان ا الطابق رقم 9 الشقة رقم 91 

اقامة لبرانطون دان ا - 27777

 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(243(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   74

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MASTERE BUIK

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة الخشب واالملنيوم

مقاول عام لجميع مهن االملنيوم، 

الكهر اء،  النسيج،  الحديد، 

السباكة، البناء،الصباغة.

96 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

 91 رقم  الشقة   9 رقم  الطابق  ان ا 

اقامة لبرانطون دان ا - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد اسماعيل خل ي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد اسماعيل خل ي عنوانه)ا) 
ليساس ة 1 حي املسجد زنقة 4 رقم 8 

27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد اسماعيل خل ي عنوانه)ا) 
ليساس ة 1 حي املسجد زنقة 4 رقم 8 

27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46399).

663I

فيكوساج كون�سي

STE CARREAUX AHL FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوساج كون�سي

9 شارع الجيش امللكي مكاتب 

اإلدريسية مككب 35 الطابق 

الخامس األطلس فاس، 37777، 

فاس املغرب

STE CARREAUX AHL FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الطابق 

األر�سي دوار ووالد خلي ة دوار 

طاللسة الجماعة القروية عين 

الشقف فاس 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CARREAUX AHL FES

اسكيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزليج ولوازم الحمام٠السانكير

بيع وشراء الزليج والسانكير

بيع وشراء مواد البناء.

الطابق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

األر�سي دوار ووالد خلي ة دوار طاللسة 

الجماعة القروية عين الشقف فاس 

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 (77  : يوسف  مغناوي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : االه  عبد  القرياني  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد مغناوي يوسف عنوانه)ا) 

1 حي النسيم املسيرة فاس  68 بلوك 

FES 37777 املغرب.

االه  عبد  القرياني  السيد 

حي الوحدة بنسودة   383 عنوانه)ا) 

فاس FES 37777 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد مغناوي يوسف عنوانه)ا) 

1 حي النسيم املسيرة فاس  68 بلوك 

FES 37777 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2191.

664I

DigiActiv

ديجي أكتيف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DigiActiv

 Place Brahim Rue de la Sena

 Res Beethoven II, 3eme etg

 N 82 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

ديجي وككيف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ساحة 

ابراهيم روداني شارع ال سينا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق الثالث رقم 82 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
ديجي   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

وككيف.
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 
وخدمات  الويب  وتصميم  الرقمي 

مكعددة و
تبادل الخدمات.

ساحة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم روداني شارع ال سينا اقامة 
 -  82 الطابق الثالث رقم   2 بيتهوفن 

97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة ياسمينة بنعمار عنوانه)ا) 
جامع  الدامون  دار  الشلوح  امراح 

املقراع 97747 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بولعيز  سارة  السيدة 
املقراع  جامع   58 رقم  بولعيز  امراح 

97747 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة ياسمينة بنعمار عنوانه)ا) 
جامع  الدامون  دار  الشلوح  امراح 

املقراع 97747 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  بولعيز  سارة  السيدة 
املقراع  جامع   58 رقم  بولعيز  امراح 

97747 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الكجارية بطنجة بكاريخ - تحت رقم -.

665I

HTA CONSEIL

SPRING WHITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

HTA CONSEIL
ملكقى شارع محمد الخامس وشارع 
ولبير األول الطابق السابع مككب 

رقم 79) -، 27767، الدار البيضاء 
املغرب
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SPRING WHITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجكماعي 342 شارع 
بوركون رواق رياض ان ا مكجر 12 
رقم 49 - 27747 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
29437(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم تغيير   2727 يونيو   22 املؤرخ في 
 SPRING» من  الشركة  تسمية 
.«BLOOMY CAKES» إلى «WHITE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46565).

666I

FIGENOUV

STE BAYNOUNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 57757، مكناس املغرب
STE BAYNOUNA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 64/2 
تجزئة االحمدية 3 املنصور - 57757 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
576(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BAYNOUNA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

واشغال  مخكل ة  اشغال   - العقاري 

البناء.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 2/64 

تجزئة االحمدية 3 املنصور - 57757 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : املهدي  بر اش  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  املهدي  بر اش  السيد 

االمارات  ظبي  ابو   25571 ابوظبي 

املكحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  املهدي  بر اش  السيد 

االمارات  ظبي  ابو   25571 ظبي  ابو 

املكحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 88)2.

66(I

باال كونسالكينغ

النالم انفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

باال كونسالكينغ

)1 رياض ويسالن 1 مكناس، 

57787، مكناس املغرب

النالم ان ست شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي )1 رياض 

وسالن 1 وسالن - 57787 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

576((

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

النالم   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

ان ست.

وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخكل ة واألشغال العمومية.
عنوان املقر االجكماعي : )1 رياض 

مكناس   57787  - وسالن   1 وسالن 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : آمنة  لال  بشيري  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : مريم  منصف  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة بشيري لال آمنة عنوانه)ا) 
 577(7 السعادة  الرازي  زنقة   12

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  مريم  منصف  السيدة 
 57787 وسالن   1 رياض وسالن   1(

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة بشيري لال آمنة عنوانه)ا) 
 577(7 السعادة  الرازي  زنقة   12

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  مريم  منصف  السيدة 
 57787 وسالن   1 رياض وسالن   1(

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم -.

668I

HOLMARCOM

CONFECTOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

CONFECTOR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 27 زنقة 

مصط ى املعاني، الدار البيضاء 27 
زنقة مصط ى املعاني، الدار البيضاء 

27787 الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.35845

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 25 يونيو 2727 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم )8)42).

669I

HOLMARCOM

 LES HUILES D’OLIVES DE LA

MÉDITÉRRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

 Les Huiles D’Olives De La

Méditérranee «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 27 زنقة 

مصط ى املعاني، الدار البيضاء - 

27787 الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.242493
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بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2727 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 41576).

6(7I

HOLMARCOM

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

SAINT MICHEL ATLANTIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

 Société immobilière Saint

Michel Atlantide «شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : زاوية 

شارعي سعد بن ابي وقاص وعثمان 

بن ع ان، الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.172755

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تقرر   2727 يونيو   22 في   املؤرخ 

ما يلي: :

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم )4157).

6(1I

مككب الرياني للمحاسبة

فلورال -بارك - سكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مككب الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم237 تطوان، 

93747، تطوان املغرب

فلورال -بارك - سكن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

مو�سى ابن نصير إقامة مو�سى ابن 

نصير رقم ) الطابق األول رقم 2 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(8(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : فلورال 

-بارك - سكن.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ابن  مو�سى  إقامة  نصير  ابن  مو�سى 

 -  2 الطابق األول رقم   ( نصير رقم 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد محمد اوخيار : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   257  : السيدة عزوز نبيلة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

257 حصة   : السيدة زيدا نرجس 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اوخيار  محمد  السيد 
الطوابل   65 رقم  ملول  عين  تجزئة 

93777 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  نبيلة  عزوز  السيدة 
 3 الطابق   165 رقم  مراكش  شارع 

الكوتة 93777 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  نرجس  زيدا  السيدة 
 3 الطابق   165 رقم  مراكش  شارع 

الكوتة 93777 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  اوخيار  محمد  السيد 
الطوابل   65 رقم  ملول  عين  تجزئة 

93777 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233851.

6(2I

HOLMARCOM

MAROC YACHT LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM
27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب
Maroc Yacht Location «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 137 
شارع الزرقطوني، عمارة فوش، 
شقة رقم 12 الطابق االول الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.281253
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 26 يونيو 2727 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 84)42).

6(3I

HOLMARCOM

GLOBAL BOAT LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM
27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب
Global Boat Location «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 137 
شارع الزرقطوني، عمارة فوش، 

شقة رقم )5 الطابق العاشر الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.35524(
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2727 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 86)42).

6(4I

HOLMARCOM

ACYLOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM
27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب
Acylog «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 33 محج 
حسن الصغير الطابق العاشر شقة 
17 الدار البيضاء - - الدار البيضاء 

املغرب.
«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.296(19
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بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 27 يونيو 2727 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 44412).
6(5I

HOLMARCOM

ALASOURCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM
27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب
Alasource «شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : 32 زنقة 
زهرة اللؤلؤ، حي الراحة، بوسيجور 

الدار البيضاء - - الدار البيضاء 
املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.267(85
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 26 يونيو 2727 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 89)42).
6(6I

مككب الرياني للمحاسبة

بلماريس - سكن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مككب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم237 تطوان، 

93747، تطوان املغرب
بلماريس - سكن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
مو�سى ابن نصير إقامة مو�سى ابن 
نصير رقم ) الطابق األول رقم 2 - 

97777 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17(8(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

بلماريس - سكن.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
ابن  مو�سى  إقامة  نصير  ابن  مو�سى 
 -  2 الطابق األول رقم   ( نصير رقم 

97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : اوخيار  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  اوخيار  محمد  السيد 
الطوابل   65 رقم  ملول  عين  تجزئة 

93777 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  اوخيار  محمد  السيد 
الطوابل   65 رقم  ملول  عين  تجزئة 

93777 تطوان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233852.

6((I

HOLMARCOM

FRUIDELI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

Fruideli «شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 137 

شارع الزرقطوني، عمارة فوش، 

شقة رقم 21 الطابق الثالث الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.131519

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 72 يونيو 2727 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 36314).

6(8I

L EXPERT DE GESTION

BENZ H SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY CHARAF،

40000، MARRAKECH MAROC

 BENZ H SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مراكش 
رقم 61 مكرر زنقة رحال بن احمد 

جليز مراكش - 47777 مراكش 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.172121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

بنزاير  هشام  )ة)  السيد  ت ويت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.777

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.777

شتنبر   16 بكاريخ  شطرات  محمد 

.2727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11558.

6(9I

CANOCAF SARL

BEL ACHMIR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم ) الطابق الثاني رقم 73 

 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC

BEL ACHMIR SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 

قاسيطة اعجونن اتسافت - 62754 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BEL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ACHMIR SERVICES

1/تجارة   : بإيجاز  غرض الشركة 

2/تجارة  باتقسيط  املحروقات 

3/غسل وتشحيم  الزيوت الصناعية 

بيع   /5 4/اسكغالل مقهى  السيارات 

الكبغ 6/مطعم.

مركز   : االجكماعي  املقر  عنوان 

قاسيطة اعجونن اتسافت - 62754 

الدريوش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 477  : العزيز  اليخلي ي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : ابراهيم  اليخلي ي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 377  : محمد  اليخلي ي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد اليخلي ي العزيز عنوانه)ا) 

 62754 اتسافت  قاسيطة  مركز 

الدريوش املغرب.

ابراهيم  اليخلي ي  السيد 

اتسافت  قاسيطة  مركز  عنوانه)ا) 

62754 الدريوش املغرب.

السيد اليخلي ي محمد عنوانه)ا) 

 62754 اتسافت  قاسيطة  مركز 

الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

ابراهيم  اليخلي ي  السيد 

اتسافت  قاسيطة  مركز  عنوانه)ا) 

62754 الدريوش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالدريوش بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 67.

687I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE PROPHYTO HAKAM

SARL AU
إعالن مكعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة، 57777، مكناس 

املغرب

 STE PROPHYTO HAKAM

SARL AU «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : كراج رقم 

75 زنقة السعديين رقم 26 الحي 

الصناعي مج - - مكناس املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.47721

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2727 78 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

االحك اظ باملسير سعيد حكام كمسير 

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 

مايلي : التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2823.

681I

MMSY MAROC

MMSY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MMSY MAROC

شارع عباس الغداوي بلوك 4 رقم 

3/18 البرنو�سي. الدار البيضاء، 

2727، الدار البيضاء املغرب

MMSY MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 

شارع عباس الغداوي بلوك 4، 

الرقم3/18، سيدي البرنو�سي. الدار 

البيضاء 2727 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4699(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MMSY : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MAROC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE LA

 GESTION D’EXPLOITATION

 COMMERCIALES OU

 INDUSTRIELLES OU AGRICOLE

 DE SERVICE CIVIL OU

..MILITAIRE

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

عباس الغداوي بلوك 4، الرقم18/3، 

البيضاء  الدار  البرنو�سي.  سيدي 

2727 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

السيد غربي مراد : 17.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد غربي مراد : 17777 بقيمة 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد غربي مراد عنوانه)ا) شارع 

الرقم18،   ،4 الغداوي بلوك  عباس 

الدار   27277 البرنو�سي.  سيدي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

السيد غربي مراد عنوانه)ا) شارع 
الرقم18،   ،4 الغداوي بلوك  عباس 
الدار   27277 البرنو�سي.  سيدي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 5)4699.
682I

وسماء ميديا

GOVERTEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

27 البرنو�سي البيضاء، 27777، 
البيضاء املغرب

GOVERTEK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 75BD وعنوان مقرها اإلجكماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9EME ETAGE -
27777 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
46(89(

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GOVERTEK
الشركة  غرض 
 CRÉATION ET  : بإيجاز 
 DÉVELOPPEMENT DES
 LOGICIELS, PROGICIELS ET

.APPLICATIONS MOBILES
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 75BD  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETAGE -

27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد حمزة عر وش : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  عر وش  حمزة  السيد 

اقامة  الحميد  زنقة سلطان عبد   6

سلطان الطابق 2 شقة رقم ) بوركون 

27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  عر وش  حمزة  السيد 

اقامة  الحميد  زنقة سلطان عبد   6

سلطان الطابق 2 شقة رقم ) بوركون 

27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 74 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 43)41).

683I

HOLMARCOM

RADIO PLUS
شركة املساهمة

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

Radio Plus «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : زاوية 

شارع محمد الشيخ السعدي ومحج 

29 فبراير، تالبرجت، اقامة مرحبة 

الطابق الخامس - - اكادير املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.11(65

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 26 يونيو 2727 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم )2)954.

684I

HOLMARCOM

 LE COMPTOIR DES FRUITS

SECS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

 Le Comptoir Des Fruits Secs

«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 137 

شارع الزرقطوني، عمارة فوش، 

شقة رقم 21 الطابق الثالث الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.21428(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 72 يونيو 2727 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 36316).

685I

BRM CONSEIL

M.B.BTP SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

BRM CONSEIL

 HAY SAADA N°363، 35000،

TAZA MAROC

M.B.BTP SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Quartier وعنوان مقرها اإلجكماعي

 Oueld Hammoussa - 35000

.Guercif Maroc

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(71

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 شتنبر   16 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«477.777 درهم» وي من «177.777 

عن  درهم»   577.777» إلى  درهم» 

نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بجرسيف  االبكدائية 

رقم  تحت   2727 شتنبر   21

.22111127776(53

686I

مككب الرياني للمحاسبة

إنكسماط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

مككب الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم237 تطوان، 

93747، تطوان املغرب

إنكسماط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن الثاني واد لو - 93777 

تطوان املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1465(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 شتنبر   7( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«577.777 درهم» وي من «177.777 

عن  درهم»   677.777» إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم )371.

68(I

HOLMARCOM

DEFI COURSES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

Defi Courses شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 45 شارع 

الحسن الثاني - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.996(1

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تحويل  15 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 27777  - شارع الحسن الثاني   45»

«اقامة  إلى   » املغرب  البيضاء  الدار 

الطابق الثاني، شقة  اهل ال ضيلة، 

 - زاوية زنقة كلميمة وايت باهة   ،14

27257 الدار البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 85)42).

688I
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HIGH EDGE CONSULTING

SUIVTRAVX TETOAUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel : 0539.966.592

 / Mobile : 0662.218.643 /

 E-mail : contact@highedge.ma،

TETOUAN ،93000 املغرب

SUIVTRAVX TETOAUN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

صالح الدين ويوبي ط 1 رقم 2 - 

93777 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SUIVTRAVX TETOAUN

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات ومراقبة اشغال واملشورة 

الكقنية..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 -  2 رقم   1 ط  ويوبي  الدين  صالح 

93777 تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 47.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 السيد عبد املجيد ايت بنطالب :

477 حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

بنطالب  ايت  املجيد  السيد عبد 

الحسن  الوعزيزة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الداخل 93157 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

بنطالب  ايت  املجيد  السيد عبد 

الحسن  الوعزيزة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الداخل 93157 مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3724.

689I

مككب املحاسبة ومراجعة الحسبات اليعقوبي

MAG FIBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مككب املحاسبة ومراجعة الحسبات 

اليعقوبي

46 مكرر زنقة الكويرة حي ليراك، 

settat maroc ،26777

MAG FIBRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 6 شارع 

بغداد اقامة الككبية عين الشق - 

27777 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

39338(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2718 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 MAG  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.FIBRE

الر ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهر اءي والكقني.

شارع   6  : عنوان املقر االجكماعي 

 - الشق  عين  الككبية  اقامة  بغداد 

27777 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد نبيل مديحي : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  املديحي  نبيل  السيد 

برشيد 26771 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مديحي  نبيل  السيد 

برشيد 26771 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يناير 2718 تحت رقم 11655).

691I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

TOP CONFETION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جمال الدين األفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة.، 

67777، وجدة املغرب

TOP CONFETION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 25 زنقة 

املودة حي الغ ران، وجدة. - 67777 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2929(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

2727 تقرر حل  78 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TOP CONFETION الشريك الوحيد

درهم   177.777 روسمالها  مبلغ 
زنقة   25 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 

 67777  - املودة حي الغ ران، وجدة. 
وجدة املغرب نتيجة ل : زيادة خسائر 

الشركة وعجزها عن

االسكمرار....
زنقة   25 و حدد مقر الكص ية ب 

 67777  - املودة حي الغ ران، وجدة. 

وجدة املغرب. 

وعين : 
قي�سي  رشيدة  السيد)ة) 

سلوان  الوفاق  حي  وعنوانه)ا) 

الناضور 67777 ايسلي وجدة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املديرية العامة   : املكعلقة بالكص ية 

الكجارية  واملحكمة  وجدة  للضرائب 

وجدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2777.

692I

HOLMARCOM

DENIA HOLDING
شركة املساهمة

رفع روسمال الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

Denia Holding شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 131 شارع 

 B 131 11 ان ا، اقامة ازور، مككب

 B 11 شارع ان ا، اقامة ازور، مككب

27777 الدار البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.339459
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 بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي

تم   2727 يونيو   22 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

درهم»   22.777.777» قدره 

إلى  درهم»   3.(77.777» من  وي 

 : طريق  عن  درهم»   25.(77.777»

تقديم حصص نقدية ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 44414).

693I

HOLMARCOM

 LES EAUX MINÉRALES

D'OULMES
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

 Les Eaux Minérales D'Oulmes

«شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : املنطقة 

الصناعية بوسكورة - - الدار 

البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2215

 بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي

تقرر  2727 وبريل   2( في   املؤرخ 

األسا�سي  النظام  مالءمة 

: القانون  مقكضيات  مع   للشركة 

النظام  من   16 ال صل  تعديل   -
االسا�سي للشركة لكعيين املكصرفون 

غير الكن يديون

املصادقة على النظام االسا�سي   -

املعدل للشركة تبعا لذلك ومطابقكه 

 1(-95 رقم  القانون  مقكضيات  مع 

كما تم تعديله وتكميمه

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 36323).

694I

HOLMARCOM

 COMPAGNIE
 D'ASSURANCES ET DE

RÉASSURANCES ATLANTA
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

HOLMARCOM
27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب
 Compagnie d'Assurances et De
Réassurances Atlanta «شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 181 

شارع ان ا - - الدار البيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.16(4(
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 28 وبريل 2727
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
: القانون  مقكضيات  مع   للشركة 
النظام  من   16 ال صل  تعديل   -
امكانية  الدخال  للشركة  االسا�سي 

تعيين املكصرفين املسكقلين.
املصادقة على النظام االسا�سي   -
املعدل للشركة تبعا لذلك ومطابقكه 
 1(-95 رقم  القانون  مقكضيات  مع 

كما تم تعديله وتكميمه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يونيو 2727 تحت رقم 36326).

695I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

SO-M SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,
 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc
SO-M SPA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

بتهوفن إقامة الوحدين 1 رقم 13 

بالطابق الس لي - 97777 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(56(9

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  14 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
زوهري هشام كمسير آخر تبعا لقبول 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 68)4.

696I

FITO GEST

TINGHIR BODYCARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH، 40120،

Marrakech Maroc

TINGHIR BODYCARE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي افانور 

تنغير - 45877 تنغير املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.9133

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 غشت   73 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TINGHIR الوحيد  الشريك  ذات 

BODYCARE مبلغ روسمالها 17.777 

اإلجكماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

تنغير املغرب   45877  - افانور تنغير 

نتيجة ل : توقيف النشاط.
وحدد مقر الكص ية ب حي افانور 

تنغير - 45877 تنغير املغرب. 

وعين : 

وعنوانه)ا)  منير  وليد  السيد)ة) 

حي افانور تنغير 45877 تنغير املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم 561/2727.

69(I

فيكوساج كون�سي

STE BLE 2020 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوساج كون�سي

9 شارع الجيش امللكي مكاتب 

اإلدريسية مككب 35 الطابق 

الخامس األطلس فاس، 37777، 

فاس املغرب

STE BLE 2020 SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة8 
رقم 56 تجزئة زينب طريق املنزل 

ص رو ص رو 31777 ص رو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

299(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   79

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BLE 2020 SARL

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد الكهر اء والسانطير

تصدير واسكيراد

بيع وشراء مواد البناء.
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تجزئة8   : عنوان املقر االجكماعي 
املنزل  طريق  زينب  تجزئة   56 رقم 

ص رو ص رو 31777 ص رو املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 677.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 5.477  : اإلله  لبحرعبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

677 حصة   : السيد بنيس محمد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اإلله  لبحرعبد  السيد 
شارع ابن خلدون رقم 3مكرر ص رو 

31777 ص رو املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  بنيس  السيد 
عين  طريق   2 كلم  الكرنك  زنقة   (

الشقف فاس 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  اإلله  لبحرعبد  السيد 
شارع ابن خلدون رقم 3مكرر ص رو 

31777 ص رو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2727 تحت رقم 9/2727)1.

698I

tinjis call center

TINGIS CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CONSULT

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC

TINGIS CALL CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 11RUE وعنوان مقرها اإلجكماعي

 ABOU DAOUD TAHIRIVILLA 3

.Y - 90000 TANGER MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.25873

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  74 غشت  املؤرخ في 
 EL السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
كمسير   AMRANI ABDLHAKIM

وحيد تبعا لقبول اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4659.
699I

WAY CONSEIL

IN STYLE TRAVEL & EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
 IN STYLE TRAVEL & EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجكماعي شقة 
رقم 25 عمارة 129 حرف و وبواب 

مراكش - 457167 مركش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.(2(61

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في )2 يوليوز 2727 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115444.
(77I

العيون استشارات

ENT AMIROS NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا، 

7777)، العيون املغرب

ENT AMIROS NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

)7) طريق السمارة بقعة رقم 396 - 

7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ENT  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AMIROS NEGOCE

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكجارة  الكجاري،  بالنشاط  يكعلق 

الغذائية،  املواد  تجارة  العامة، 

االستراد والكصدير....

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

)7) طريق السمارة بقعة رقم 396 - 

7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

1.777 حصة   : السيد امين بادي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حي  عنوانه)ا)  بادي  امين  السيد 

الزيكون بن الطيب الدريوش 62253 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حي  عنوانه)ا)  بادي  امين  السيد 

الزيكون بن الطيب الدريوش 62253 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2181.

(71I

HOLMARCOM

 SOCIÉTÉ COMMUNE DE

PARTICIPATION
شركة املساهمة

اسكمرار نشاط الشركة

HOLMARCOM

27 زنقة مصط ى املعاني، 27787، 

الدار البيضاء املغرب

 Société Commune De

Participation «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 27 زنقة 

مصط ى املعاني، الدار البيضاء 27 
زنقة مصط ى املعاني، الدار البيضاء 

27787 الدار البيضاء املغرب.

«اسكمرار نشاط الشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.158(51

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 37 يونيو 2727 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  روسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 88)42).

(72I

louardi compta

FASIPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي 

مككب رقم 5 املدينة الجديدة فاس، 

37777، فاس املغرب

FASIPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 13ب 

تجزئة رياض الليمون تغات فاس - 

37737 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.59233

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  73 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   FASIPRO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

13ب تجزئة رياض  مقرها اإلجكماعي 

فاس   37737  - الليمون تغات فاس 

عدم القدرة على   : املغرب نتيجة ل 

االنطالق في املشروع بسبب الظروف 

التي تمر منها البالد وو اء كورونا.

13ب  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 - الليمون تغات فاس  تجزئة رياض 

37737 فاس املغرب. 

وعين : 

السيد)ة) عزيز خشاف وعنوانه)ا) 

تغات  الليمون  رياض  تجزئة  13ب 

فاس املغرب كمص ي   37737 فاس 

)ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2251.

(73I

IAS CONSULTING

PURABATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca، 20120، Casablaca

Maroc

 PURABATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق 
الخامس، رقم 22 النخيل - 27777 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(21(1
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PURABATI
الشركة    : غرض الشركة بإيجاز 
تنشط في االنعاش العقاري ووعمال 
ما  وكل  العمومية،  واألشغال  البناء 

يكعلق بأعمال البناء.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الطابق  شهرزاد3،  إقامة  سمية، 
 27777  - النخيل   22 رقم  الخامس، 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : وبورضوان  يونس  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
وبورضوان  عبدالعالي  السيد 
درهم   177 بقيمة  حصة   577  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
وبورضوان  يونس  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة ورض الخير زنقة 76 
عمارة 31 حي انارة ع ش 27777 الدار 

البيضاء املغرب.
وبورضوان  عبدالعالي  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة ورض الخير زنقة 76 
عمارة 31 حي انارة ع ش 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

وبورضوان  يونس  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة ورض الخير زنقة 76 
عمارة 31 حي انارة ع ش 27777 الدار 

البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بكاريخ 16 

شتنبر 2727 تحت رقم 1)21)4.
(74I

ste sabah info

شركة الحوش لالعمال
ste haouch travaux

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir،

43150، benguerir maroc
 ste haouch شركة الحوش لالعمال

travaux شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي الكقدم 
الرقم 15) حي الكقدم الرقم 15) 

43157 ابن جرير املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.469

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 شتنبر   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد شركة الحوش 
مبلغ   ste haouch travaux لالعمال 
وعنوان  درهم   17.777 روسمالها 
الرقم  الكقدم  حي  اإلجكماعي  مقرها 
 43157  (15 15) حي الكقدم الرقم 
الشركة   : ابن جرير املغرب نتيجة ل 

لم تحقق الر ح..
حي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
15) زنقة املسجد ابن  الكقدم الرقم 
جرير  ابن   43157 جرير  ابن  جرير 

املغرب. 
وعين : 

السيد)ة) علي الحوش وعنوانه)ا) 
ابن   43157  (15 حي الكقدم الرقم 

جرير املغرب كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بابن جرير بكاريخ 21 شتنبر 

2727 تحت رقم 148.

(76I

CHAMI CONSEILS

SOUTH EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي ال كح شارع محج محمد 

السادس عمارة ارينا الطابق الرابع 

شقة 78، 7777)، العيون املغرب

SOUTH EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة وليلي 
رقم 228 حي خط الرملة 72 العيون 

- 7777) العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   79

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOUTH EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات  و  واالشخاص  البضائع 

مكنوعة.
عنوان املقر االجكماعي : زنقة وليلي 
رقم 228 حي خط الرملة 72 العيون 

- 7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : زريكينات  البشير  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : بعيطا  السالك  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد البشير زريكينات عنوانه)ا) 
شارع البئر الجديد رقم 245 حي خط 

الرملة 72 7777) العيون املغرب.
عنوانه)ا)  بعيطا  السالك  السيد 

فرنسا 5778) فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد البشير زريكينات عنوانه)ا) 
شارع البئر الجديد رقم 245 حي خط 

الرملة 72 7777) العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2727/)215.
(7(I

CGID

D.R.E ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

CGID
 67RUE AZIZ BELLAL 2EME
 ETG N°3 MAARIF، 20000،

CASABLANCA MAROC
D.R.E ENERGIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 OUJDA وعنوان مقرها اإلجكماعي
 77 LT BYT BAHIA RTE AIN BNI
 MATHAR REZ DE CHAUSEE -

.64100 OUJDA MAROC
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4(26(1

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 يوليوز   1( في  املؤرخ 
الحالي  االجكماعي  املقر  تحويل 
 OUJDA 77 LT BYT» من  للشركة 

 BAHIA RTE AIN BNI MATHAR

 REZ DE CHAUSEE - 64100

 RUE  6(» إلى   «OUJDA MAROC

 AZIZ BELLAL 2 EME ETG N° 3

 MAARIF CASABLANCA - 20100

.«CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46618).

(78I

METREK COMPTA PRO

 STE TRAVAUX RAISS
ISMAILIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 STE TRAVAUX RAISS ISMAILIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املحمديةرقم 9 - 14277 سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

267(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAVAUX RAISS ISMAILIA

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األليمينيوم.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

سيدي   14277  -  9 املحمديةرقم 

سليمان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 87.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

877 حصة   : السيد رايس محمد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  رايس  السيد 
 14277  23 رقم   4 حي السالم بلوك 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  رايس  السيد 
 14277  23 رقم   4 حي السالم بلوك 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بسيدي سليمان بكاريخ 27 

شتنبر 2718 تحت رقم 2718/))1.

(79I

SATELIF

ساتيليف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SATELIF

 N° 93 RUE 9 TISSIR 2، 20550،

CASABLANCA MAROC

ساتيليف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 575 طريق 

مديونةمحل رقم 26 مكرر - 27557 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117(8(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2771 يوليوز   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ساتيليف.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناديق الكهر ائية.

 575  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - مكرر   26 رقم  طريق مديونةمحل 

27557 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد القطيب عنوانه)ا) 
93 زنقة 9 التسير 2 27557 البيضاء 

املغرب.

السيد محمد القطيب عنوانه)ا) 
93 زنقة 9 التسير 2 27557 البيضاء 

املغرب.

السيد حميد القطيب عنوانه)ا) 
93 زنقة 9 التسير 2 27557 البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  القطيب  فؤاد  السيد 
93 زنقة 9 التسير 2 27557 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد القطيب عنوانه)ا) 
93 زنقة 9 التسير 2 27557 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2771 تحت رقم 119113.

(17I

LA VIE FISCALE

BOUSSIF CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA VIE FISCALE
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 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE

N°05، 60000، OUJDA MAROC

BOUSSIF CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي 13 زنقة 

ابن رشد الطابق االول - 67777 

وجدة املغرب.

حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.285(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر   2727 يوليوز   17 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 BOUSSIF الوحيد  الشريك  ذات 

577.777 درهم  مبلغ روسمالها   CAR

زنقة   13 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 

 67777  - االول  الطابق  رشد  ابن 

وجدة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

اهداف الشركة.

شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

يعقوب املنصور تجزئة لعلج رقم 72 

- 67777 وجدة املغرب. 

وعين : 

نصري  فيصل  السيد)ة) 

املنصور  يعقوب  شارع  وعنوانه)ا) 

وجدة   67777  72 رقم  لعلج  تجزئة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   2( بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم )9)1.

(11I

jilovta sarl

STE WAH PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

STE WAH PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

السعادة طريق سلوى رقم 8) - 

67777 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

35561

 76 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.WAH PRODUCTION

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنضيم مخكلف  واالتصال  لالشهار 

ال عااليات.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  (8 رقم  سلوى  طريق  السعادة 

67777 وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد عز الدين ميساوي : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

ميساوي  الدين  عز  السيد 
عنوانه)ا) طريق حسن ابن علي رقم 

47 67777 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
ميساوي  الدين  عز  السيد 
عنوانه)ا) طريق حسن ابن علي رقم 

47 67777 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1957.

(12I

HASSAN ADAIFI

B.B GARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA، 35000، تازة 

املغرب
B.B GARD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة ترية 
مككب رقم 1 زاوية شارع الحسن 2 
وشارع محمد 6 تازة - 35777 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 B.B  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GARD
غرض الشركة بإيجاز : ومن املباني 

العامة وو الخاصة.

إقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ترية مككب رقم 1 زاوية شارع الحسن 

35777 تازة  6 تازة -  2 وشارع محمد 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد بعزيز رشيد : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد بعزيز رشيد عنوانه)ا) شقة 

18 إقامة بل دير حي الوطاسيين تازة 

35777 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد بعزيز رشيد عنوانه)ا) شقة 

18 إقامة بل دير حي الوطاسيين تازة 

35777 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 426.

(13I

jilovta sarl

STE CONSERVE EUROPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

STE CONSERVE EUROPA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

موالي علي الشريف رقم 18 - 

65877 تاوريرت املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(48(
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم تعيين   2719 يونيو   17 املؤرخ في 

بود  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  محمد 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2719 تحت رقم 2239.

(14I

AMWAL CONSULTING

 ARABIAN CONSULTING

GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMWAL CONSULTING

 2EME ETAGE C N°7 ,497

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM MARRAKECH،

40000، Marrakech Maroc

 ARABIAN CONSULTING

GROUP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الشقة 5 

إقامة كليز املدخل و طريق تاركة 4 

ددم - 47777 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

175963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ARABIAN CONSULTING

.GROUP

غرض الشركة بإيجاز : إستشارات 

ومواكبة  للشركات  وقانونية  مالية 

املقاوالت في وضعية صعبة.

الشقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 4 5 إقامة كليز املدخل و طريق تاركة 

ددم - 47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
العلوي  وحمد  موالي  السيد 

 177 حصة بقيمة   177  : الصو�سي 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
العلوي  وحمد  موالي  السيد 

و رقم   3 املسيرة  الصو�سي عنوانه)ا) 

25 مراكش 47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
العلوي  وحمد  موالي  السيد 

و رقم   3 املسيرة  الصو�سي عنوانه)ا) 

25 مراكش 47777 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   71 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115798.

(15I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE AKNOUL

 OULED MIMOUN DE

TRAVAUX ET MATERIAUX-

-SOKOMETRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

HASSAN ADAIFI

 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC

C2 N 113 TAZA، 35000، تازة 

املغرب

 SOCIETE AKNOUL OULED

 MIMOUN DE TRAVAUX ET

 -MATERIAUX-SOKOMETRAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي املغرب 

العربي وكنول عمالة تازة - 35777 

تازة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2823

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

بومدين  )ة)  السيد  ت ويت 

257 حصة اجكماعية من  الرشيدي 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   257 وصل 

غشت   17 بكاريخ  الرشيدي  ميمون 

.2727

املالك  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

257 حصة اجكماعية من  الرشيدي 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   257 وصل 

شتنبر   22 بكاريخ  الرشيدي  ميمون 

.2727

محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

157 حصة اجكماعية من  الرشيدي 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   157 وصل 

 22 بكاريخ  الرشيدي  الح يض  عبد 

شتنبر 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2727 تحت رقم 417.

(16I

مسكامنة شامة

LOGISTIQUE AP7
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسكامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62777، 

الناظور املغرب

LOGISTIQUE AP7 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 142 شارع 

املسيرة الطابق األول - 62777 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
27621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LOGISTIQUE AP7
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغير.
 142  : االجكماعي  املقر  عنوان 
 62777 شارع املسيرة الطابق األول - 

الناظور املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
حصة   457  : رفيق جيار  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 457  : جيار  الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيدة جوهرة جيار : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
بقيمة   457  : رفيق جيار  السيد 

45.777 درهم.
 457  : جيار  الدين  عز  السيد 

بقيمة 45.777 درهم.
السيدة جوهرة جيار : 177 بقيمة 

17.777 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
رقم  السيد رفيق جيار عنوانه)ا) 
28 زنقة ازمامرة حي فلسطين 63377 

بركان املغرب.
الدين جيار عنوانه)ا)  السيد عز 
فلسطين  حي  ازمامرة  زنقة   28 رقم 

63377 بركان املغرب.
عنوانه)ا)  جيار  جوهرة  السيدة 

فرنسا 59119 فرنسا فرنسا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
رقم  السيد رفيق جيار عنوانه)ا) 
28 زنقة ازمامرة حي فلسطين 63377 

بركان املغرب

الدين جيار عنوانه)ا)  السيد عز 
فلسطين  حي  ازمامرة  زنقة   28 رقم 

63377 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 15 شتنبر 

2727 تحت رقم 3787.

(1(I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE ASWINGM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45777، 

ورزازات املغرب

STE ASWINGM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 74 

تجزئة الوفاء - 45877 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

82(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ASWINGM SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : * مقاول في 
وعمال الطرق واإلشارات

زراعة الحدائق وو الحدائق وو   *
الطرق وو صيانتها وما إلى ذلك.

 74 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
تجزئة الوفاء - 45877 تنغير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  معزيزي  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  معزيزي  السيد 
تنغير   45877 تجزئة الوفاء   74 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  محمد  معزيزي  السيد 
تنغير   45877 تجزئة الوفاء   74 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2727 تحت رقم -.

(19I

FLASH ECONOMIE

INTERTOURIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

INTERTOURIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 شارع 
ودجاري - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.13(15

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم تحويل   2727 يناير   17 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

الدار   27777  - شارع ودجاري   12»
14 رقم  البيضاء املغرب» إلى «شاوي 

179 حي بن مسعود - 26177 برشيد 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   76 االبكدائية ببرشيد بكاريخ 

2727 تحت رقم 428.

(27I

FLASH ECONOMIE

TASOFA GYM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

TASOFA GYM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شاوي 14 
رقم 176 حي بن مسعود - 26177 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

13(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   271( وككو ر   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TASOFA GYM

-تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلعاب الرياضية وغرف الترفيه.

-تنظيم جميع األنشطة الرياضية.

عنوان املقر االجكماعي : شاوي 14 
 26177  - حي بن مسعود   176 رقم 

برشيد املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد فريد زكرياء : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 25 عنوانه)ا)  السيد فريد زكرياء 

ليالي 2 26177 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 25 عنوانه)ا)  السيد فريد زكرياء 

ليالي 2 26177 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   76 االبكدائية ببرشيد بكاريخ 

2727 تحت رقم )42.

(21I

STE PARAPHARMACIE AEROPORT

 PARAPHARMACIE

AEROPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE PARAPHARMACIE

AEROPORT
رقم 11 عملية غرناطة رقم 459 

املحاميد، 47777، مراكش املغرب

 PARAPHARMACIE AEROPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 11 

عملية غرناطة رقم 459 املحاميد - 

47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17638(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PARAPHARMACIE AEROPORT

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء املنكجات الشبه طبية، معدات 

مسكحضرات  ومسكلزمات الجراحة، 

وزيوت  وساسية،  وزيوت  تجميل، 

نباتية ومكمالت غذائية 

- الكصدير واالسكيراد.

 11 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

 - املحاميد   459 عملية غرناطة رقم 

47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد معاد نميري : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  نميري  معاد  السيد 

 47777 تاركة   31 تجزئة جوهر رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  نميري  معاد  السيد 

 47777 تاركة   31 تجزئة جوهر رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 8)1154.

(22I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

SARATRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN

 AL MARINI IMM. AMIRA 2

 MEKNES، 50300، MEKNES

MAROC

SARATRAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 3 زنقة 

وليد بن عبد املالك الطابق الثالت 

املدينة الجديدة مكناس - 57777 

مكناس املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4767(

 بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي

تم   2727 غشت   18 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   9(7.777» قدره 

«7.777)2.1 درهم» إلى «3.147.777 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

رقم  تحت   2727 شتنبر   15

.474111277778716

(23I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

FESINO فسينو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

فسينو FESINO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي A 4 مجمع 

مرجان شارع محمد السادس 
الطابق الس لي رقم )1 طنجة 

97777 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17(959

 78 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : فسينو 

.FESINO
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملنكوجات  املعدات  واسكيراد 

ال الحية - ال الحة - علف املوا�سي.
عنوان املقر االجكماعي : A 4 مجمع 
مرجان شارع محمد السادس الطابق 
الس لي رقم )1 طنجة 97777 طنجة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : وهبري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  وهبري  محمد  السيد 
 DEN HAAG 137 2521 SZ 2521

دن هاك هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  وهبري  محمد  السيد 
 DEN HAAG 137 2521 SZ 2521

دن هاك هولندا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 51)4.

(24I

PREMIUM FINANCE

BZAOUA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

BZAOUA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

1 تجزئة تافوكت رقم 123 ايت اورير 

الحوز - 47777 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(9959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

2727 تم تعيين  71 يوليوز  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بازوي 

إلقالة  تبعا  وحيد  كمسير  بوعلي 

مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115491.

(25I

STE REVCOMPTA

LANDS INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 78 الطابق االول الشقة 

74 شارع اكرا املدينة الجديدة 

مكناس، 57777، مكناس املغرب

 LANDS INTERNATIONAL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 
الرياض زنقة وصيال رقم 69 الطابق 
الثالث ويسالن - 57777 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.39(65

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 يوليوز   27 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   LANDS INTERNATIONAL
وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 
زنقة  الرياض  حي  اإلجكماعي  مقرها 
وصيال رقم 69 الطابق الثالث ويسالن 
 : مكناس املغرب نتيجة ل   57777  -
الذي تأسست  الهدف  عدم تحقيق 

من وجله الشركة.
حي  ب  الكص ية  مقر  وحدد 
الطابق   69 الرياض زنقة وصيال رقم 
 57777  - مكناس  ويسالن  الثالث 

مكناس املغرب. 
وعين : 

الوهاب حاجيوي  عبد  السيد)ة) 
وصيال  زنقة  الرياض  حي  وعنوانه)ا) 
مكناس   57777 ويسالن   69 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   79 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 534.
(26I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

OPTIDESK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 OPTIDESK SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 
) شارع سيدي بوجمعة اكناون 

تالبرجت اكادير - 87777 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OPTIDESK SARL

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنصات الكعليمية

تطوير املنصات االدارية

االعالمية  البرامج  تطوير 

واملعلوماتية

االرشيف االلكتروني.
رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
اكناون  بوجمعة  سيدي  شارع   (

اكادير   87777  - اكادير  تالبرجت 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 377  : السيد صنهاجي عبد النور 

بقيمة 177 درهم.

بقيمة   357  : ايمن  بيري  السيد 

177 درهم.

357 بقيمة   : السيد ميموني عمر 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
النور  عبد  صنهاجي  السيد 

 11 اقامة السوسية شقة  عنوانه)ا) 

 87777 اكادير  القدس  حي  اسلي 

اكادير املغرب.

السيد بيري ايمن عنوانه)ا) شقة 
 1 الخير  اقامة   79 عمارة   134 رقم 
بنسركاو اكادير 87777 اكادير املغرب.
السيد ميموني عمر عنوانه)ا) رقم 
51 زنقة 12 حي الزاوية اس ي 46747 

اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
النور  عبد  صنهاجي  السيد 
 11 اقامة السوسية شقة  عنوانه)ا) 
 87777 اكادير  القدس  حي  اسلي 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96258.

(2(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 DE MARCHENA NÉGOCE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 De Marchena Négoce SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 38 
بلوك ف 11حي الداخلة اكادير - 

87777 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4414(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 De  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Marchena Négoce SARL
االسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والكصدير.
 38 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
 - اكادير  الداخلة  11حي  ف  بلوك 

87777 اكادير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1777  : السيدة مساعيد اسماء 

بقيمة 177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيدة مساعيد اسماء عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   11 ف  بلوك   38 رقم 

اكادير 87777 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة مساعيد اسماء عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   11 ف  بلوك   38 رقم 

اكادير 87777 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   78 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 3)961.

(28I

CANOCAF SARL

  RIF EDUCATION PRIVE
ALMANBAA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 73 
 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC
 RIF EDUCATION PRIVE «

ALMANBAA (PRIVE) « شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي الحي 
الجديد الغربي، شارع طنجة العروي 

- 62557 الناظور املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.8193

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  79 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  نبيلة  كبداني 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 3115.

(37I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BISCUS SERVICES SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

BISCUS SERVICES SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي الزناكي 

اورير اكادير - 87777 اكاديرا املغر ا

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BISCUS SERVICES SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لغرس وصيانة املنتزهات والحدائق.

عنوان املقر االجكماعي : حي الزناكي 

اورير اكادير - 87777 اكاديرا املغر ا.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : محمد  مطلوعي  السيد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد مطلوعي محمد عنوانه)ا) 

 87777 اكادير  اورير  الزناكي  حي 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد مطلوعي محمد عنوانه)ا) 

 87777 اكادير  اورير  الزناكي  حي 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96256.

(32I

CANOCAF SARL

NADOR POULPE
إعالن مكعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم ) الطابق الثاني رقم 73 

 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC

NADOR POULPE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : حي 

لعرا�سي عمارة فيصل ومام ثانوية 

الناظور - 62777 الناظور املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.19441

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تعيين مسير جديد للشركة

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

مالئمة النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

ينص  الذي   :  16 رقم  بند 

 DE السادة  تعيين   : مايلي  على 

 MICCOVITTORIO، PAESINI

 FABRIZIO، PAPINI LUCA

كمسيرين جديدين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 3172.

(33I

RM CONSULTING

آورى ما�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

آورى ما�سي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 219 زنقة 

مصط ى املعاني ط 3 البيضاء - 

27777 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

411(29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

آورى   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ما�سي.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال  وجميع  والطرقات  البناء 

املخكل ة.

 219  : االجكماعي  املقر  عنوان 

زنقة مصط ى املعاني ط 3 البيضاء - 

27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : محمد  العالك  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  محمد  العالك  السيد 

 27777 دوار بني عي�سي عين الكيزغة 

بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  محمد  العالك  السيد 

 27777 دوار بني عي�سي عين الكيزغة 

بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2718 تحت رقم 6735)6.

(34I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MARWA DESIGN SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

MARWA DESIGN SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 555 

عمارة افران الطابق الثاني شارع 

املقاومة اكادير - 87777 اكادير 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

43(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MARWA DESIGN SARL

الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي.

معرض فني.

عنوان املقر االجكماعي : رقم 555 

شارع  الثاني  الطابق  افران  عمارة 

اكادير   87777  - اكادير  املقاومة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : مروى  فرحات  السيدة 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة فرحات مروى عنوانه)ا) 

امسرنات   12 شقة  افران  عمارة 

اكادير 87777 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة فرحات مروى عنوانه)ا) 

امسرنات   12 شقة  افران  عمارة 

اكادير 87777 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 93972.

(35I

CANOCAF SARL

NADOR POULPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 73 

 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC

NADOR POULPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

لعرا�سي عمارة فيصل ومام ثانوية 

الناظور - 62777 الناظور املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

19441

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

 AUGUSTO )ة)  السيد  ت ويت 

SPINA 1 حصة اجكماعية من وصل 

 PAPINI )ة)  حصة ل ائدة السيد   1

LUCA بكاريخ 29 يوليوز 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 3172.

(36I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AFRAH BOULBOUL
شركة الكوصية البسيطة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين، 37777، 

فاس املغرب

AFRAH BOULBOUL شركة 

الكوصية البسيطة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 

رقم 3 الس لي تجزئة ال كح رقم 43 

زواغة - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة الكوصية البسيطة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   76

األسا�سي لشركة الكوصية البسيطة 

باملميزات الكالية : 

الكوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البسيطة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AFRAH BOULBOUL

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الح الت.

عنوان املقر االجكماعي : محل رقم 

3 الس لي تجزئة ال كح رقم 43 زواغة 

- 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد يوسف رزوقي : 977 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 177  : الدهبي  ايمان  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  رزوقي  يوسف  السيد 

العليا  زواغة   3 رقم  لال سكينة  حي 

37777 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  الدهبي  ايمان  السيدة 

العليا  زواغة  جديد  حي   13(6 رقم 

37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  رزوقي  يوسف  السيد 

العليا  زواغة   3 رقم  لال سكينة  حي 

37777 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2/2727)21.

(3(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 TRAM COMMUNICATION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 TRAM COMMUNICATION

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مككب رقم 

3 و4 الطابق الثاني بقعة رقم 2)2 

تجزئة فونتي العليا اكادير - 87777 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4281(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 TRAM : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.COMMUNICATION SARL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النشر واالتصاالت.

مككب   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الثاني بقعة رقم  الطابق  و4   3 رقم 

 - اكادير  العليا  فونتي  تجزئة   2(2

87777 اكادير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1777  : السيد رشامي عبد العالي 

بقيمة 177 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

العالي  عبد  رشامي  السيد 

سيدي  املوحدين  اقامة  عنوانه)ا) 

الحي   8 د  عمارة ب شقة   1 محمد 

املحمدي الدار البيضاء 7)275 الدار 

البيضاء ملغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

العالي  عبد  رشامي  السيد 

سيدي  املوحدين  اقامة  عنوانه)ا) 

الحي   8 د  عمارة ب شقة   1 محمد 

املحمدي الدار البيضاء 7)275 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 89949.

(39I

rochdi conseil

ZYAD CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون، 7777)، العيون املغرب

ZYAD CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوكG رقم 
458 العيون - 7777) العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 ZYAD : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.CONSTRUCTION
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املكعددة.
مدينة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
رقم   Gبلوك الثاني  الشطر  الوحدة 
العيون   (7777  - العيون   458

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد عبد العزيز افرض : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
افرض  العزيز  عبد  السيد 
تجزئة  د  بلوك   663 رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 7777) العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
افرض  العزيز  عبد  السيد 
تجزئة  د  بلوك   663 رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 7777) العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2276.
(47I

MLM FINANCE

 LANDPRO
 CONSTRUCTION AND

EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 LANDPRO CONSTRUCTION

AND EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

198 عين دادة اسكجور جماعة 

سعادة مراكش - 47777 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 LANDPRO CONSTRUCTION

.AND EQUIPEMENTS

: بيع وكراء  غرض الشركة بإيجاز 

املعدات وواللوازم املكعلقة بالبناء

مخكلف االشغال املكعلقة بالبناء

استراد وتصدير.

محل   : االجكماعي  املقر  عنوان 
رقم 198 عين دادة اسكجور جماعة 

مراكش   47777  - مراكش  سعادة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

: الرجالة  بن  الحق  عبد   السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الرجالة  بن  الحق  عبد  السيد 
 (3( رقم   3 تجرئة برا�سي  عنوانه)ا) 

مراكش 47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

الرجالة  بن  الحق  عبد  السيد 

 (3( رقم   3 تجرئة برا�سي  عنوانه)ا) 

مراكش 47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115498.

(41I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

COVESTRAD SARL
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

COVESTRAD SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : رقم 157 

بلوك 1 حي سيدي محمد اكادير - - 

اكادير املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.27155

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2718 يونيو   76 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

توسيع الهدف الكجاري للشركة 

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تنقيح القانون األسا�سي للشركة :

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

:  توسيع الهدف الكجاري للشركة الى 

تنسيق  في  مقاول   - الكمكير  محقق 

خدمات املعلومات الكجارية - مقاولة 

في اعمال مخكل ة

بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 

تنقيح القانون األسا�سي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2718 تحت رقم 9398).

(42I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGRIGAIMAR SARL
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

AGRIGAIMAR SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : الطابق 
الثاني عمارة ولحيان شارع السمارة 
بلوك A رقم 1 ايت ملول - - ايت 

ملول املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.16(1(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 75 يونيو 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

ت ويت الحصص االجكماعية
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تنقيح القانون األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
: فوت  ت ويت الحصص االجكماعية 
حصة   257 رضوان  كيمار  السيد 
محمد  كيمار  السيد  الى  اجكماعية 
 257 رضوان  كيمار  السيد  فوت   -
كيمار  السيد  الى  اجكماعية  حصة 
فوت السيد كيمار رضوان   - فيصل 
السيد  الى  اجكماعية  حصة   257

كيمار معاد 
بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 

تنقيح القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1382.

(43I

cabinet jdaini

MALIKO TEC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc
MALIKO TEC SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
بلوسكي رقم 13 67677 السعيدية - 

63677 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(35(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MALIKO TEC SERVICES
*تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
بلوسكي رقم 13 67677 السعيدية - 

63677 بركان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : حمان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  حمان  محمد  السيد 

بلجيكا 5767 سامبغي يل بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  حمان  محمد  السيد 

بلجيكا 5767 سامبغي يل بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 368/2727.

(44I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

STATION ACHAHCHAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن، 

32257، الحسيمة املغرب

STATION ACHAHCHAH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املكان 

املدعو الخر ة حي السوق ايت مو�سى 

واعمر امزورن - 32257 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.STATION ACHAHCHAH

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات للسيارات.

املكان   : االجكماعي  املقر  عنوان 

املدعو الخر ة حي السوق ايت مو�سى 

الحسيمة   32257  - امزورن  واعمر 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد اشحشاح يوسف : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

يوسف  اشحشاح  السيد 

عنوانه)ا) الحي الرابع امزورن 32257 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

يوسف  اشحشاح  السيد 

عنوانه)ا) الحي الرابع امزورن 32257 

الحسيمة املغرب.

تم اإليداع القانوني ب- بكاريخ 27 

يوليوز 2727 تحت رقم -.

(45I

CABINET ESSADKIA

SAMI DES MINERAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

SAMI DES MINERAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 

34 تجزءة االندلس 72 - 65457 

العيون سيدي ملوك املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1171
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2719 شتنبر   37

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DES MINERAUX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE MINES OU

 MINIERES / MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

 EFFECTUANT IMPORTATION

.ET EXPORTATION

 34 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

تجزءة االندلس 72 - 65457 العيون 

سيدي ملوك املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد بوسماحة عصام 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عصام  بوسماحة  السيد 

 65457 الحجر  عين  حي  عنوانه)ا) 

العيون سيدي ملوك املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عصام  بوسماحة  السيد 

 65457 الحجر  عين  حي  عنوانه)ا) 

العيون سيدي ملوك املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بكاوريرت بكاريخ 31 دجنبر 

2727 تحت رقم 51.

(46I

MLM FINANCE

 GR REGAIN MATERIAUX
AND EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 GR REGAIN MATERIAUX AND
EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل رقم 
199 عين دادة اسكجور جماعة 
سعادة مراكش - 47777 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
176515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 GR  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 REGAIN MATERIAUX AND

.EQUIPEMENTS
: بيع وكراء  غرض الشركة بإيجاز 

املعدات واللوازم املكعلقة بالبناء
مخكلف االشغال املكعلقة بالبناء 

استراد وتصدير.
محل   : االجكماعي  املقر  عنوان 
رقم 199 عين دادة اسكجور جماعة 
مراكش   47777  - مراكش  سعادة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : مرواق  محمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مرواق  محمد  السيد 

اكيوض  دوار  الزمراني  درب   447

مراكش 47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مرواق  محمد  السيد 

اكيوض  دوار  الزمراني  درب   447

مراكش 47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115676.

(48I

redallah sarl

BOUDERKA NAFT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة، 

37777، فاس املغرب

 BOUDERKA NAFT MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 2 زنقة 

سوريا الشقة 15 شارع الحسن 

الثاني املدينة الجديدة - 37777 

فاس املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.52(6(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحويل   2727 ماي   21 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
«رقم 2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

 - الجديدة  املدينة  الثاني  الحسن 
 16 «رقم  إلى  فاس املغرب»   37777

تجزئة جهان   18 الى   15 القطع من 

زواغة - 37777 فاس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2188.

(57I

TY CONSULTING

 SPACIA PROPERTY
MANAGEMENT SARL AU

إعالن مكعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 SPACIA PROPERTY

 MANAGEMENT SARL AU

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

 Tanger : وعنوان مقرها االجكماعي

 City Mall, Place du Maghreb

 Arabe, S/N, Rond-Point de la

Gare Ferroviaire - طنجة املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.(894(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2727 مارس   75 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

 Manuel املساعد  املسير  إسكقالة 

JOVE CAPELLAN

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 

 Fernando Celso FERREIRO تعيين

 Mariaو  LAMAMIE CLAIRAC

 DOLORES GARCIA COSTOYA

كمسيرين   Daniel DIAZ BORISو

مساعدين جدد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 

مايلي : تعيين املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233945.

(51I
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MONSEF ALAMI

 EQUIPE MAROCAINE
 CONSTRUCTION ET

-TRAVAUX DIVERS -EMCTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONSEF ALAMI

 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC

 EQUIPE MAROCAINE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS -EMCTD- شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

سيدي احمد الوافي حي الصبانين - 

91777 ش شاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   271( دجنبر   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

: تسميتها  بمخكصر   اإلقكضاء 

 EQUIPE MAROCAINE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.-DIVERS -EMCTD

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة او بناء

مككب للدراسات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - سيدي احمد الوافي حي الصبانين 

91777 ش شاون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 47.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : املرابط  حسين  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد حسن املرابط : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 177  : البيطار  حسام  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد كريم الهراس : 177 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  املرابط  السيد حسين 

رقم5  الجديدة  شارع  كريمة  تجزئة 

93157 مرتيل املغرب.

عنوانه)ا)  املرابط  حسن  السيد 

رقم5  الجديدة  شارع  كريمة  تجزئة 

93157 مرتيل املغرب.

عنوانه)ا)  البيطار  حسام  السيد 

 91777 شارع ابن ؤشد حي الخرازين 

ش شاون املغرب.

الهراس  كريم  محمد  السيد 

شارع سيدي احمد الوافي  عنوانه)ا) 
رقم4 حي الصبانين 91777 ش شاون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  املرابط  السيد حسين 

رقم5  الجديدة  شارع  كريمة  تجزئة 

93157 مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  بش شاون  االبكدائية 

دجنبر )271 تحت رقم )374/271.

(53I

ELYX CONSULTING

ALHIF
شركة املساهمة

رفع روسمال الشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10، 20000،

CASABLANCA MAROC

ALHIF شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 14 

شارع علي عبدالرزاق - 27177 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

271(55
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 يونيو   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم»   175.777.777»
إلى  درهم»   1.781.624.777»
«1.186.624.777 درهم» عن طريق : 

تقديم حصص نقدية ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46667).

(54I

اءتمانية عبد الرحيم

 ATELIER HOURRI
ARCHITECTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة وبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 15777، الخميسات املغرب

 ATELIER HOURRI ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي الرقم 52 
زنقة وبو بكر الصديق الخميسات - 

15777 الخميسات املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.297((

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
الصديق  بكر  وبو  زنقة   52 «الرقم 
الخميسات   15777  - الخميسات 
املغرب» إلى «الرقم 122 زنقة مراكش 
الخميسات   15777  - الخميسات 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1155.

(56I

SOLUCIA EXPERTISE

SWISS TIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA MAROC
SWISS TIME

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي املركز 

الكجاري بن عمر رقم 63 املعاريف - 
27337 الدارالبيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2(64(1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2727 شتنبر   78 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
العراقي  نديرة  )ة)  السيد  ت ويت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   816
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   6.577
اسامة برادة ارخامي بكاريخ 14 يوليوز 

.2727
برادة  حورية  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجكماعية  حصة   568 ارخامي 
وصل 6.577 حصة ل ائدة السيد )ة) 
اسامة برادة ارخامي بكاريخ 14 يوليوز 

.2727
برادة  ليلى  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجكماعية  حصة   568 ارخامي 
وصل 6.577 حصة ل ائدة السيد )ة) 
اسامة برادة ارخامي بكاريخ 14 يوليوز 

.2727
برادة  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 
)1.13 حصة اجكماعية من  ارخامي 
وصل 6.577 حصة ل ائدة السيد )ة) 
اسامة برادة ارخامي بكاريخ 14 يوليوز 

.2727
برادة  العربي  )ة)  السيد  ت ويت 
)1.13 حصة اجكماعية من  ارخامي 
وصل 6.577 حصة ل ائدة السيد )ة) 
اسامة برادة ارخامي بكاريخ 14 يوليوز 

.2727
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برادة  امين  )ة)  السيد  ت ويت 
)1.13 حصة اجكماعية من  ارخامي 
وصل 6.577 حصة ل ائدة السيد )ة) 
اسامة برادة ارخامي بكاريخ 14 يوليوز 

.2727
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4693).

(5(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PARA PAPA SARL
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

PARA PAPA SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجكماعي : رقم 426 
شارع عبد هللا الكرسي ي حي الهدى 

اكادير - - اكادير املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.29(19

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2727 يونيو   11 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تغيير املقر االجكماعي للشركة 
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

تنقيح القانون األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
: الى  للشركة  االجكماعي  املقر   تغيير 
ملول  ايت  ال كح  تجزئة   512 رقم 

عمالة انزكان ايت ملول 
بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 

تنقيح القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96776.

(58I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE OUED
AMEKRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE OUED AMEKRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي كرونة 
املركز تمسمان الدريوش الناظور 

62777 الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE OUED AMEKRANE
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء - الكصدير واالسكيراد.
كرونة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الناظور  الدريوش  تمسمان  املركز 

62777 الدريوش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : الحسن  املهداوي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : ش يق  املهداوي  السيد 

حصة بقيمة 577 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد املهداوي الحسن عنوانه)ا) 
دوار بني بويعقوب تمسمان الدريوش 

62777 الدريوش املغرب.

السيد املهداوي ش يق عنوانه)ا) 

دوار بني بويعقوب تمسمان الدريوش 

62777 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد املهداوي الحسن عنوانه)ا) 

دوار بني بويعقوب تمسمان الدريوش 

62777 الدريوش املغرب

السيد املهداوي ش يق عنوانه)ا) 

دوار بني بويعقوب تمسمان الدريوش 

62777 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  بالدريوش  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 57.

(59I

FIDUCIAIRE NAKHIL

AKHZAN
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech، 40000، marrakech

maroc

AKHZAN «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : سيدي 

غانم املنطقة الصناعية رقم 12 - - 

مراكش املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.956(

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2727 يونيو   37 املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بومزوغ  وحمد  السيد  وفاة  معاينة 

الشريكين  بومزوغ  عبد  والسيد 

بشركة وخزان

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

التي  االجكماعية  الحصص  توزيع 

يملكها كل من السيد وحمد بومزوغ 

ورثتهما  على  بومزوغ  عبد  والسيد 

الشرعيين.

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
تعيين السيد لحسن بومزوع والسيد 
جديدين  مسيرين  بومزوغ  سعيد 
للشركة عوض املسير املكوفي السيد 

عبد بومزوغ
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
على  ينص  الذي   :  6-( رقم  بند 
الروسمال  توزيع  كي ية   : مايلي 

والحصص على الشركاء الجدد 
على  ينص  الذي   :  14 رقم  بند 
طرف  من  الشركة  تسير   : مايلي 
السيد لحسن بومزوغ والسيد سعيد 

بومزوغ
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 
مايلي : توقيع جميع العقود والوثائق 
وحد  توقيع  يكطلب  الشركة  باسم 

املسيرين فقط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11563.
(61I

CABINET BADREDDINE

6eme AVENUE OPTIQUE
إعالن مكعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
9)2 و مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1، 7، مراكش املغرب
 6eme AVENUE OPTIQUE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : دوار ودريع 
الحيمر املنابهة البور - - مراكش 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.177431

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727 تم اتخاذ  12 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
الى  للشركة  االجكماعي  املقر  تحويل 
العنوان الكالي زنقة الغول اقامة علي 
وشارع  الخامس  محمد  شارع  زاوية 

فرنسا جليز مراكش.
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على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
مايلي : اقالة السيدة اكرام خابة من 
خابة  هدى  السيدة  وتعيين  التسير 
الوطنية  الكعريف  للبطاقة  الحاملة 
ب رنسا  والساكنة   EE252419 رقم 
قانونيا  للشركة  جديدة  كمسيرة 
وليست مساهمة في الشركة ملدة غير 
محددة مع امضائها الوحيد باسكثناء 
الثابكة  األصول  و يع  شراء  حالة 
ائكمان بنكي لصالح  والحصول على 
ا مككوً ا 

ً
الشركة، يكطلب دائًما ات اق
من الشريك الوحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم * : الذي ينص على ما يلي:
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115441.
(62I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

ZYRIC SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE
 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
ZYRIC SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
الوحدة شارع الريحان رقم)2 ال رح 

1 - 26777 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
67(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   7(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ZYRIC : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SERVICE

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الح الت.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

ال رح  الوحدة شارع الريحان رقم)2 

1 - 26777 سطات املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : زيكوني  عادل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  زيكوني  عادل  السيد 

 26777 ب  رقم62  الوحدة  تجزئة 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  زيكوني  عادل  السيد 

 26777 ب  رقم62  الوحدة  تجزئة 

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بسطات بكاريخ 

2727 تحت رقم 6/27)17.

(63I

AROBASE CONSULTING ارو اس كونسيلكينغ

3C ADVISERS
إعالن مكعدد القرارات

 AROBASE ارو اس كونسيلكينغ

CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 

اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف، 

7)273، الدار البيضاء املغرب

3C ADVISERS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي : 265 

شارع الزرقطوني طابق 9 رقم 

92 الدار البيضاء - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.367161

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

2727 تم اتخاذ  23 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

وسهم  ملكية  نقل  على  املصادقة 

من األسهم   33٪ بعد نقل   : الشركة 

اآلنسة  الجدد  الشركاء  من  لكل 

الوكيلي كنزة والسيد شكيب ويوب.

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

 AMA  : الشركة  اسم  تغيير 

 3C من   
ً
بدال  HEALTHCARE

ADVISERS

على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 

مايلي : تعديل غرض الشركة ليصبح 

جميع  وتوزيع  اسكيراد   : كالكالي 

اللوازم املخكبرية واملستهلكات الطبية 

والجراحية وجميع املعدات املماثلة.

على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 

املسير  اسكقالة   : اإلدارة   : مايلي 

السابق السيد ناهد محمد )CIN رقم 

 IB64718) وتعيين مدير وحيد جديد :

 CIN صاحب  ويوب  شكيب  السيد 

AB263496 رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

الذي   :  34-1-2-3-(-8 رقم  بند 

توزيع   - االسم   : مايلي  على  ينص 

الراسمال - النشاط الكجاري - املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46222).

(64I

STE ARSALAN CHAOUIA

GRAN FRUIT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26777 ،843 163 ص.ب

MAROC

GRAN FRUIT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي الحي 

الصناعي رقم 152 - 26777 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   72

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 GRAN : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.FRUIT SARL AU

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخضار الطازجة بالكجزئة.

الحي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

152 - 26777 سطات  الصناعي رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد سوفير املهدي : 977 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا)  املهدي  سوفير  السيد 

 167 الرقم  امللكي  الجيش  شارع 

26777 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  املهدي  سوفير  السيد 

 167 الرقم  امللكي  الجيش  شارع 

26777 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبكدائية بسطات بكاريخ 

2727 تحت رقم 1783/27.

(65I

مككب الزياني عبد الحق وشركاؤه

STE ALFAMAILLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مككب الزياني عبد الحق وشركاؤه

126 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 1 الرقم 2 الجديدة 

الجديدة، 24777، الجديدة املغرب

STE ALFAMAILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 165 الحي 

الصناعي - 24777 الجديدة املغرب.

وفاة شريك

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1199

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2727 تم اإلعالم 

 SAID EL AZZAB الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

غشت   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

)271 بالشكل األتي : 

العزاب،  سعيد  ورثة  السيد)ة) 

7)12.2 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ )1 شتنبر 

2727 تحت رقم 25331.

(66I

MAROCAKE

 MAROCAKE
 مروكيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MAROCAKE

 BD ZERKTOUNI ETG 8 N 59

 24 CASABLANCA، 20000،

casablanca املغرب

MAROCAKE - مروكيك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 59 شارع 

زرقطوني، رقم24، إقامة الورود، 

الطابق 8، - 27777 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

363691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2716 نونبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

MAROCAKE - مروكيك.

غرض الشركة بإيجاز : الصناعات 

الغذائية و صناعة بسكويت.

59 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الورود،  إقامة  رقم24،  زرقطوني، 

البيضاء  الدار   27777  -  ،8 الطابق 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   57  : السيد حسن ياسين 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 57  : األطرش  جواد  علي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد حسن ياسين عنوانه)ا) 67 
شارع عبد اللطيف بن كدور 27777 

الدار البيضاء املغرب.
األطرش  جواد  علي  السيد 
عنوانه)ا) طريق املطار وطرش سنطر 

الطابق6 7 بيروت لبنان.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد حسن ياسين عنوانه)ا) 67 
شارع عبد اللطيف بن كدور 27777 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

نونبر 2716 تحت رقم )4)775.

(6(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

OPTIQUE MARWA SARL
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

OPTIQUE MARWA SARL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : الطابق 
االر�سي رقم 51 شارع عمر بن جلون 
حي الرياض السالم اكادير - - اكادير 

املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.23121

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 13 مارس 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

ت ويت الحصص االجكماعية 
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
وتعيين  للشركة  املسيرة  اسكقالة 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة مع تغييراالمضاء البنكي
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

تنقيح القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 
ت ويت الحصص االجكماعية : فوتت 
حصة   577 ص اء  عليلو  السيدة 
اجكماعية للسيدة ع ان هناء - فوت 
577 حصة  السيد مونتري مصط ى 

اجكماعية للسيدة ع ان هناء
بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 
اسكقالة املسيرة السيدة عليلو ص اء 
مسيرة  هناء  ع ان  السيدة  وتعيين 
وحيدة للشركة ملدة غير محدودة مع 

تغييراالمضاء البنكي
 بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
: للشركة  األسا�سي  القانون   تنقيح 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   7( بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96)97.
(68I

CCONSEILS

 STE EL ALAMI SAAD SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCONSEILS
تقاطع شارع منصور الدهبي وشارع 
جمال الدين األفغاني مككب رقم 1 
 kenitra ،14777 ،.و2- القنيطرة

maroc
 STE EL ALAMI SAAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي عمارة 
إلياس مكجر 74 و75 زاوية شارع 

حمان ال طواكي وقرطبة القنيطرة. - 
14777 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5674(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ALAMI SAAD SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عمارة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
شارع  زاوية  و75   74 مكجر  إلياس 
حمان ال طواكي وقرطبة القنيطرة. - 

14777 القنيطرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 : سعد  محمد  العلمي  السيد 
درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
سعد  محمد  العلمي  السيد 
ديوري  محمد  زاوية   473 عنوانه)ا) 
 24 شقة  فار�سي  سلمان  وشارع 
القنيطرة. 14777 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

سعد  محمد  العلمي  السيد 
ديوري  محمد  زاوية   473 عنوانه)ا) 
 24 شقة  فار�سي  سلمان  وشارع 
القنيطرة. 14777 القنيطرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 42)2.
(69I

ST2C

ELIAS SIGNATURE
S.A.R.L-AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4، 90000، TANGER MAROC
 ELIAS SIGNATURE S.A.R.L-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املنطقة 

الصناعية مغوغة الصغيرة, تجزئة 
ر�سى 1 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17(993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ELIAS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.SIGNATURE S.A.R.L-AU

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

املنطقة   : عنوان املقر االجكماعي 

تجزئة  الصغيرة,  مغوغة  الصناعية 
ر�سى 1 - 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد املهدي الياس : 177 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الياس  املهدي  السيد 

الصنو ر  اقامة  القادرية  تجزئة 

طنجة   97777  4 رقم  ف  بلوك   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الياس  املهدي  السيد 

الصنو ر  اقامة  القادرية  تجزئة 

طنجة   97777  4 رقم  ف  بلوك   2

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 69)4.

((7I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

AII PATRIMOINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

AII PATRIMOINES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

179 مككب رقم 43 الطابق الثالث 

- - مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17516(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 AII  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PATRIMOINES

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و يع العقارات ا وغيرها من العمليات 

العقارية.

عنوان املقر االجكماعي : شارع عبد 

إقامة جواد عمارة  الخطابي  الكريم 

179 مككب رقم 43 الطابق الثالث - - 

مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

بقيمة   177  : عنان  منى  السيدة 
177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة منى عنان عنوانه)ا) - - - -.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيدة منى عنان عنوانه)ا) - - - -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 114426.

((1I

MOSFA TRANS

موسفا طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOSFA TRANS
 Résidence Al Azizia Bd

 Royaume Arabie Saoudite 3eme
 Etage N°20 Tanger، 90000،

TANGER MAROC
موس ا طرانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العر ية 

السعودية الطابق 3 رقم 27 طنة - 
977777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17((19

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : موس ا 

طرانس.
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

اقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

العر ية  اململكة  شارع  العزيزية 
 - طنة   27 رقم   3 السعودية الطابق 

977777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : املصط ى  النيل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

الزهراء  فاطمة  النجار  السيدة 

درهم   177 بقيمة  حصة   577  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد النيل املصط ى عنوانه)ا) 
 15 رقم  شارع املسيرة الخضراء   36

97777 طنجة املغرب.

الزهراء  فاطمة  النجار  السيدة 

عنوانه)ا) 36 شارع املسيرة الخضراء 
رقم 15 97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد النيل املصط ى عنوانه)ا) 
 15 رقم  شارع املسيرة الخضراء   36

97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 29)233.

((2I

omnium management

DEHBI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes، 82

30100، fes maroc

DEHBI DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجر 

2 اقامة لو ابا شارع بيروت عمارة 
رقم 4 زهور 1 فاس - 37777 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 DEHBI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.DESIGN

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشهار.

مطبعة.

مقاول وشغال البناء واملخكل ة.

مكجر   : االجكماعي  املقر  عنوان 

عمارة  بيروت  شارع  لو ابا  اقامة   2
فاس   37777  - فاس   1 زهور   4 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

1.777 حصة   : السيد نبيل ز يري 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ز يري  نبيل  السيد 

تعاونية الراشدية اوالد الطيب احواز 

فاس فاس 37777 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ز يري  نبيل  السيد 

تعاونية الراشدية اوالد الطيب احواز 

فاس فاس 37777 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2162.

((3I

FIDUBAC SARL

بلدي ستار ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاش ين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
بلدي سكار ماروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

بوغريبة بوعرك الناظور - 62777 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
27679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   76
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
بلدي   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سكار ماروك.
-اسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير املنكجات الغذائية
-تصنيع الحلويات.

دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 62777  - الناظور  بوعرك  بوغريبة 

الناظور املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد فيصل عرود : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : بنشعشوع  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  عرود  فيصل  السيد 
دوار عمرانة فرخانة الناظور 62777 

الناظور املغرب.
السيد حمزة بنشعشوع عنوانه)ا) 
ظهر املحلة تجزئة لعلج زنقة و 1 رقم 

28 وجدة 67777 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  عرود  فيصل  السيد 
دوار عمرانة فرخانة الناظور 62777 

الناظور املغرب
السيد حمزة بنشعشوع عنوانه)ا) 
ظهر املحلة تجزئة لعلج زنقة و 1 رقم 

28 وجدة 67777 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 3792.
((4I

MOORISH

BIBA TECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 27787، الدار البيضاء املغرب

BIBA TECH SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

27 النخيل - 27347 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(265(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   74
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BIBA  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TECH SARL AU

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكقنيات  املعلومات  تكنولوجيا 

الجديدة.
زاوية   : االجكماعي  املقر  عنوان 

سمية،  وزنقة  املومن  عبد  شارع 

الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

الدار البيضاء   27347  - النخيل   27

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : حمدوني  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ياسين حمدوني عنوانه)ا) 

كرادينيان   331(7 كرادينيان فرنسا 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ياسين حمدوني عنوانه)ا) 

كرادينيان   331(7 كرادينيان فرنسا 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46611).

((5I

fiduciaire la grande classe

« MAROC LITAAMIR » شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

fiduciaire la grande classe

شارع االميرة اللة عائشة، 26777، 

سطات املغرب

 « MAROC LITAAMIR » شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس عمارة 64 الرقم 8 

الطابق 2 - 26777 سطات املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3691

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2719 دجنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

القادر  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

1.257 حصة اجكماعية من  الناشد 

السيد  ل ائدة  حصة   2.577 وصل 

دجنبر   23 بكاريخ  محمد بجاجي  )ة) 

.2719

القادر  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

1.257 حصة اجكماعية من  الناشد 

السيد  ل ائدة  حصة   2.577 وصل 

)ة) رضوان سر وتي بكاريخ 23 دجنبر 

.2719

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 االبكدائية بسطات بكاريخ 

2727 تحت رقم 1784/27.

((6I

FINCOSA MARRAKECH

DAR AURORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 187 بلوك B الطابق 

االول الشقة )، 47777، مراكش 

املغرب

DAR AURORA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 278 

الحي الصناعي سيدي غانم الطابق 

الثاني مككب رقم 18 طريق اس ي - 

47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

94163
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2719 فبراير   76
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AURORA
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة او رياض.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 278 
الطابق  الصناعي سيدي غانم  الحي 
 - 18 طريق اس ي  الثاني مككب رقم 

47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : بريسطو  ال ارو  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد ال ارو بريسطو عنوانه)ا) 

ايطاليا.. ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد ال ارو بريسطو عنوانه)ا) 

ايطاليا.. ايطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2719 تحت رقم 172654.
(((I

FISCALEX MAROC

 RPMH CONSEIL &
STRATEGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل الكص ية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 RPMH CONSEIL & STRATEGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : مككب 

رقم 6 ب 43 حي الزرقطوني الطابق 

الثاني عمارة ج د قهوة االطلس جليز 

مراكش مككب رقم 6 ب 43 حي 

الزرقطوني الطابق الثاني عمارة ج د 

قهوة االطلس جليز مراكش 47777 

مراكش املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.96553

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2727 تقرر حل 

 RPMH CONSEIL & STRATEGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

مقرها اإلجكماعي مككب رقم 6 ب 43 

حي الزرقطوني الطابق الثاني عمارة 

ج د قهوة االطلس جليز مراكش مككب 

43 حي الزرقطوني الطابق  6 ب  رقم 

الثاني عمارة ج د قهوة االطلس جليز 

املغرب  مراكش   47777 مراكش 

نتيجة الزمة في القطاع.

وعين : 

ديميت  كييوم  السيد)ة) 

فرنسا   7777 فرنسا  وعنوانه)ا) 

فرنسا كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

وفي مككب   2727 يوليوز   13 بكاريخ 

43 حي الزرقطوني الطابق  6 ب  رقم 

الثاني عمارة ج د قهوة االطلس جليز 

مراكش - 47777 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115565.

((8I
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

غروب سكوليربريڤي بالن 

اوريزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES،

20290، CASABLANCA MAROC

غروب سكوليربريڤي بالن اوريزون 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

لال ياقوت، زنقة العرعار 9 اقامة 

غاليس الطابق 4 شقة رقم )1 

الدارالبيضاء - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4238(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 شتنبر   79 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   2.977.777»

 3.777.777» إلى  درهم»   177.777»

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4689).

((9I

Comater

جما أوطو
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

JAMA AUTO

 angle boulevard Ba Hmad

 et boulevard Moulay Ismaïl،

20300، Casablanca Maroc

جما ووطو «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : زاوية 

شارع باحمد وشارع موالي إسماعيل 

- - الدار البيضاء املغرب

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

)17616 الدار البيضاء.

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )1 يونيو 2727

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقكضيات القانون : رقم 

املعدل واملكمم للقانون رقم   27-19

95-)1 املكعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46127).

(87I

MAROCAKE

 MAROCAKE
 مروكيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع روسمال الشركة

MAROCAKE

 BD ZERKTOUNI ETG 8 N 59

 24 CASABLANCA، 20000،

casablanca املغرب

MAROCAKE - مروكيك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي املنطقة 

الصناعية الساحل الوحدة 22 حد 

السوالم - 277777 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1387(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يوليوز   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«3.997.777 درهم» وي من «17.777 

درهم»   4.777.777» إلى  درهم» 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   28 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1151.

(81I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

DONIA GHAZALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM
 D APPT 8 HAY IZDIHAR
 MARRAKECH، 40100،
MARRAKECH MAROC

DONIA GHAZALA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 8)8 
تجزئة بلمجاد املسار مراكش - 

47777 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2713 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DONIA GHAZALA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسافين.
رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة بلمجاد املسار مراكش   8(8

47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
حصة   34  : جمالي  عمر  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   33  : السيد حسن جمالي 

بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد الحسين جمالي : 33 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  جمالي  عمر  السيد 
عرصة املعاش  زنقة الكهر اء   2 رقم 

مراكش 47777 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  جمالي  حسن  السيد 
عرصة املعاش  زنقة الكهر اء   2 رقم 

مراكش 47777 مراكش املغرب.

السيد الحسين جمالي عنوانه)ا) 
عرصة املعاش  زنقة الكهر اء   2 رقم 

مراكش 47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  جمالي  عمر  السيد 
عرصة املعاش  زنقة الكهر اء   2 رقم 

مراكش 47777 مراكش املغرب

السيد الحسين جمالي عنوانه)ا) 
عرصة املعاش  زنقة الكهر اء   2 رقم 

مراكش 47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   19 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2713 تحت رقم 67616.

(83I

CABINET BADREDDINE

ATTA-FOODS
إعالن مكعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

9)2 و مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1، 7، مراكش املغرب

ATTA-FOODS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : املسيرة 1 

حرف و رقم 536 - - مراكش املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.98321

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

2727 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

بمقك�سى عقد التسيير الحر املنعقد 

بكاريخ 26 غشت 2727 قرر الشريك
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العربي  الدين  بدر  السيد  الوحيد   
لشركة ATTA FOODS الكائن مقرها 
536 املسجلة  1 حرف و رقم  بمسيرة 
تحت   2719 يوليوز   31 في  بمراكش 
 (RE 34219 OR GRATIS( رقم 
تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجلة 
الضريبي  و الكعريف   98321 رقم 
منح التسيير   3(626846 تحت رقم 
بوكاوي  السيد  ل ائدة  الحرللشركة 
عبد الجليل الحامل لبطاقة الكعريف 
والساكن   E435326 رقم  الوطنية 
تجزئة  هللا  عبد  موالي  بشارع 

الدريسية رقم 6 مراكش 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم * : الذي ينص على مايلي : *
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم *.
(84I

 Compagnie Marocaine Industrielle et

Commerciale - COMICOM

سمييا
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

Smeia
 Boulevard Ba Hmad, 47،
20300، Casablanca Maroc

سمييا «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجكماعي : )4, شارع 

باحمد - - الدار البيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

47489 الدار البيضاء.
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2727 يونيو   1( في  املؤرخ 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
 27-19 رقم   : مع مقكضيات القانون 
 1(-95 املعدل واملكمم للقانون رقم 
املكعلق بشركات املساهمة ثم تعديل 

النظام األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9)464).
(85I

PLURIDIS

ELITE PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر ونزران وزنقة القائد 

األشطر عمارة ر ح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف، 7)273، 

الدار البيضاء املغرب

ELITE PACKAGING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 شارع 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

27777 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.PACKAGING

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الكل يف..

17 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

27777 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : اغزالي  الصديق  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الصديق اغزالي عنوانه)ا) 

سيدي   171 فيال  الكالل  حدائق 

الدار   27777 مليل  تيط  حجاج 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الصديق اغزالي عنوانه)ا) 

سيدي   171 فيال  الكالل  حدائق 

الدار   27777 مليل  تيط  حجاج 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 81)46).

(86I

ACCOMPT CONSULTING

RIMOUSSA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA MAROC

 RIMOUSSA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 141 

تجزئة الطلحاوي طريق عوينة 

السراق محل وجدة - 67777 وجدة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

35593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RIMOUSSA IMMOBILIER
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات 

اعمال او انشاءات مكنوعة 

مطور.

 141  : االجكماعي  املقر  عنوان 

عوينة  طريق  الطلحاوي  تجزئة 

67777 وجدة   - السراق محل وجدة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 RIMOUSSA الشركة 

IMMOBILIER : 1.000 حصة بقيمة 

177 درهم للحصة.

 RIMOUSSA الشركة 

بقيمة   IMMOBILIER : 1000

177.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الطويلي ادريس عنوانه)ا) 

 47 الحقيقة رقم  العرفان زنقة  حي 

وجدة 67777 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الطويلي ادريس عنوانه)ا) 

 47 الحقيقة رقم  العرفان زنقة  حي 

وجدة 67777 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2721.

(8(I

إئكمانية الواحة

STE HUILERIE TAHIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئكمانية الواحة

2 زنقة الحرية، 52777، الرشيدية 

املغرب

 STE HUILERIE TAHIRI
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي ايت 

ازدك الخنك جهة مطار الرشيدية - 
52724 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1415(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HUILERIE TAHIRI
اسكغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

معصرة للزيكون.
عنوان املقر االجكماعي : ايت ازدك 
الخنك جهة مطار الرشيدية - 52724 

الرشيدية املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 177  : السيد عبد العزيز طاهيري 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
: اخوان  ملطهري  شركة   الشركة 
977 حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
طاهيري  العزيز  عبد  السيد 
حي   17 الزنقة   36 رقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52777 الجديد  ازمور 

املغرب.
اخوان  ملطهري  شركة  الشركة 
جهة  الخنك  ازدك  ايت  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52724 الرشيدية  مطار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
طاهيري  العزيز  عبد  السيد 
حي   17 الزنقة   36 رقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52777 الجديد  ازمور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 863.

(88I

RIF CONSEIL SARL

EL HAMMOUDI GLOVER-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 EL HAMMOUDI GLOVER-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة اندا 
الوتيس 36 تجمع 79 املطار - 62777 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27673
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HAMMOUDI GLOVER-SARL
-اسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

املنكجات الغذائية 
-اسكيراد املنكجات الكهر ائية
-اسكيراد منكجات العقاقير.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - املطار   79 تجمع   36 اندا الوتيس 

62777 الناظور املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيد ادريس الحمودي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1.777  : السيد محمد الحمودي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : السيد ادريس الحمودي 

بقيمة 177 درهم.

 1777  : الحمودي  السيد محمد 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ادريس الحمودي عنوانه)ا) 
 31 رقم   52 زنقة  لحسن  اوالد  حي 

الناظور 62777 الناظور املغرب.

السيد محمد الحمودي عنوانه)ا) 
 31 رقم   52 زنقة  لحسن  اوالد  حي 

الناظور 62777 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ادريس الحمودي عنوانه)ا) 
 31 رقم   52 زنقة  لحسن  اوالد  حي 

الناظور 62777 الناظور املغرب

السيد محمد الحمودي عنوانه)ا) 
 31 رقم   52 زنقة  لحسن  اوالد  حي 

الناظور 62777 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 17 شتنبر 

2727 تحت رقم 3748.

(89I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

 MERYEM SARA
INDUSTRIELLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila،

60000، oujda maroc

 meryem sara industrielles

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي وجدة 

شارع رازي رقم 15 عمارة سامي رقم 

9 - 67777 وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.33(43

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

2727 تم تعيين  22 يوليوز  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بطيوا 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  محسين 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 24)1.

(97I

F.B.A.K GESTION SARL

O.K TRANSFERT 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

O.K TRANSFERT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مركز 

الصخور الرحامنة ابن جرير - 

43157 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

23((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 O.K  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANSFERT SARL

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.

مركز   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - جرير  ابن  الرحامنة  الصخور 

43157 ابن جرير املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيد عثمان منكصر : 57 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   57  : السيد كريم منكصر 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  منكصر  عثمان  السيد 
ابن   43157  535 حي الرياض و رقم 

جرير املغرب.
عنوانه)ا)  منكصر  كريم  السيد 
ابن   43157  179 رقم  الخير  جنان 

جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  منكصر  عثمان  السيد 
ابن   43157  535 حي الرياض و رقم 

جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بابن جرير بكاريخ 22 شتنبر 

2727 تحت رقم 157.
(91I

Sara Facility Invest sarl

CAFE BIZOU
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE BIZOU
 79 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 
2727 وعطى السيد)ة) محمد  شتنبر 
للبطاقة الوطنية  )ة)  ملزوري الحامل 
دال املسجل بالسجل   62578( رقم 
الكجارية  باملحكمة   65542 الكجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بمكناس 
بيار   ،17 فيال  ب  الكائن  الكجاري 
 57777  - الجديدة  املدينة  كيوري، 
مكناس املغرب للسيد)ة) علي هاشمي 
للبطاقة  )ة)  علوي ومن معه الحامل 
 2 ملدة  دال   85362( رقم  الوطنية 
 2727 وككو ر   71 من  تبكدئ  سنة 
مقابل   2722 شتنبر   37 في  وتنكهي 

مبلغ شهري 47.777 درهم.
(92I

.sté. fidev SARL - A.U

ELF NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 498 اديور اجداد ابني 

امحمد، 57777، مكناس املغرب

ELF NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجر 

97 مكرر، تجزئة املنزه - 57777 

الخميسات املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2(861

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2719 نونبر   22 املؤرخ في 

 ELF شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 177.777 مبلغ روسمالها   NEGOCE

درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجر 

 57777  - املنزه  تجزئة  مكرر،   97

الخميسات املغرب نتيجة ل : منافسة 

في مجال نشاط الشركة.

مكجر  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 57777  - املنزه  تجزئة  مكرر،   97

الخميسات املغرب. 

وعين : 

للخلي ي  جياللي  السيد)ة) 

 57777 تجزئة املنزه   ،97 وعنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

بوزيد  الواحد  عبد  السيد)ة) 

 57777 تجزئة املنزه   ،97 وعنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املكعلقة بالكص ية : 

الخميسات - مكجر 97 مكرر، تجزئة 

املنزه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

رقم  تحت   2727 شتنبر   15

.2727/13(67

(93I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HASSAN HAJJAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريكانيا صندوق البريد 

2679، 47777، مراكش املغرب

HASSAN HAJJAJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 116 114- 

الحي الصناعي سيدي غانم طريق 

وس ي - 47777 مراكش املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.9847(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 شتنبر   71 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«57.777) درهم» وي من «277.777 

عن  درهم»   957.777» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115544.

(94I

smaticomp

SOLUKEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

SOLUKEY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 151 شارع 

اسامة ابنزيد الطابق الثاني املدينة 

اليسرئ نج حي املعاريف - 27337 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(292(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOLUKEY

مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

االستشارات املكعلقة بسوق الشغل 

واالستثمارات.

عنوان املقر االجكماعي : 151 شارع 

املدينة  الثاني  الطابق  ابنزيد  اسامة 

 27337  - املعاريف  حي  نج  اليسرئ 

الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد امين العلوي مدغري : 577 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   577  : اهدى  عمر  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد امين العلوي مدغري : 577 

بقيمة 177 درهم.

بقيمة   577  : اهدى  عمر  السيد 

177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

مدغري  العلوي  امين  السيد 

درج  ابكم  واد  زنقة   138 عنوانه)ا) 
زاوية الزيزفون   21 3 شقة  و2 طابق 

27777 الدارالبيضاء املغرب.
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حي  اهدى عنوانه)ا)  السيد عمر 

بن  الطاهر  موالي  شارع  املقاومة 

عبد الكريم رقم 78 ورزازات 45777 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
مدغري  العلوي  امين  السيد 

درج  ابكم  واد  زنقة   138 عنوانه)ا) 
زاوية الزيزفون   21 3 شقة  و2 طابق 

27777 الدارالبيضاء املغرب

حي  اهدى عنوانه)ا)  السيد عمر 

بن  الطاهر  موالي  شارع  املقاومة 

عبد الكريم رقم 78 ورزازات 45777 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46837).

(95I

METREK COMPTA PRO

DAILI AFR AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

DAILI AFR AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

الليمون ب رقم 321 - 16152 

بالقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 DAILI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.AFR AGRI
ال الحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل األفراد اإلسكيراد والكصدير.
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 16152  -  321 رقم  ب  الليمون 

بالقصيري املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 97.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 977  : إدريس  الدايلي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  إدريس  الدايلي  السيد 
موالي  قيادة  بوسلهام  موالي  مركز 
الغرب  األربعلء  سوق  بوسلهام 
14377 سوق األربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  إدريس  الدايلي  السيد 
موالي  قيادة  بوسلهام  موالي  مركز 
الغرب  األربعلء  سوق  بوسلهام 
14377 سوق األربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بمشرع بلقصيري بكاريخ 21 

شتنبر 2727 تحت رقم 325/2727.
(96I

FISCALITY CONSULTING CENTER

YILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

YILA شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة كرم 
رقم 93 الشقة الس لية تحناوت 
مراكش - 47777 مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.172919
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2727 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ت ويت السيد )ة) ايمن ايزم 577 
 1.777 وصل  من  اجكماعية  حصة 
عماد منير  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 22 يوليوز 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115385.

(9(I

محاسبات البيروني

بارافارما�سي سان سطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محاسبات البيروني
18 شارع الحسن الثاني ككبة 2 
مراكش، 47777، مراكش املغرب

بارافارما�سي سان سطور شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ياسمين 
1-279 رفم 4 املنار مراكش - 47777 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176439
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

بارافارما�سي سان سطور.

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 
املواد بارافارما�سي و اراميديكال.

ياسمين   : عنوان املقر االجكماعي 
279-1 رفم 4 املنار مراكش - 47777 

مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
577 حصة   : السيدة م رك لبنى 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : شيماء  م رك  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  لبنى  م رك  السيدة 
 1 شقة   4 ب  عمارة  الكيسير  اقامة 

ماجوريل 47777 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  شيماء  م رك  السيدة 
مراكش   47777 الجنوبي  ازلي   911

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  لبنى  م رك  السيدة 
 1 شقة   4 ب  عمارة  الكيسير  اقامة 

ماجوريل 47777 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  شيماء  م رك  السيدة 
مراكش   47777 الجنوبي  ازلي   911

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115546.

(98I

E&R CONSULTING

FOODIES CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E&R CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 13
 RES LES ALPES 1ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2،
20300، CASABLANCA MAROC

 FOODIES CONSULTING
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 شارع 

الحرية الطابق 3 رقم 5 - 27677 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(7985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FOODIES CONSULTING

 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

17 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
 27677  -  5 رقم   3 الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

: اموري  بيير  كاستيلي   السيد 

درهم   17 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

 : اموري  بيير  كاستيلي  السيد 

1777 بقيمة 17 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

اموري  بيير  كاستيلي  السيد 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

اموري  بيير  كاستيلي  السيد 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.

(99I

مككب الدراسات كنكوس

IFNILINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مككب الدراسات كنكوس

13، زنقة واد زيز، رقم 4، وكدال 

الر اط، 17797، الر اط املغرب

IFNILINK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : حي 

الرياض، قطاع 11، زنقة النابية، 

رقم 2 - 17177 الر اط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.96593

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  31 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) ابحير 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  وحمد 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   79 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176559.

877I

CABINET ESSADKIA

KRIFO TRAVAUX شركة
إعالن مكعدد القرارات

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

شركة KRIFO TRAVAUX «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : رقم 59 

الزن ة 16 حي بوكديم - 65457 

العيون سيدي ملوك املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1719
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727 تم اتخاذ  74 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

اضافة انشطة تجارية للشركة
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 
زيادة راس مال الشركة من 177.777 

درهم الى 1.777.777 درهم
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
شركة  من  الشركة  اسم  تغيير 
 BEDDOUDOU MOHAMMED

 KRIFO TRAVAUX الى شركة
 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :

تحيين النضام االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

KRIFO TRAVAUX شركة
 بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

توسيع انشطة الشركة
 بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي :

 177.777 من  الشركة  راسمال  رفع 
في  درهم وهي   1.777.777 الى  درهم 

ملكية بدودو محمد 
بند رقم ) : الذي ينص على مايلي : 
رفع عدد حصص الشركة من 1777 
بدودو  ملكية  في  وهي   17777 الى 

محمد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بكاوريرت بكاريخ 22 شتنبر 

2727 تحت رقم 269.

871I

FIDUROC SARL AU

AIT MONTASSIR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
رقم 4 الطابق االول عمارة D املركب 
الكجاري كارفور، 45777، ورزازات 

املغرب

AIT MONTASSIR SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي غليل 

تاغزوت - 45652 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2713 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 AIT  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MONTASSIR SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخكل ة والبناء.

غليل   : االجكماعي  املقر  عنوان 

تاغزوت - 45652 تنغير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 257.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 2.577  : ابراهيم  املنكصر  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد املنكصر ابراهيم عنوانه)ا) 

غليل تاغزوت 45652 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد املنكصر ابراهيم عنوانه)ا) 

غليل تاغزوت 45652 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 فبراير  االبكدائية بورزازات بكاريخ 

2713 تحت رقم )9.

872I
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UNIVERS COMPTA SARL AU

HR TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة )،عمارة 16، زنقة و، شارع 

الجيش امللكي م.ج، 57777، مكناس 

املغرب

HR TOURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجرمكجر 
برقم )9، درب علي بالغازي، الزيكون 

- 7)577 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 HR  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

لكخزين  مسكودع  اسكغالل 

البضائع

املصحو ة  الغير  األمكعة  نقل 

لحساب الغير.

عنوان املقر االجكماعي : مكجرمكجر 
برقم )9، درب علي بالغازي، الزيكون 

- 7)577 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : رشيد  مح وض  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد مح وض رشيد عنوانه)ا) 
بالغازي،الزيكون  علي  درب   ،4 رقم 

7)577 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد مح وض رشيد عنوانه)ا) 
بالغازي،الزيكون  علي  درب   ،4 رقم 

7)577 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2869.

873I

GHIZLANE DOUBLANE

 LE SPECIALISTE DE
L›ELECTROMENAGER

إعالن مكعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس، 24777، الجديدة املغرب

 LE SPECIALISTE DE
L›ELECTROMENAGER «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 
محمد السادس اقامة ياسر محل 73 

- 24777 الجديدة املغرب.
«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.12(31

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727 تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تخ يض روس املال
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

رفغ روس املال
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
 بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

تخ يض روس املال
 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

رفغ روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 15 شتنبر 

2727 تحت رقم 25319.

874I

F.C.G.E

CAFTAN BYOUCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH،

40140، MARRAKECH MAROC

CAFTAN BYOUCHEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي نهج 

يعقوب املنصور عمارة برج 3 شقة 

رقم 13 مراكش - 47777 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1764(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CAFTAN BYOUCHEN

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصميم األزياء.

نهج   : االجكماعي  املقر  عنوان 

شقة   3 يعقوب املنصور عمارة برج 

مراكش   47777  - مراكش   13 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 57.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيدة نور الهدى اوشن 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

اوشن  نورالهدى  السيدة 
13 نهج  3 شقة  عنوانه)ا) عمارة برج 
مراكش   47777 املنصور  يعقوب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
اوشن  نورالهدى  السيدة 
13 نهج  3 شقة  عنوانه)ا) عمارة برج 
مراكش   47777 املنصور  يعقوب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 4)1155.
875I

مينارة فينانس جروب

كمير�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم ) 

الطابق الرابع جليز مراكش، 47777، 
مراكش املغرب

كمير�سي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم ) الطابق 

الرابع جليز - 47777 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17651(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

كمير�سي.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات : إدارة ال نادق واملطاعم.

52 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

الطابق   ( رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : صديقي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 17 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  صديقي  كمال  السيد 
 (27 رقم   2 سارة  فاس  شارع 

كالي ورنيا 27157 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  صديقي  كمال  السيد 
 (27 رقم   2 سارة  فاس  شارع 

كالي ورنيا 27157 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم )11567.

876I

SOFT ALTERNATIVE SARL

GOLDEN INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552، 90000، طنجة املغرب

GOLDEN INNOVATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 21، زنقة 

صنهاجة إقامة هند مككب رقم 73 - 

97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

178759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   75

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GOLDEN INNOVATION

الكجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلعالن على املواقع اإللكترونية.
عنوان املقر االجكماعي : 21، زنقة 

 -  73 صنهاجة إقامة هند مككب رقم 

97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بنيعيش  السيد س يان 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد س يان بنيعيش عنوانه)ا) 
 18 رقم  هند  إقامة  صنهاجة  زنقة 

97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد س يان بنيعيش عنوانه)ا) 
 18 رقم  هند  إقامة  صنهاجة  زنقة 

97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 234717.

87(I

MAROC COMPTA PLUS

A.B.B.M.TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم 2 ال قيه بن ضالح، 23277، 

FKIH BEN SALAH MAROC

A.B.B.M.TOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي املحطة 

الطرقية ال قيه بن صالح الوحدة 

الكجارية رقم 27 - 23277 ال قيه 

بن صالح املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4455

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  79 شتنبر  املؤرخ في 

نافيع  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

تبعا  وحيد  كمسير  اللطيف  عبد 

لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

21 شتنبر 2727 تحت رقم 2)2.

878I

cabinet el asfari

بيركات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet el asfari

63 شارع موالي يوسف، 27777، 

الدار البيضاء املغرب

بيركات شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 17 زنقة 

الحرية الطابق 3 الرقم6 - 27777 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

368781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   271( يناير   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : بيركات.

مباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدنية.

زنقة   17  : عنوان املقر االجكماعي 

 27777  - الرقم6   3 الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 48%  : سوزيت  تايالر  السيدة 

بقيمة 487.777 درهم.

عبد  موالي  بشيري  السيد 

الرحمان : %4 بقيمة 47.777 درهم.

 48%  : اسماعيل  بشيري  السيد 

بقيمة 487.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  تايالر سوزيت  السيدة 

فرنسا 31777 تولوز فرنسا.

السيد بشيري موالي عبد الرحمان 

عنوانه)ا) 32 سحب الدهب فال دوغ 

عين عكيق 12777 تمارة املغرب.

السيد بشيري اسماعيل عنوانه)ا) 

زنقة جون غيشبين شقة 58 31777 

تولوز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد بشيري موالي عبد الرحمان 

عنوانه)ا) 32 سحب الدهب فال دوغ 

عين عكيق 12777 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يناير )271 تحت رقم 77625333.

879I
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AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE CLASSE VETEMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الكص ية

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc

 STE CLASSE VETEMENT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : كراج رقم 

34 شارع بينا البهاليل 31777 ص رو 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر حل   2727 79 مارس  املؤرخ في 

 STE CLASSE VETEMENT SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ روسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   17.777

بينا  شارع   34 رقم  كراج  اإلجكماعي 

البهاليل 31777 ص رو املغرب نتيجة 

االجكماعي  الهدف  تحقيق  لعدم 

للشركة.

وعين : 

السيد)ة) مراد اكوجيل وعنوانه)ا) 

رقم 25 بلوك 4 حي الرفايف 31777 

ص رو املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ 79 مارس 2727 وفي كراج رقم 

34 شارع بينا البهاليل 31777 ص رو 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2727 تحت رقم 2727/181.

817I

CASA COMPTES

RARE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

RARE IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 272 شارع 

عبد املومن الطابق الس لي رقم 5 - 

27367 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46827(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 RARE  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.IMMO

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعمارية  والهندسة  البناء  وشغال 

الكهر اء،  النجارة،  الهدم،  )البناء، 

السباكة،مكي ات الهواء،...)

- دراسة وإنشاء وشغال الرصيف 

والبناء واألثاث.

- وشغال الكجزئة 

- بيع وشراء األالت واألكسسوارات 

العمومية  واالشغال  للبناء  الالزمة 

والخاصة وجميع ونواع العقاقير.
- االنعاش العقاري

الشقق  و ناء  وكراء  بيع وشراء   -

يكعلق  ما  وكل  وال يالت  والعمارات 

بالعقارات.

الكجارة في جميع اآالت الالزمة   -

ترصيص،  العقاري)رخام،  للبناء 

خشب، ولومنيوم....).

 272  : االجكماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق الس لي رقم 

5 - 27367 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
حصة   577  : السيد خالد عامر 

بقيمة 177 درهم للحصة.
577 حصة   : السيد خالد ادريس 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
 36 السيد خالد عامر عنوانه)ا) 
حي   2 شقة   1 زنقة املستش يات ط 
البيضاء  الدار   77777 املستش يات 

املغرب.
السيد خالد ادريس عنوانه)ا) حي 
اقامة بلمري ا طابق   3 العمرية زنقة 
77777 الدار  26 عين الشق  1 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
 36 السيد خالد عامر عنوانه)ا) 
حي   2 شقة   1 زنقة املستش يات ط 
البيضاء  الدار   77777 املستش يات 

املغرب
السيد خالد ادريس عنوانه)ا) حي 
اقامة بلمري ا طابق   3 العمرية زنقة 
77777 الدار  26 عين الشق  1 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 76 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 42753).

811I

موثقة

DIYAR SOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
رقم )2 عمارة افران 2 شارع الحسن 

الثاني اكادير، 87777، اكادير 
املغرب

 DIYAR SOUSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 178 

تجزئة الكيسير شقة رقم 1 - 86155 
ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

21143

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 DIYAR : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SOUSS

تنمية    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات الكجارية واملشاريع العقارية 

واإلدارة

العمليات  جل  وانجاز  تن يذ   

التي لها عالقة باملشاريع العقارية وو 

شركات البناء. 

وصيانة وتقسيم األرا�سي  اقكناء   

العارية لهدف بيعها

 تشييد املباني لالسكخدام السكني 

لن سه  والصناعي،  والكجاري  واملنهي 

وو نيابة عن القطاع العام والخاص 

وغيرهما، وتقسيم املباني إلى طوابق، 

شقق، ومحالت تجارية وغيرها.

جميع  تأجير،  بيع،  شراء،   

السكنية،  الوحدات  العقارات، 

األرا�سي وو غيرها.

وإدارة  اسكغالل  وحيازة؛  تأجير   

املنقولة  واألموال  املمكلكات  جميع 

وغير املنقولة

مياه،  كهر اء،   : املباني  صيانة   

الخشب، الصباغة، الزجاج، النجارة 

بشكل عام

صيانة جميع األعمال واملنشآت   

والصناعي  الكجاري  الطابع  ذات 

وال ني والحرفي والعقاري.
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 الكصنيع والكجارة في مواد البناء

العمليات  كل  عامة  و ص ة 

الكجارية املالية منقولة وعقارية التي 

لها ون ترتبط بص ة مباشرة  يمكن 

االجكماعي  بالغرض  مباشرة  غير  وو 

وو ون تسهل تنمية وتحقيق الغرض 

االجكماعي.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 178 

 86155 - 1 تجزئة الكيسير شقة رقم 
عمالة انزكان ايت ملول  ايت ملول، 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 377.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بنعزوز  الز ير  السيد 

درهم   177.777 بقيمة  حصة 

للحصة.

السيد ياسين كمال : 1.777 حصة 

بقيمة 177.777 درهم للحصة.

 1.777  : الطاهري  السيد محمد 

درهم   177.777 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الز ير بنعزوز عنوانه)ا) حي 

السالم فيال اراك مجموعة و رقم36 

سال 11773 سال املغرب.

عنوانه)ا)  كمال  ياسين  السيد 
زنقة جع ر بن ابي طالب تجزئة   16

الر اط   17175 السوي�سي  الوالدية 

املغرب.

السيد محمد الطاهري عنوانه)ا) 

الشقة رقم 1 عمارة رقم 178 تجزئة 

الكيسير 86155 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الز ير بنعزوز عنوانه)ا) حي 

السالم فيال اراك مجموعة و رقم36 

سال 11773 سال املغرب

عنوانه)ا)  كمال  ياسين  السيد 
زنقة جع ر بن ابي طالب تجزئة   16

الر اط   17175 السوي�سي  الوالدية 

املغرب.

السيد محمد الطاهري عنوانه)ا) 

الشقة رقم 1 عمارة رقم 178 تجزئة 

الكيسير 86155 ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1534.

812I

ديكسون

CYADEL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ديكسون

23 جون جوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 27767، الدار 

البيضاء املغرب

CYADEL MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي إقامة 

مامون، 9، ممر دي سي وراس، 

عين السبع - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4186(9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تمت   2727 غشت   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

وتوزيع  وتجارة  و يع  شراء 

واالدوات  واملعدات  املنكجات، 

والكهر اء،  العقاقير  ومسكلزمات 

البناء،  ومواد  والسباكة  والصباغة 

والبيع بالجملة و الكقسيط.

تشغير مكجر العقاقير وو بيع املواد 

الدراسة  ذلك  في  بما  البناء  وودوات 

والكصميم والبناء واإلنشاء والكطوير 

والبيع  والشراء  واإلدارة  والكن يذ 

االيجار  إدارة  وو  البسيط  والكأجير 

البيع و/وو صالة  نقطة  لكل املحل، 

العرض بأي شكل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46864).

813I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

 EQUIPEMENT TOUT
PROJET AGRICOLE ETPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH INVEST ET
BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة 
بوكار مككب رقم )3 الطابق 2 
جيليز، 7)477، مراكش املغرب

 EQUIPEMENT TOUT PROJET
AGRICOLE ETPA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي كم )1 

طريق شيشاوة حد مجاط شيشاوة - 
45777 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 EQUIPEMENT TOUT PROJET

.AGRICOLE ETPA
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصميم وتركيب الشبكات الشمسية 

وكافة مصادر الطاقة املكجددة.
 1( كم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
طريق شيشاوة حد مجاط شيشاوة - 

45777 شيشاوة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 37.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   277  : الز ير  رافع  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد قاسمي نعمان : 177 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  الز ير  رافع  السيد 

دوار الروافيع سيدي محمد الدليل 

شيشاوة 41777 شيشاوة املغرب.

عنوانه)ا)  نعمان  قاسمي  السيد 

مكرر شارع انزران كلميمة   99 رقم 

52716 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  الز ير  رافع  السيد 

دوار الروافيع سيدي محمد الدليل 

شيشاوة 41777 شيشاوة املغرب

عنوانه)ا)  نعمان  قاسمي  السيد 

مكرر شارع انزران كلميمة   99 رقم 

52716 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  بامنكانوت  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 347.

814I

STE CONSEIL MAROC

KEVIN PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

KEVIN PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

يوسف ابن تاش ين عمارة اللبادي 

الطابق الثالث رقم 6 تطوان 93777 

تطوان املغرب



12981 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KEVIN : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.PROMO

مروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

اللبادي  عمارة  تاش ين  ابن  يوسف 

الطابق الثالث رقم 6 تطوان 93777 

تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بشرى  الكوهن  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة الكوهن بشرى عنوانه)ا) 

شارع مكناس اقامة كندال ط 2 شقة 

3 املحنش 2 93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة الكوهن بشرى عنوانه)ا) 

شارع مكناس اقامة كندال ط 2 شقة 

3 املحنش 2 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3353.

815I

CABINET BCA SARL

اف ج جميلة لالشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2، 60000، OUJDA

MAROC

اف ج جميلة لالشغال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 9 - 8 

حي السمارة - 67777 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

35563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اف ج   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

جميلة لالشغال.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجكماعي : زنقة 9 - 8 

حي السمارة - 67777 وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   257  : وابي  عمر  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

257 حصة   : السيد امحمد وابي 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 257  : وابي  العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 257  : وابي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حي  عنوانه)ا)  وابي  عمر  السيد 
 67777  9 رقم  ب8  زنقة   1 سمارة 

وجدة املغرب.

السيد امحمد وابي عنوانه)ا) حي 

سمارة 1 67777 وجدة املغرب.

السيد عبد العزيز وابي عنوانه)ا) 

حي سمارة 1 67777 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  وابي  اسماعيل  السيد 
حي سمارة 1 زنقة ب8 رقم 9 67777 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حي  السيد محمد وابي عنوانه)ا) 
 67777  9 رقم  ب8  زنقة   1 سمارة 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1951.

816I

 مككـــب حسابــات وكاديرفسك ش. م. م

JESSYLOISIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مككـــب حسابــات وكاديرفسك ش. 

م. م

بلوك C رقم 215 حي وساكا تكوين 

وكادير، 87652، وكادير املغرب

JESSYLOISIRS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مكجر 1 

شارع الحسين اشنكلي حي فونتي 

اكادير - 87717 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.JESSYLOISIRS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية بالسائق وو بدونه
تنظيم الخرجات والرحالت

والدراجات  السيارات  اجزاء  بيع 
النارية.

مكجر   : االجكماعي  املقر  عنوان 
شارع الحسين اشنكلي حي فونتي   1

اكادير - 87717 اكادير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : السيد رامو محمد امين 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد رامو محمد امين عنوانه)ا) 
الشقة رقم 74 العمارة رقم 1) اقامة 
املحمدي  الحي   2 سوس  حديقة 

اكادير 87787 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد رامو محمد امين عنوانه)ا) 
الشقة رقم 74 العمارة رقم 1) اقامة 
املحمدي  الحي   2 سوس  حديقة 

اكادير 87787 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم )9621.
81(I

LEGALIS CONSEIL

PÂTISSERIE A.R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès.، 30000، FES
MAROC
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Pâtisserie A.R شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 11 مكجر 

1، تجزئة بينيس محمديا، زواغا - 

37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63(91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Pâtisserie A.R

مخبز,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكجر املعجنات,و الحلويات.

عنوان املقر االجكماعي : 11 مكجر 

 - زواغا  محمديا،  بينيس  تجزئة   ،1

37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السيد لحلو محمد عادل 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد رضوان حداد : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عادل  محمد  لحلو  السيد 

األزهار  روض  إقامة   29 عنوانه)ا) 
الزهور2 37777 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  حداد  رضوان  السيد 

 37777 تغات   2 املنتزه  تجزئة   34

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عادل  محمد  لحلو  السيد 

األزهار  روض  إقامة   29 عنوانه)ا) 
الزهور2 37777 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  حداد  رضوان  السيد 

 37777 تغات   2 املنتزه  تجزئة   34

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2196.

818I

NJ BUSINESS

LILYA PALMIER
إعالن مكعدد القرارات

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

LILYA PALMIER «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : مكجر 75 

دوار والد معلة عين شقف فاس، 

37777 فاس املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.54(65

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2727 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

زنقة عبد   76 رقم  املقر من  تحويل 

الكريم بن جلون الي مكجر رقم 5 دوار 

والد معلة العليا عين شقف فاس 

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

الي  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :

سنو�سي  السيد  من  اسهم  ت ويت 

خطاب الي سيد سنو�سي محمد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  71 رقم  بند 

االسا�سي  القانون  تعديل   : مايلي 

واعادة تقسيم الحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2185/2727.

819I

GREEN BASKET

GREEN BASKET SARL
إعالن مكعدد القرارات

GREEN BASKET
 Lotissement El Oulfa Lot 196
 lWiam El Oulfa، 99-Rue 98

20190، CASABLANCA MAROC
GREEN BASKET SARL «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجكماعي : 

 Lotissement El Oulfa Lot 196
 Wiam El Oulfa , 99-Rue 98
.20190 Casablanca MAROC

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.46743(
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
2727 تم اتخاذ  15 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
طرف  من  الحصص  جميع  ت ويث 
السيد عمر الرفاد الى السيد السالك 
)577 حصة)   57% نورالدين بنسبة 
بنسبة  سعيد  النعماني  السيد  والى 

%57 )577 حصة)
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
اسكقالة السيد عمر الرفاد من مهامه 
 15 من  كمسيروحيد للشركة ابكداء 

يوليوز 2727
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
للشركة  جديدين  مسيرين  تعيين 
السالك  السيد  مشترك  بامضاء 

نورالدين والسيد النعماني سعيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
 بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي :
توزيع روس املال بين السيد السالك 
)577 حصة)   57% نورالدين بنسبة 
بنسبة  سعيد  النعماني  السيد  والى 

%57 )577 حصة).

 بند رقم ) : الذي ينص على مايلي :

توزيع الحصص بين السيد السالك 

)577 حصة)   57% نورالدين بنسبة 

بنسبة  سعيد  النعماني  السيد  والى 

%57 )577 حصة)

 بند رقم 17 : الذي ينص على مايلي :

للشركة  جديدين  مسيرين  تعيين 

السالك  السيد  مشترك  بامضاء 

نورالدين والسيد النعماني سعيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4669).

827I

cabinet AMSN

MHZ ART CREATIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes، 50000،

meknes maroc

MHZ ART CREATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 578 ديور 

جداد بني محمد مكناس - 57777 

مكناس املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

46789

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

خرخور  مراد  )ة)  السيد  ت ويت 

257 حصة اجكماعية من وصل 257 

)ة) حميد عكي  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 31 غشت 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2911.

821I
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COMPTABLE AGREE

INDUSTRICOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع محمد السادس وزنقة 

ولقاهرة، عمارة رقم 2، الطابق 
رقم 3 درب الشرفة الدار ولبيضاء، 

27527، ولبيضاء وملغرب

INDUSTRICOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية، زنقة 

العرعارو شارع اللة ياكوت، طابق 

5 رقم 14 - 27527 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.288693

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 يوليوز   24 في  املؤرخ 

الحالي  االجكماعي  املقر  تحويل 
العرعارو  زنقة  «زاوية،  من  للشركة 
 14 رقم   5 طابق  شارع اللة ياكوت، 

إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   27527  -
اللة  شارع  العرعارو  زنقة  «زاوية، 
 27527  -  19 رقم   ( طابق  ياكوت، 

الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45949).

822I

GORI PEINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GORI PEINT

 RDC N° 18 LOT EL WAFAA

 BOULANOIR KHOURIBGA،

25000، khouribga MAROC

GORI PEINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

الوفاء رقم 18بولنوار خريبكة - 

25777 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   75

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 GORI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.PEINT

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدهان و يعها.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - خريبكة  18بولنوار  رقم  الوفاء 

25777 خريبكة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد يوسف اركيتي : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

حصة   577  : تبين  فريد  السيد 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اركيتي  يوسف  السيد 

 3 1 عمارة  تجزئة جنان الياسمين م 

شقة 15 تيط مليل البيضاء 7)272 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  تبين  فريد  السيد 

 25777 بولنوار خريبكة   2 دوار رقم 

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  تبين  فريد  السيد 

 25777 بولنوار خريبكة   2 دوار رقم 

خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتنبر  االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2727 تحت رقم 516.

823I

OUR EXPERT

OBY NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad group
 marrakech، 40000، marrakech

maroc
OBY NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 52 شارع 
موالي رشيد الشقة رقم ب 5 جليز 
مراكش - 47777 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
176579

 71 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 OBY  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز :  

-Travaux divers ou constructions
 Marchand des matériaux de

-construction
-Négoce  

.-Import - Export
52 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
جليز   5 موالي رشيد الشقة رقم ب 

مراكش - 47777 مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيد يوسف ابها : 1.777 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد يوسف ابها عنوانه)ا) قصر 
ايت يحيى النيف تنغير 45877 تنغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد يوسف ابها عنوانه)ا) قصر 
ايت يحيى النيف تنغير، تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115673.

824I

Oussama Fadil

UNIDIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Oussama Fadil
 Rue 107 n16 Ain chok، 20000،

Casablanca Maroc
UNIDIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 الشقة رقم 
14 - 27777 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(1683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.UNIDIVERS
م اوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
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56 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
الشقة رقم   3 موالي يوسف الطابق 

14 - 27777 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد ابراهيم وزامة : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
حصة   577  : السيد افريد حمزة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  وزامة  ابراهيم  السيد 
رقم   11( زنقة  عبد هللا  موالي  حي 
19 عين الشق 27777 الدار البيضاء 

املغرب.
السيد حمزة افريد عنوانه)ا) حي 
 83 رقم   177 زنقة  عبد هللا  موالي 
البيضاء  الدار   27777 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  وزامة  ابراهيم  السيد 
رقم   11( زنقة  عبد هللا  موالي  حي 
19 عين الشق 27777 الدار البيضاء 

املغرب 
السيد حمزة افريد عنوانه)ا) حي 
 83 رقم   177 زنقة  عبد هللا  موالي 
البيضاء  الدار   27777 الشق  عين 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45525).

825I

desserts et co

DESSERTS ET CO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

desserts et co
 quartier plateau rue charam
 achaykh N° 34 5eme etage،

20100، casablanca maroc
 DESSERTS ET CO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 74PARC وعنوان مقرها اإلجكماعي

 INDUSTRIEL DE LA CFCIM DE

OULED SALAH - 27182 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DESSERTS ET CO SARL

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخارج  عامة  املغرب  في  الشركة 

الصناعات  وتسويق  صناعة   : الى 

تسيير  مشاركة  انشاء  الغذائية، 

للشركات  واالشكال  االنواع  بكل 

التي لها ن س الهدف بص ة مباشرة 

كراء  او  حيازة  املباشرة،  وغير 

االشخاص  لنقل  الحافالت  جميع 

جميع  العموم  البضائع،وعلى  او 

العمليات الكجارية املالية االقكصادية 

التي من املمكن املساهمة في تطوير 

الشركة..

 74PARC : عنوان املقر االجكماعي

 INDUSTRIEL DE LA CFCIM DE

الدار   OULED SALAH - 2(182

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : الحريري  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 17 درهم للحصة.

 247  : الحريري  هشام  السيد 

حصة بقيمة 17 درهم للحصة.

 247  : الحريري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 17 درهم للحصة.

17 حصة   : السيد خالد الحريري 

بقيمة 17 درهم للحصة.

السيدة شاكرة حاكمي : 17 حصة 

بقيمة 17 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة سلمى الحريري عنوانه)ا) 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

السيد هشام الحريري عنوانه)ا) 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

السيد يوسف الحريري عنوانه)ا) 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الحريري  خالد  السيد 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

السيدة شاكرة حاكمي عنوانه)ا) 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة سلمى الحريري عنوانه)ا) 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  الحريري  خالد  السيد 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب

السيدة شاكرة حاكمي عنوانه)ا) 

4 زنقة املنارة حي الهناء 27777 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

826I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

 NOUVELLE CREATION
 NOUVEAU HORIZON

NCNH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH INVEST ET

BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة 

بوكار مككب رقم )3 الطابق 2 

جيليز، 7)477، مراكش املغرب

 NOUVELLE CREATION

 NOUVEAU HORIZON NCNH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 23 

الطابق الس لي تجزئة سكوكية تركة 

مراكش - 47777 م املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1764(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

: تسميتها  بمخكصر   اإلقكضاء 

 NOUVELLE CREATION

.NOUVEAU HORIZON NCNH

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخياطة املالبس.
 23 رقم   : عنوان املقر االجكماعي 

الطابق الس لي تجزئة سكوكية تركة 

مراكش - 47777 م املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 27.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
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السيدة فاطمة الزهراء رافع : 277 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

رافع  الزهراء  فاطمة  السيدة 
سكوكية  تجزئة   23 رقم  عنوانه)ا) 
تركة مراكش 47777 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
رافع  الزهراء  فاطمة  السيدة 
سكوكية  تجزئة   23 رقم  عنوانه)ا) 
تركة مراكش 47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 3)1155.

82(I

FICASUD

SHKOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
SHKOON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 61، زنقة 

يوغوسالفيا ممر غندوري بلوك 
ف رقم ) جيليز مراكش - 47777 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

9153(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 وككو ر   73
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SHKOON

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإعادة بيع الزرابي الكقليدية، النسيج 

ومنكوجات الصناعة الكقليدية.
عنوان املقر االجكماعي : 61، زنقة 
بلوك  غندوري  ممر  يوغوسالفيا 
 47777  - مراكش  جيليز   ( رقم  ف 

مراكش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 
 MARIO RIVAULT : 50 السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 MAXIME ALAMO : 50 السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
 MARIO RIVAULT السيد 
مراكش   47777 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.
 MAXIME ALAMO السيد 
مراكش   47777 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
 MARIO RIVAULT السيد 
مراكش   47777 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب
 MAXIME ALAMO السيد 
مراكش   47777 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
وككو ر   12 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2718 تحت رقم 99278.
828I

COMPTABLE AGREE

INDUSTRICOM EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع محمد السادس وزنقة 
ولقاهرة، عمارة رقم 2، الطابق 

رقم 3 درب الشرفة الدار ولبيضاء، 
27527، ولبيضاء وملغرب

INDUSTRICOM EVENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية، زنقة 

العرعارو شارع اللة ياكوت، طابق 

5 رقم 14 - 27527 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.417775

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 يوليوز   24 في  املؤرخ 

الحالي  االجكماعي  املقر  تحويل 
العرعارو  زنقة  «زاوية،  من  للشركة 

 14 رقم   5 طابق  شارع اللة ياكوت، 

إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   27527  -
اللة  شارع  العرعارو  زنقة  «زاوية، 

 27527  -  19 رقم   ( طابق  ياكوت، 

الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46647).

829I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

ب م ت هـ د

PMTHD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

ب م ت هـ د PMTHD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 زنقة 

خالد بن الوليد الطابق الثالث شقة 
رقم 6 - 97777 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.91333

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
)ة) يوسف العرود  ت ويت السيد 
 377 حصة اجكماعية من وصل   96
محمد  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

مخ ي بكاريخ 27 يوليوز 2727.
الرحيم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
اجكماعية  حصة   172 بلم ضل 
حصة ل ائدة السيد   377 من وصل 
يوليوز   27 بكاريخ  محمد مخ ي  )ة) 

.2727
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 48)4.

837I

B.& B. COMPTA

SAIDE VTC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الك اح الطابق 3 رقم 3 حي 

بوهالل بلوك AO ح ي م الر اط، 
17157، الر اط املغرب

SAIDE VTC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع ابن 
سينا الشقة 14 وكدال الر اط - 

17797 الر اط املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1424(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 78 شتنبر 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
وكدال   14 الشقة  ابن سينا  «شارع 
إلى  الر اط املغرب»   17797  - الر اط 
حي  بوهالل,   ,74 رقم  اهاء,  «بلوك 
 17127  - الر اط  املنصور,  يعقوب 

الر اط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 176983.

831I
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B.& B. COMPTA

 RIAD AL JAZIRA POUR LE
COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الك اح الطابق 3 رقم 3 حي 

بوهالل بلوك AO ح ي م الر اط، 
17157، الر اط املغرب

 RIAD AL JAZIRA POUR LE
COMMERCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
مخكار جازولي، رقم 175 عمارة رقم 
5، إقامة الزهور، املحيط الر اط - 

17747 الر اط املغرب.
حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.131789

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2727 فبراير   14 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 RIAD AL الوحيد  الشريك  ذات 
 JAZIRA POUR LE COMMERCE
درهم   177.777 روسمالها  مبلغ 
شارع  اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
عمارة رقم   175 رقم  مخكار جازولي، 
الر اط  املحيط  الزهور،  إقامة   ،5
ل  نتيجة  املغرب  الر اط   17747  -
الوحيد  املساهم  إمكانية  عدم   :
للشؤون  ن سه  تكريس  للشركة 

االجكماعية للشركة.
شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
عمارة رقم   175 رقم  مخكار جازولي، 
 - الر اط  املحيط  إقامة الزهور،   ،5

17747 الر اط املغرب. 
وعين : 

آل  سليمان  هللا  عبد  السيد)ة) 
مخكار  شارع  وعنوانه)ا)  سكران 
 ،5 رقم  عمارة   175 رقم  جازولي، 
الر اط  املحيط  الزهور،  إقامة 
)ة)  الر اط املغرب كمص ي   17747

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2727 تحت رقم 1)1769.

832I

سوجيستيو ليكسوس

ماري حاب طرنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11، 

92777، العرائش املغرب
ماري حاب طرنس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة ابن 
الخطيب رقم 25 الطابق الكاني - 

92777 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
544(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
ماري   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

حاب طرنس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
: زنقة ابن  عنوان املقر االجكماعي 
 - الكاني  الطابق   25 رقم  الخطيب 

92777 العرائش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

السيد هشام الص ريوي : 1.777 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

الص ريوي  هشام  السيد 
الجديد  املغرب   949 عنوانه)ا) 

92777 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
الص ريوي  هشام  السيد 
الجديد  املغرب   949 عنوانه)ا) 

92777 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالعرائش بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 853.
833I

FICASUD

SHKOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
SHKOON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي 61، زنقة 

يوغوسالفيا ممر غندوري بلوك 
ف رقم ) جيليز مراكش - 47777 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.9153(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تحويل   2718 نونبر   7( املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
«61، زنقة يوغوسالفيا ممر غندوري 
 - مراكش  جيليز   ( رقم  ف  بلوك 
«إقامة  إلى  مراكش املغرب»   47777
بن فاتح، الطابق الثالث، مككب رقم 
9، زنقة لبنان جيليز مراكش - 47777 

مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2719 تحت رقم 68)172.

834I

مككب املحاسبة الصالحي

SOCIETE PARA ICH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مككب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6، 

67777، وجدة املغرب

SOCIETE PARA ICH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثابي الشقة 3 - 67777 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

355(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE PARA ICH

1/بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء األدوات واألجهزة الشبه طبية 

والشبه صيدلية.

واألجهزة  وشراءاألدوات  بيع   /2

املخبرية العلمية والكقنية.

والكقنية  العلمية  األجهزة  3/بيع 

الصناعية  باملخكبرات  الخاصة 

والطبية والكعليمية.
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املعلوماتية  األجهزة  4/بيع 
واالليكترومنزلية..

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
اليعقوبي  عمارة  املنورة  املدينة 
 67777  -  3 الشقة  الثابي  الطابق 

وجدة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : بوسكة  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  بوسكة  هشام  السيد 
 62777 تافوغالت  زنقة   21 رقم 

بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بوسكة  هشام  السيد 
 62777 تافوغالت  زنقة  رقم21 

بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1983.

835I

FICASUD

SHKOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
SHKOON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة بن 

فاتح، الطابق الثالث، مككب رقم 9، 
زنقة لبنان جيليز مراكش - 47777 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.9153(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

الثالث،  الطابق  فاتح،  بن  «إقامة 

جيليز  لبنان  زنقة   ،9 رقم  مككب 

املغرب»  مراكش   47777  - مراكش 

الحي   ،278 األر�سي،  «الطابق  إلى 

 - مراكش  غانم  سيدي  الصناعي، 

47777 مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 113528.

836I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

LIFE FIT FES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 

بالطالق االر�سي قطعة بيل اير 2 

الدكارات - 37777 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.568(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   73 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) جمال ذهبي 47 

حصة اجكماعية من وصل 177 حصة 

 SCHOONEN )ة)  السيد  ل ائدة 

 ADRIANUS WILHELMUS

 73 بكاريخ   CHRISTINA MARIA

شتنبر 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2237.

83(I

FIDASSURCO

TOUBKAL CENTRAL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17،

40000، MARRAKECH MAROC

 TOUBKAL CENTRAL PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شقة رقم 

2 الطابق األول محاميد س رقم 5)2 

- 47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

175263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TOUBKAL CENTRAL PRIVE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب منهي خاص ودعم تعليمي.

عنوان املقر االجكماعي : شقة رقم 

2 الطابق األول محاميد س رقم 5)2 

- 47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

الرزاق  عبد  زهراء  بن  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

الرزاق  عبد  زهراء  بن  السيد 

 88 عمارة  البهجة  إقامة  عنوانه)ا) 

مراكش   47777 سعادة   76 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة الكمري سكينة عنوانه)ا) 

 47777  116( رقم   5 املحاميد 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 الكجارية بمراكش بكاريخ 

2727 تحت رقم 4486.

838I

MOGADOR GESTION

EL GHADANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

EL GHADANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي عند 

شركة COTE COLOR الكائنة بدوار 

الغزوة - 44777 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

53(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GHADANI
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال البناء.
عند   : االجكماعي  املقر  عنوان 
شركة COTE COLOR الكائنة بدوار 

الغزوة - 44777 الصويرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
حصة   577  : السيد خالد بولهنا 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : الغداني  حسن  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  بولهنا  خالد  السيد 
 44777 دكالة  باب  الرازي  زنقة   34

الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)  الغداني  السيد حسن 
الحي  باحسين  اعبو  عمارة   (8 رقم 

الصناعي 44777 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بولهنا  خالد  السيد 
 44777 دكالة  باب  الرازي  زنقة   34

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصويرة بكاريخ 24 يوليوز 

2727 تحت رقم 275/2727.

839I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

ATLAS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF، 53100، AZROU

MAROC
 ATLAS IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي مراب ب 

95 حي االطلس طريق ازرو –افران - 

53177 افران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

القانون  إعداد  تم   2727 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.IMMO

املباني وو   : غرض الشركة بإيجاز 

)تن يذ  األخرى  العقارية  العمليات 

الشقة،   / الحدائق   / والبيع)  الشراء 

مبنى  مخكل ة،  مباني  شقة،  غرفة 

من مبنى عن طريق الكأجير  وو جزء 

ال رعي.

: مراب ب  عنوان املقر االجكماعي 

95 حي االطلس طريق ازرو –افران - 

53177 افران املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 177  : الحق اكناوو  السيد ضياء 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

اكناوو  الحق  ضياء  السيد 

ال   42 رقم  اكناوو  تجزئة  عنوانه)ا) 

سيندة ب.م.ع مكناس 53177 افران 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

اكناوو  الحق  ضياء  السيد 

ال   42 رقم  اكناوو  تجزئة  عنوانه)ا) 

ازرو   53177 سيندة ب.م.ع مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بازرو بكاريخ 74 ماي 2727 

تحت رقم 175.

847I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

ذات  شركة   LIFE FIT FES

املسؤولية املحدودة

محل  االجكماعي  مقرها  عنوان  و 

 2 اير  بيل  قطعة  االر�سي  بالطابق 

الدكارات - 37777 فاس.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.568(5

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 18 شتنبر 2727 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2237/2727.

841I

مككب املحاسبة الصالحي

 BOULANGERIE PATISSERIE

KHALLOUFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

مككب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6، 

67777، وجدة املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

KHALLOUFI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي : شارع 

جيش الكحرير رقم62 - 67777 

وجدة املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2559(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 

 BOULANGERIE PATISSERIE

KHALLOUFI شركة ذات املسؤولية 

 40.000,00 املحدودة مبلغ روسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

 67777  - رقم62  الكحرير  جيش 

ال شل في  وجدة املغرب نتيجة ل1/ 

اسكقطاب الز ناء.

وعين : 

السيد)ة) مريم خلوفي وعنوانه)ا) 

رقم 12 شارع الشهداء 67777 وجدة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

وفي رقم62   2727 غشت   28 بكاريخ 

شارع جيش الكحرير - 67777 وجدة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1986.

842I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

LIFE FIT FES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 
بالطابق االر�سي قطعة بيل اير 2 
الدكارات - 37777 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.568(5
بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  73 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 WILHELMUS CHRISTINA
 MARIA SCHOONEN ADRIANUS
اسكقالة  لقبول  تبعا  وحيد  كمسير 

املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2237/2727.

843I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KILO POINT MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريكانيا صندوق البريد 

2679، 47777، مراكش املغرب
KILO POINT MA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 13 / 14 

درب مسيوي دوار العسكر - 47777 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   7(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KILO  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.POINT MA

غرض الشركة بإيجاز : اسكيراد / 

تصدير بيع املنكجات واملواد الغذائية.

 14 / 13  : عنوان املقر االجكماعي 

درب مسيوي دوار العسكر - 47777 

مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 BUSDEV (SARL :( الشركة 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 BUSDEV (SARL( الشركة 

89/89 مكرر  عنوانه)ا) الكجزئة رقم 

 588 ب  ص  ازلي  الصناعي  الحي 

47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد حمزة البارودي عنوانه)ا) 
 3 مجاط   18 رقم  هاني  ام  رياض 

مراكش   47777 الجنوبي  النخيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115677.

844I

MARCHICA CONSEIL

MED WEST RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
44، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62777، الناظور 
املغرب

MED WEST RENT A CAR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

اعزانا, بني بوغافر, الناظور - 62722 
الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1996(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم تعيين   2727 يونيو   26 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) محمد 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  حميش 

اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 74 شتنبر 

2727 تحت رقم 3774.

845I

CABINET CONSEIL ACHOURI

JA.CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
JA.177.777 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي )9 شارع 

محمد الخامس، ممر غاليناري 
- الدار البيضاء - 27777 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.JA.177.777

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة قابضة وووراق مالية لألعمال 

وحقوق امللكية.

)9 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

محمد الخامس، ممر غاليناري - الدار 

البيضاء  الدار   27777  - البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : ابارشان  جمال  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : السيد عبد الرحيم اعراب 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ابارشان  السيد جمال 
مدينة   -  (( رقم   84 فكواكي  شارع 

الناظور  مدينة   27777 الناظور 

املغرب.

اعراب  الرحيم  عبد  السيد 

 -  26 عنوانه)ا) شارع ميمون القديم 

الناظور 27777 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ابارشان  السيد جمال 
مدينة   -  (( رقم   84 فكواكي  شارع 

الناظور 27777 الناظور املغرب

اعراب  الرحيم  عبد  السيد 

 -  26 عنوانه)ا) شارع ميمون القديم 

الناظور 27777 الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 
21 شتنبر 2727 تحت رقم 46613).
846I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MAGHREB RACING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

MAGHREB RACING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 18 زنقة 
4 جنان بنكيران سيدي بوجيدة - 

37777 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.594(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تمت   2727 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
)ة) سعيد السوني  ت ويت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.777
1.777 حصة ل ائدة السيد )ة) فرج 
يونيو   24 بن صالح جور هللا بكاريخ 

.2727
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2266/2727.
84(I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE SERHANE SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 

رقم 74 السمارة، 2777)، السمارة 

املغرب

STE SERHANE SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 74 زنقة 

حم ولد امبارك السمارة 2777) 

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

273(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SERHANE SARL A.U

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخكل ة.
زنقة   74  : عنوان املقر االجكماعي 

 (2777 السمارة  امبارك  ولد  حم 

السمارة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد سرحان عبدهللا 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد سرحان عبدهللا عنوانه)ا) 

دوار الخر ة الص اء اشكوكة ايت باها 

177)8 اشكوكة ايت باها املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد سرحان عبدهللا عنوانه)ا) 

دوار الخر ة الص اء اشكوكة ايت باها 

177)8 اشكوكة ايت باها املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالسمارة بكاريخ 22 شتنبر 

2727 تحت رقم 141/2727.

848I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MAGHREB RACING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

MAGHREB RACING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 18 زنقة 
4 جنان بنكيران سيدي بوجيدة - 

37777 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.594(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تم تعيين   2727 يونيو   24 املؤرخ في 
جور  مسير جديد للشركة السيد)ة) 
هللا فرج بن صالح كمسير وحيد تبعا 

لقبول اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2266/2727.

849I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MAGHREB RACING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM
 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC
MAGHREB RACING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 45 
شارع الحسن 2 عمارة الوطنية 
الطابق االول مككب رقم 172 - 

37777 فاس املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.594(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تم تحويل  24 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
عمارة   2 الحسن  شارع   45 «رقم 
رقم  مككب  االول  الطابق  الوطنية 
172 - 37777 فاس املغرب» إلى «18 
زنقة 4 جنان بنكيران سيدي بوجيدة 

- 37777 فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2266/2727.

857I

smart crea

SMART CREA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smart crea
حي مباركة، مجموعة 8، رقم 5، 
الطابق االول، سيدي البرنو�سي.، 

27777، الدار البيضاء. املغرب
smart crea شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

مباركة، مجموعة 8، رقم 5، الطابق 
االول، سيدي البرنو�سي. الدار 

البيضاء. - 27777 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(1465
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 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 smart  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.crea
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار والكواصل
طباعة رقمية واوفست

تصميم وإنكاج ونواع مخكل ة من 
املرئيات ونقاط البيع

الكواصل واالنشطة.
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
5، الطابق  8، رقم  مباركة، مجموعة 
الدار  البرنو�سي.  سيدي  االول، 
البيضاء  الدار   27777  - البيضاء. 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 347  : السيد ملهدي صليح الدين 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيدة سارة الكرايد : 337 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد محسن صدقي : 337 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
الدين  صليح  ملهدي  السيد 
ب،عمارة  بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا) 
الدار  السبع  عين  478،رقم3، 
البيضاء  الدار   27777 البيضاء. 

املغرب.
عنوانه)ا)  الكرايد  سارة  السيدة 
رقم   51 عمارة   6 اقامة االمان م س 
)1 ع س الدار البيضاء 27777 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  صدقي  محسن  السيد 
 3( رقم   37 زنقة   4 سيدي معروف 
27777 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

الدين  صليح  ملهدي  السيد 
ب،عمارة  بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا) 
الدار  السبع  عين  478،رقم3، 
البيضاء  الدار   27777 البيضاء. 

املغرب
عنوانه)ا)  الكرايد  سارة  السيدة 
رقم   51 عمارة   6 اقامة االمان م س 
)1 ع س الدار البيضاء 27777 الدار 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  صدقي  محسن  السيد 
رقم   51 عمارة   6 اقامة االمان م س 
)1 ع س الدار البيضاء 27777 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 45319).
851I

MARCHICA CONSEIL

SHIMINAD TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MARCHICA CONSEIL
44، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62777، الناظور 
املغرب

SHIMINAD TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي ب دوار 
لعسارة، بني بوي رور، قلعية، 

الناضور - 2)626 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.19335

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 فبراير   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
الري  مشاريع  وتن يذ  دراسة   

بالرش والكقطير والغمد..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 74 شتنبر 

2727 تحت رقم 3775.
852I

MARCHICA CONSEIL

RIHAB LAILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور.، 62777، الناظور 

املغرب

RIHAB LAILA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة عبد 

الكريم الخطابي، ازغنغان،الناظور. 

- 62657 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 RIHAB : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.LAILA

1. مكياج   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسريحة شعر للعرائس.

2. اسكغالل اسكوديو تصوير.

3. الكنشيط..
عنوان املقر االجكماعي : زنقة عبد 

الكريم الخطابي، ازغنغان،الناظور. - 

62657 الناظور املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد ليلى الذهبي : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ليلى الذهبي عنوانه)ا) الحي 

 62657 الجديد،ازغنغان،الناظور. 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ليلى الذهبي عنوانه)ا) الحي 

 62657 الجديد،ازغنغان،الناظور. 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 73 شتنبر 

2727 تحت رقم 2982.

853I

موثق

أِء ْر إيمو أنفست
 AYR ش.م.م ذات الشريك الوحيد

IMMOINVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق

448 شارع محمد الخامس وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم 11 البيضاء، 27377، 

الدار البيضاء املغرب

وِء ْر إيمو ون ست ش.م.م 

 AYR ذات الشريك الوحيد

IMMOINVEST SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 

البيضاء,59,شارع الزرقطوني, 

الطابق 8, الرقم 24 - 27725 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(275(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   12992

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
ْر  وِء   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
الشريك  ذات  ش.م.م  ون ست  إيمو 
 AYR IMMOINVEST SARL الوحيد

.AU
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
البيضاء,   : عنوان املقر االجكماعي 
 ,8 الطابق  الزرقطوني,  شارع   ,59

الرقم 24 - 27725 البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة لبنى بناني : 1.777 حصة 
بقيمة 177 درهم للحصة.

 السيدة لبنى بناني : 1777 بقيمة 
177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

كازا  السيدة لبنى بناني عنوانه)ا) 
19 املدينة الخضراء  كرين تاون فيال 
 2(182 البيضاء  النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
كازا  السيدة لبنى بناني عنوانه)ا) 
19 املدينة الخضراء  كرين تاون فيال 
 2(182 البيضاء  النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46745).
854I

STE ANGLE DE GESTION SARL

KRL AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع وحمد الحريزي تجزئة 
الكمسماني رقم 6 - و تطوان، 

93777، تطوان املغرب

KRL AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي القلعة 

شارع امام مالك رقم 145 املضيق - 

93777 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KRL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AUTO

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات الجديدة

بيع اكسسوارات السيارات.

عنوان املقر االجكماعي : حي القلعة 

 - 145 املضيق  شارع امام مالك رقم 

93777 املضيق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : اسامة  الحمدي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الحمدي اسامة عنوانه)ا) 

حي السالم شارع طه حسين رقم 169 

93277 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الحمدي اسامة عنوانه)ا) 

حي السالم شارع طه حسين رقم 169 

93277 املضيق املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3367.

855I

FIDUCIAIRE 

ALPHA SELECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 LAAYOUNE، 70000، Laâyoune

Maroc
ALPHA SELECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
الوكالة 71 بلوك د رقم د191 
العيون - 7777) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 ALPHA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SELECT
الكوزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكجارة العامة.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الوكالة 71 بلوك د رقم د191 العيون 

- 7777) العيون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : بيجيكن  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : لشهب  بوجمعة  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبد هللا بيجيكن عنوانه)ا) 

بلوك 72 رقم )) تجزئة امالك سوس 

86157 ايت ملول املغرب.

السيد بوجمعة لشهب عنوانه)ا) 

انزكان   86357 تراست   9(5 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبد هللا بيجيكن عنوانه)ا) 

بلوك 72 رقم )) تجزئة امالك سوس 

86157 ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2145.

856I

صابور ترنسبور

SABOUR TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

صابور ترنسبور

القسمة 1 تجزئة 3 الحي الصناعي 

وجدة، 67777، وجدة املغرب

sabour transport شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 

القسمة 1 تجزئة 3 الحي الصناعي 

وجدة،67777 وجدة املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(3(3

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2717 نونبر   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«677.777 درهم» وي من «177.777 

عن  درهم»   (77.777» إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   76 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2717 تحت رقم 2169.

85(I



12993 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

RACHIDA

SOUFALM DE COMMERCE
إعالن مكعدد القرارات

RACHIDA

 BOITE POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

 SOUFALM DE COMMERCE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

 B وعنوان مقرها االجكماعي : بلوك

رقم237 حي السالم دراركة - - وكادير 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.34915

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

حصة اجكماعية على   1777 ت ويت 

الشكل الكالي :  577 حصة اجكماعية 

س يان العالم ل ائدة السيد مصط ى 

ووخالي الحامل لبطاقة الكعريف رقم 

577 حصة اجكماعية  JB396026. ء 

ياسين ووخالي ل ائدة السيد مصط ى 

ووخالي الحامل لبطاقة الكعريف رقم 

 .JB396026

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

مايلي : اسكقالة السيد ياسين ووخالي 

والسيد مصط ى ووخالي من منصبهما 

 SOUFALM DE  » كمسيرين لشركة 

وتعيين  «ش.م.م،   COMMERCE

السيد مصط ى ووخالي مسيرا جديدا 

ملدة غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  19 رقم  بند 

مايلي : اسكقالة السيد ياسين ووخالي 

والسيد مصط ى ووخالي من منصبهما 

 SOUFALM DE  » كمسيرين لشركة 

وتعيين  «ش.م.م،   COMMERCE

السيد مصط ى ووخالي مسيرا جديدا 

ملدة غير محدودة.

الذي ينص على   : و)   6 بند رقم 
ووخالي  مصط ى  السيد   : مايلي 
 = اجكماعية  حصة   1777  =

100.000,00 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96384.

858I

MARCHICA CONSEIL

ALLAMICONS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62777، الناظور 
املغرب

ALLAMICONS TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

القدس، العروي، الناظور. - 62557 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
2743(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ALLAMICONS TRAVAUX
1. مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
2. مقاول هندسة مدنية..

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
القدس، العروي، الناظور. - 62557 

الناظور املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد بوجمعة العالمي 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد بوجمعة العالمي عنوانه)ا) 
العروي،الناظور.  شارع ابن الرومي، 

62557 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد بوجمعة العالمي عنوانه)ا) 
العروي،الناظور.  شارع ابن الرومي، 

62557 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 71 شتنبر 

2727 تحت رقم 2958.

859I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE TRANSFERT NAJIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC
STE TRANSFERT NAJIM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )6 
تجزئة برستيجيا مكجر رقم 3 حي 
ملعب الخيل - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
6339(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANSFERT NAJIM
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-تقديم  القرب  خدمات   - االموال 
مخكلف  عامة  -و ص ة  الخدمات 
العقارية  املالية,  الكجارية,  العمليات 
املنقولة وغير املنقولة التي من شأنها 

توسيع نشاط الشركة..
 6( رقم   : عنوان املقر االجكماعي 
حي   3 رقم  مكجر  برستيجيا  تجزئة 
ملعب الخيل - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 
درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : ازرفان  نجيم  السيد 
حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ازرفان  نجيم  السيد 
 62777 78 ديار عريض عمارة ا رقم 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  ازرفان  نجيم  السيد 
 62777 78 ديار عريض عمارة ا رقم 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   75 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 1977/2727.

867I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE EL KHOMSI NEGOCE
SARL

إعالن مكعدد القرارات

STE DOMICILE CONSEIL
،AV MED V، 35100

 جرسيف املغرب
 STE EL KHOMSI NEGOCE SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجكماعي : صاكة 

املركز جرسيف - 35177 جرسيف 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.1279

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2727 11 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

: : الك اوض   تغيير نشاط الشركة إلى 

والوقود،  الغذائية  املنكجات  توريد 

دفعة من السمك، الخبز واملعجنات، 

والبقالة،  األلبان  منكجات  اللحوم، 

الدواجن والبيض.

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

رشيدة  ل ائدة  اإلدارة  والية  تحويل 

الخم�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

 بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي :

: : الك اوض   تغيير نشاط الشركة إلى 

والوقود،  الغذائية  املنكجات  توريد 

دفعة من السمك، الخبز واملعجنات، 

والبقالة،  األلبان  منكجات  اللحوم، 

الدواجن والبيض.

على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 

ل ائدة  اإلدارة  والية  تحويل   : مايلي 
رشيدة الخم�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 21 شتنبر 

2727 تحت رقم 869/2727.

861I

Comater

صومادير
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

SOMADIR

 Boulevard Oukat Badi، 20290،

Casablanca Maroc

صومادير «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 

وقعة بادي - - الدار البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3785 الدار البيضاء.

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )2 ماي 2727

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقكضيات القانون : رقم 

املعدل واملكمم للقانون رقم   27-19

95-)1 املكعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )4611).

862I

karama conseil

STE SOFCOMINOX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

37777، فاس املغرب

STE SOFCOMINOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي )2 تجزئة 

اريسطو شارع محمد ال ا�سي فاس - 

37777 فاس املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

48181

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2727 يوليوز   27 في  املؤرخ 

 STE» من  الشركة  تسمية  تغيير 

 STE» إلى   «SOFCOMINOX

 MAROC MONDIAL ROUTE

.» (S2MR

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2123/2727.

863I

 Compagnie Marocaine Industrielle et

Commerciale - COMICOM

سيكال
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

SICAL
 Boulevard Oukat Badi، 20290،

Casablanca Maroc
سيكال «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجكماعي : شارع 
وقعة بادي - - الدار البيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

)7)38 الدار البيضاء.
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )2 ماي 2727
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقكضيات القانون : رقم 
املعدل واملكمم للقانون رقم   27-19
95-)1 املكعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46121).

864I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

LIFE FIT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مككب 
بالطابق 4 الدكارات تجزئة بلير2 - 

37777 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.55645

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 شتنبر   73 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
جمال  ذهبي  )ة)  السيد  ت ويت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   357
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   357
 SCHOONEN ADRIANUS
 WILHELMUS CHRISTINA

MARIA بكاريخ 73 شتنبر 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2231/2727.

865I

ديمنك ترنين صنكيير

 DEMING TRAINING
CENTER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديمنك ترنين صنكيير
ملكق شارع العر ية السعودية وحي 
بني ورياغل بني مكادة اقامة اراين 
الطابق 3 رقم 22 طنجة طنجة، 

97777، طنجة املغرب
 DEMING TRAINING CENTER
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي ملكق شارع 
العر ية السعودية وحي بني ورياغل 
بني مكادة اقامة اريان الطابق 3 رقم 

22 طنجة طنجة 97777 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
9493(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2719 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 DEMING TRAINING CENTER

.SARL AU

تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغيل استشارة.

ملكق   : االجكماعي  املقر  عنوان 

بني  وحي  السعودية  العر ية  شارع 

ورياغل بني مكادة اقامة اريان الطابق 

 97777 طنجة  طنجة   22 رقم   3

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : وخا  ايت  عمر  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عمر ايت وخا عنوانه)ا) ابو 

) رقم  علي املراك�سي اقامة نورطابق 

62 97777 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عمر يت وخا عنوانه)ا) ابو 

) رقم  علي املراك�سي اقامة نورطابق 

62 97777 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   74 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2719 تحت رقم 221767.

866I

MULTI EXPERTISE

CONCEPT AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجكماعي باملغرب

MULTI EXPERTISE

)9 شارع حسن الصغير الطابق 

األول رقم 81، 27777، الدار 

البيضاء املغرب

 CONCEPT AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

 6Rue : وعنوان مقرها االجكماعي

 Dayet Aoua Agdal - - Rabat

.Maroc

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجكماعي باملغرب»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.334899

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 14 غشت 2727 تقرر إغالق 

 CONCEPT AUTO فرع تابع لشركة

تسميكه CONCEPT AUTO والكائن 

 Quartier Vélodrome - - عنوانه في

Casablanca Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 44112).

86(I

fiduciaire belfisc

BOUTYEBI OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire belfisc

136 شارع عين الشيخ، 25757، ابي 

الجعد املغرب

BOUTYEBI OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 313 زنقة 

الحدادة - 25357 وادي زم اململكة 

املغر ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2718 وككو ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOUTYEBI OPTIC
غرض الشركة بإيجاز : البصريات.
عنوان املقر االجكماعي : 313 زنقة 
وادي زم اململكة   25357  - الحدادة 

املغر ية.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد بدر الدين بوطيبي : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
بوطيبي  الدين  بدر  السيد 
 25357 ايكوز  تجزئة   85 عنوانه)ا) 

وادي زم اململكة املغر ية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
بوطيبي  الدين  بدر  السيد 
 25357 ايكوز  تجزئة   85 عنوانه)ا) 

وادي زم اململكة املغر ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بوادي زم بكاريخ )1 يوليوز 

2719 تحت رقم 94/2719.
868I

AMJ MANAGEMENT

 L’ART DES PROJETS DU
NORD Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل الكص ية

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 37 طنجة، 97777، 

طنجة املغرب
 L’ART DES PROJETS DU NORD
Sarl شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي : شارع 
االردن اقامة يمنا 2 في الطابق 
االثانى رقم 45، 97777 طنجة 

املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.81631

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2719 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

 L’ART DES PROJETS DU NORD

Sarl شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوان  درهم   99 روسمالها  مبلغ 

مقرها اإلجكماعي شارع االردن اقامة 

 ،45 رقم  االثانى  الطابق  في   2 يمنا 
طنجة املغرب نتيجة لبدون   97777

نشاط.

وعين : 

محمد  الحجاجي  السيد)ة) 

بمكناس  املنصور  تجزئة  وعنوانه)ا) 

)ة)  57777 مكناس املغرب كمص ي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

شارع  وفي   2719 دجنبر   31 بكاريخ 

االردن اقامة يمنا 2 في الطابق االثانى 
رقم 45، 97777 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233991.

869I

monde servicecompta

FIDUMAHBOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 379

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

FIDUMAHBOUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 75 شارع 
عبد هللا ابن ياسين عمارة بلدون 

الطابق 75 الرقم 75 - 27377 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

46(6(5
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 مارس   72

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FIDUMAHBOUB

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

للشركات  والجبائية  القانونية 

واملقاوالت.

75 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
بلدون  عمارة  ياسين  ابن  هللا  عبد 
 27377  -  75 الرقم   75 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : محبوبي  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : عائشة  حميدي  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ادريس محبوبي عنوانه)ا) 

ليساس ة  ديار  اقامة  لساس ة 

 27197 البيضاء   4 217 شقة  عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.

السيدة حميدي عائشة عنوانه)ا) 

لساس ة اقامة ديار ليساس ة عمارة 

الدارالبيضاء   27197  4 شقة   217

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ادريس محبوبي عنوانه)ا) 

لساس ة اقامة ديار ليساس ة عمارة 

الدارالبيضاء   27197  4 شقة   217

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 73 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم )4154).

8(7I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

LIFE FIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي مككب 

بالطابق 4 الدكارات تجزئة بلير2 - 

37777 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.55645

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  73 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

 SCHOONEN ADRIANUS

 WILHELMUS CHRISTINA
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير   MARIA

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2231/2727.

8(1I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT LADIES ONLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

 LIFE FIT LADIES ONLY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجكماعي محل 

بالطابق االر�سي زنقة بن باديس 

اقامة ابتسام - 37777 فاس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5(72(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 73 شتنبر 2727 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2233/2727.

8(2I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT LADIES ONLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

LIFE FIT LADIES ONLY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 

بالطابق االر�سي زنقة بن باديس 

اقامة ابتسام - 37777 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5(72(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  73 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

 SCHOONEN ADRIANUS

 WILHELMUS CHRISTINA
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير   MARIA

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2233/2727.
8(3I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT LADIES ONLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

LIFE FIT LADIES ONLY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 
بالطابق االر�سي قطعة بيل اير 2 
الدكارات - 37777 فاس املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5(72(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تحويل   2719 يناير   72 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
«محل بالطابق االر�سي قطعة بيل اير 
فاس املغرب»   37777  - الدكارات   2
«محل بالطابق االر�سي زنقة بن  إلى 
37777 فاس  باديس اقامة ابتسام - 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2232/2727.
8(4I

مينارة فينانس جروب

ا م ب انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم ) 

الطابق الرابع جليز مراكش، 47777، 
مراكش املغرب
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ا م ب ان يست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد 6» مراكش جولف سيتي» 

شقة رقم 199 الطابق االر�سي جليز 

- 47777 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(344(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  75 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ان يست  ب  م  ا  الوحيد  الشريك 

مبلغ روسمالها 17.777 درهم وعنوان 

 «6 محمد  شارع  اإلجكماعي  مقرها 

رقم  شقة  سيتي»  جولف  مراكش 

 47777  - الطابق االر�سي جليز   199

خسارة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشركة.

شارع  ب  الكص ية  مقر  وحدد 

سيتي»  جولف  مراكش   «6 محمد 

الطابق االر�سي جليز   199 شقة رقم 

- 47777 مراكش املغرب. 

وعين : 

بناني  مهدي  محمد  السيد)ة) 

موالي  شارع   158 وعنوانه)ا) 

 74 رقم  شقة   1 الطابق  اسماعيل 

)ة)  الر اط املغرب كمص ي   171(7

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

 «6 املكعلقة بالكص ية : شارع محمد 

مراكش جولف

سيتي» شقة رقم 199 الطابق

االر�سي جليز مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115549.

8(5I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIFE FIT LADIES ONLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

LIFE FIT LADIES ONLY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 
بالطابق االر�سي زنقة بن باديس 

اقامة ابتسام - 37777 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5(72(

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2727 شتنبر   73 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ت ويت السيد )ة) ذهبي جمال 47 
حصة اجكماعية من وصل 47 حصة 
 CHRISTINA )ة)  السيد  ل ائدة 
 MARIA SCHOONEN
بكاريخ   ADRIANUS WILHELMUS

73 شتنبر 2727.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2233/2727.

8(6I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF FES II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

 LF FES II

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 - 37777 فاس 

املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5(351

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2719 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  «شارع 
بن مو�سى الكواش الطابق 2 - 37777 
بالطابق  «محل  إلى  املغرب»  فاس 
االر�سي طريق عين الشقف - 37777 

فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2234/2727.

8((I

CANOCAF SARL

OIL MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 73 
 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC
OIL MEDITERRANEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 
عاريض - 62777 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
2767(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 OIL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MEDITERRANEE
1/تجارة   : بإيجاز  غرض الشركة 
2/نقل البضائع  املحروقات والزيوت 

للغير 3/االشغال املخكل ة.
حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

عاريض - 62777 الناظور املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1777  : ياسين  الحدادي  السيد 

بقيمة 177 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
السيد الحدادي ياسين عنوانه)ا) 
 62777  142 رقم  بوشواف  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد الحدادي ياسين عنوانه)ا) 
 62777  142 رقم  بوشواف  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضور بكاريخ 17 شتنبر 

2727 تحت رقم 3754.

8(8I

CANOCAF SARL

KIARA BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 73 
 NADOR ،62777 ،الناظور

MAROC
KIARA BEACH شركة

 ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

الديوانة القديمة اقامة شهالء بني 

انصار - 62757 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   79

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 KIARA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.BEACH

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسكغالل مطعم ومقهى 2/كراء شقق 

امل روشة 3/كراء املعدات البحرية.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

بني  شهالء  اقامة  القديمة  الديوانة 

انصار - 62757 الناظور املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : ر يع  السو�سي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ر يع  السو�سي  السيد 

 62757 انصار  بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ر يع  السو�سي  السيد 

 62757 انصار  بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 3124.

8(9I

RACHIDA

DISMART FOOD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RACHIDA
 BOITE POSTAL 20029 POSTE
 PRINCIPALE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC
 DISMART FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي عمارة 

E3459-1 الحي املحمدي - 87787 
وكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
443(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DISMART FOOD
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب.
-توزيع وتسويق واستراد وتصدير 
لجميع ونواع املواد الغذائية العامة، 

واملنكجات الزراعية الغذائية.
-تركيب وتشغيل جميع محطات 
وح ظ  وتحويل  وتعبئة  معالجة 
املنكجات النباتية وال واكه املج  ة.

-املشاركة املباشرة وو غير املباشرة 
صناعية  عمليات  وي  في  للشركة 
األشياء  بأحد  تكعلق  قد  تجارية  وو 

املذكورة وعاله.
- الكجارة بشكل عام.
-االسكيراد والكصدير.

لجميع  الكجاري  -الكمثيل 
الشركات الوطنية وو األجنبية.

وإتاحتها  والكأجير  والشراء  -البيع 
واسكيراد  القائمة  تحديد  ودون 
واملنكجات  املواد  من  وي  تصدير 

الغذائية.

العمليات  جميع  العموم  -وعلى 
والغير  العقارية  املالية،  الكجارية 
العقارية التي لها عالقة مباشرة وو غير 
املباشرة بأهداف املشار إليها والتي من 
شأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

عمارة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 87787  - املحمدي  الحي   E3459-1

وكادير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  روسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 
: اللطيف  عبد  العبا�سي   السيد 
577 حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد ومزوك رشيد : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
اللطيف  عبد  العبا�سي  السيد 
حي   1 رقم   464 زنقة  عنوانه)ا) 

املوظ ين 87737 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  ومزوك  السيد 
الداخلة  حي   35 رقم  ال رابي  زنقة 

87767 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
اللطيف  عبد  العبا�سي  السيد 
حي   1 رقم   464 زنقة  عنوانه)ا) 

املوظ ين 87737 اكادير املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 9)963.

887I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ELECTRIFES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

ELECTRIFES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الكص ية)
وعنوان مقرها اإلجكماعي 643 

تجزئة القرويين الطابق األول طريق 
عين الشقف - 37777 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.33749
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
تقرر   2719 دجنبر   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ELECTRIFES ذات الشريك الوحيد 
درهم   357.777 روسمالها  مبلغ 
 643 اإلجكماعي  مقرها  وعنوان 
تجزئة القرويين الطابق األول طريق 
37777 فاس املغرب   - عين الشقف 

نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.
 643 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
تجزئة القرويين الطابق األول طريق 
عين الشقف - 37777 فاس املغرب. 

وعين : 
املكدين  مصط ى  السيد)ة) 
شارع املسيرة اقامة فهد  وعنوانه)ا) 
 62557 العروي   12 رقم  الشقة 
الناظور املغرب كمص ي )ة) للشركة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   79 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 948.

881I

comptasultlta sarl

 MONDE DE
 CONSTRUCTION ET

DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 
 241 الطابق الكاني الدروة، 26272، 

الدروة املغرب
 MONDE DE CONSTRUCTION

 ET DESIGN
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

نبيلة مخلوف رقم 133 محل رقم 

2 الدروة, برشيد - 26272 الدروة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1399(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 MONDE DE CONSTRUCTION

.ET DESIGN

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

رقم  محل   133 رقم  مخلوف  نبيلة 

الدروة   26272  - برشيد  الدروة,   2

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد حسن اشليكي : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : خر وش  خلوق  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اشليكي  حسن  السيد 

 47 رقم  فاس  شارع  املسجد  حي 

الدار   2(182 البيضاء  الدار  نواصر 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  السيد خلوق خر وش 

تجزئة نبيلة مخلوف رقم 333 الدروة 

26272 الدروة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  اشليكي  حسن  السيد 

 47 رقم  فاس  شارع  املسجد  حي 

الدار   2(182 البيضاء  الدار  نواصر 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  السيد خلوق خر وش 

تجزئة نبيلة مخلوف رقم 333 الدروة 

26272 الدروة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2727 تحت رقم 1224/2727.

882I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIÉTÉ CIVILE 
 IMMOBILIÈRE
PATRIMONIA

إعالن مكعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

PATRIMONIA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجكماعي : 287, 

شارع بئر انزران - 27777 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.443963

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2719 18 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 

املوافقة على بيع السيدة ليلى ال ا�سي 

ال هري لحصتها االجكماعية املكمثلة 

للسيد  واحدة  اجكماعية  حصة  في 

عادل لزرق املزداد بالدارالبيضاء يوم 

4)19 من جنسية مغر ية  يونيو   26
5 تجزئة زينب  واملقيم بالبيضاء رقم 

فيال بيل اير كالي ورنيا.

 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  لشركة  عقارية  مدنية  شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
اقرار اسكقالة السيد عادل لزرق من 
منصبه كمكصرف في الشركة املدنية 

.PATRIMONIA العقارية
 قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي :
الحامل  لزرق  عادل  السيد  تعيين 
 BE608038 رقم  الوطنية  للبطاقة 
يونيو   26 يوم  املزداد بالدارالبيضاء 
واملقيم  مغر ية  جنسية  من   19(4
بالبيضاء رقم 5 تجزئة زينب فيال بيل 

اير كالي ورنيا كمسير وحيد للشركة
 قرار رقم 5 : الذي ينص على مايلي :

 LA» ل  الشركة  اسم  تغيير 
 «FONCIERE 57

 قرار رقم 6 : الذي ينص على مايلي :
للشركة  االجكماعي  الهدف  تعديل 
في  مخكصة  الشركة  تصبح  بحيت 

شراء وتسيير العقارات..
قرار رقم ) : الذي ينص على مايلي 
القانون  وتحيين  صياغة  اعادة   :

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: توسيع الهدف االجكماعي
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
: ايداع الشريك الوحيد السيد عادل 

لزرق ملبلغ 57.777 درهم نقدا
على  ينص  الذي   :  ( رقم  بند 
االجكماعي  الراسمال  تحديد   : مايلي 
 577 الى  مقسمة  درهم   57.777 في 
درهم   177 بقيمة  اجكماعية  حصة 

مرقمة من 1 الى 577.
 بند رقم 15 : الذي ينص على مايلي :
الحامل  لزرق  عادل  السيد  تسمية 
 BE608038 رقم  الوطنية  للبطاقة 
يونيو   26 يوم  املزداد بالدارالبيضاء 
واملقيم  مغر ية  جنسية  من   19(4
بالبيضاء رقم 5 تجزئة زينب فيال بيل 
اير كالي ورنيا كمسير وحيد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ البيضاء  بالدار   الكجارية 

 37 شتنبر 2719 تحت رقم )1521).

883I

STE FIDLAMIAE SARL

SUPER PALETTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

SUPER PALETTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي عمارة 37 

شقة 8 زنقة موالي وحمد لوكيلي 

حسان عمارة 37 شقة 8 زنقة موالي 

وحمد لوكيلي حسان 17777 الر اط 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.56175

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في )1 يوليوز 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

«عمارة 37 شقة 8 زنقة موالي وحمد 

 8 شقة   37 عمارة  حسان  لوكيلي 

حسان  لوكيلي  وحمد  موالي  زنقة 

«املغرب  إلى  الر اط املغرب»   17777

العربي س عمارة ب شقة 15 املغرب 

العربي س عمارة ب شقة 15 14777 

القنيطرة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 9241).

884I
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FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

OASIS PHYTO - ALBARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA 8(7

 -MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 OASIS PHYTO - ALBARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 1 زنقة 
) طريق فريجة ايت إعزة تارودانت - 

83777 تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
6961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 فبراير   72
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 OASIS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.PHYTO - ALBARAKA
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسمدة واملخصبات الزراعية
 marchand de produits

.phytosanitaires en détail
رقم   : االجكماعي  املقر  عنوان 
إعزة  ايت  فريجة  طريق   ( زنقة   1
تارودانت - 83777 تارودانت املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : الحسين  الرامي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الرامي الحسين عنوانه)ا) 
تيوت  ندوسارو  تكاديرت  دوار 

تارودانت 83777 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد الرامي الحسين عنوانه)ا) 
تيوت  ندوسارو  تكاديرت  دوار 

تارودانت 83777 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 78 بكاريخ  بكارودانت  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1222.

885I

fiduazizi

SAHARA HALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املخكار حي القدس شارع 
عمر املخكار حي القدس، 777)، 

العيون املغرب
SAHARA HALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجكماعي
 ERRAHA N°155 - 70000

LAAYOUNE MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
32639

 7( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SAHARA HALL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص والسياحي.

 LOT  : االجكماعي  املقر  عنوان 

 ERRAHA N°155 - 70000

.LAAYOUNE MAROC

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد اسماعيل حر يلي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1.777  : السيد اسماعيل حر يلي 

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حر يلي  اسماعيل  السيد 

عنوانه)ا) بلوك او رقم 21 حي موالي 
العيون   (7777 رشيد الشطر االول 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

حر يلي  اسماعيل  السيد 

عنوانه)ا) بلوك او رقم 21 حي موالي 
العيون   (7777 رشيد الشطر االول 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2727/))18.

886I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF FES II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

LF FES II شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 

بالطابق االر�سي طريق عين الشقف 

- 37777 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5(351

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   73 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) ذهبي جمال 47 

حصة اجكماعية من وصل 47 حصة 

 CHRISTINA )ة)  السيد  ل ائدة 

 MARIA SCHOONEN

بكاريخ   ADRIANUS WILHELMUS

73 شتنبر 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2235/2727.

88(I

CCE SERVICES

 BEL AID DEVELOPMENT

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCE SERVICES

حي القدس رقم 18 شارع جدة، 

28827، املحمدية املغرب

 BEL AID DEVELOPMENT

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

مخكار السو�سي الطابق االول 

السعادة الرقم 151 العاليا - 28877 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

26793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 



13001 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 BEL AID DEVELOPMENT

.COMPANY

:  االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

والكجارية  السكنية  املباني  بناء   

إلعادة  وغيرها  واملهنية  والصناعية 

ونحاء  جميع  في  تأجيرها  وو  بيعها 

التراب املغربي وو في الخارج. باإلضافة 

ووعمال  وتجديد  بناء  كل  ذلك،  إلى 

الح ر والهندسة املدنية وو األنشطة 

األخرى املكصلة األشغال العامة.

 االسكيراد والكصدير

املال  روس  في  املشاركة  إنشاء،   

غرض  لها  الشركات  جميع  وإدارة 

مماثل. 

وعامة جميع العمليات الكجارية، 

غير  ٲو  مباشر  بشكل  املرتبطة 

سابقا  املذكورة  باألغراض  مباشر 

الشركة،  تنمية  على  املساعدة  ٲو 

ٲو  املباشرة  املشاركات  جميع  وكذا 

في  نوعها  كان  كي ما  املباشرة،  غير 

املقاوالت التي لها ٲغراض مشابهة ٲو 

مرتبطة بها.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  السو�سي  مخكار 

السعادة الرقم 151 العاليا - 28877 

املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : درمان  احمد  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  درمان  احمد  السيد 

 28877  4(9 رقم  الصديق  تجزئة 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  درمان  احمد  السيد 

 28877  4(9 رقم  الصديق  تجزئة 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1796.

888I

GLOFID

TAHIRI & BAHJA IMPORT 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

GLOFID

196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 27377، الدار 

البيضاء املغرب

 TAHIRI & BAHJA IMPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية 

زنقة موزار شارع ان ا اقامة 

الجنةالصغيرة الطابق ) الدار 

البيضاء - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

ت ويت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.422363

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ت ويت السيد )ة) الطاهر الشرقي 

 57 وصل  من  اجكماعية  حصة   57

حصة ل ائدة السيد )ة) هدى حريري 

بكاريخ 15 شتنبر 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )72)4).

889I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF FES II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

LF FES II شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجكماعي محل 

بالطابق االر�سي طريق عين الشقف 

- 37777 فاس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5(351

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 73 شتنبر 2727 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2235/2727.

897I

Afifa BELHANA

GO VIRAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Afifa BELHANA

شارع 11 يناير٬ عمارة ادرار٬1 
الطابق االول٬ مككب رقم 3 حي 

الداخلة، 87767، ٲكادير٬ املغرب

GO VIRAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي املرس، 
زنقة 215، رقم 1، الدشيرة الجهادية 

- 86367، انزكان، املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

21193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 GO  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.VIRAL

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

بالككنولوجيات  مكعلقة  وخدمات 

تصديرالخدمات  الحديثة، 

الحديثة،  بالككنولوجيات  املكعلقة 

مكعلقة  وتصديرمنكجات  د  سكيرا ا

اٲلجهزة،  بااللكترونيات، 

املنكجات  وجميع  النسيج، 

وجميع  اٲلخرى،  خدمات تكوينية٬ 

األنشطة والخدمات األخرى.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 
الدشيرة   ،1 رقم   ،215 زنقة  املرس، 

الجهادية - 86367، انزكان، املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد عبد اللطيف بكا 

درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبد اللطيف بكا عنوانه)ا) 
ادمين،  طريق   ،136 رقم  ا،  بلوك 

86157، ايت ملول، املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبد اللطيف بكا عنوانه)ا) 
ادمين،  طريق   ،136 رقم  ا،  بلوك 

86157، ايت ملول، املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2727 تحت رقم 3)15.

891I

chettioui

S.T.P.AG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chettioui

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 
71,رقم 37، 92157، القصر الكبير 

املغرب

S.T.P.AG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار عين 

توتة قيادة سيدي سالمة - 92157 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2719 مارس   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.S.T.P.AG

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وانجاز مشاريع الري بالكنقيط.

عنوان املقر االجكماعي : دوار عين 

 92157  - توتة قيادة سيدي سالمة 

القصر الكبير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : بوادة  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد عبد السالم الحراق : 577 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد مصط ى بوادة عنوانه)ا) 
بجير  قصر  جماعة  توتة  عين  دوار 
92157 القصر  قيادة سيدي سالمة 

الكبير املغرب.
الحراق  السالم  عبد  السيد 
خشوش  مسطار  حي  عنوانه)ا) 

92157 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  بوادةمصط ى  السيد 
بجير  قصر  جماعة  توتة  عين  دوار 
92157 القصر  قيادة سيدي سالمة 

الكبير البغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  الكبير  بالقصر  االبكدائية 

وبريل 2719 تحت رقم )2).
892I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LF FES II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

LF FES II شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي محل 
بالطابق االر�سي طريق عين الشقف 

- 37777 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5(351

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
2727 تم تعيين  73 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 SCHOONEN ADRIANUS
 WILHELMUS CHRISTINA
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير   MARIA

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2235/2727.

893I

كابني همي

بنوماتيك األمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

كابني همي

12 شارع عمار بن ياسر وطريق 

بركان شقة ) وجدة، 67777، وجدة 

املغرب

بنوماتيك األمان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 12 زنقة 

عمار بن ياسروطريق بركان طابق 

الثاني رقم ) - 67777 وجدة املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.376(9

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 71 يوليوز 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
«12 زنقة عمار بن ياسروطريق بركان 

وجدة   67777  -  ( طابق الثاني رقم 
حي  الهدهد  زنقة   3» إلى  املغرب» 

السعادة - 67777 وجدة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 1988.

894I

MOORISH

 WELLNESS YOGA

MASSAGE INDONESIEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 27787، الدار البيضاء املغرب

 WELLNESS YOGA MASSAGE

 INDONESIEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

27 النخيل - 27347 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 WELLNESS YOGA MASSAGE

.INDONESIEN

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دروس اليوجا وتدريب معلمي اليوجا.
زاوية   : االجكماعي  املقر  عنوان 

سمية،  وزنقة  املومن  عبد  شارع 

الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

الدار البيضاء   27347  - النخيل   27

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة إيدا فاروه ساكدياه : 177 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

ساكدياه  فاروه  إيدا  السيدة 

 2 شارع  رويسالن  إقامة  عنوانه)ا) 

مارس 27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
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ساكدياه  فاروه  إيدا  السيدة 

 2 شارع  رويسالن  إقامة  عنوانه)ا) 

مارس 27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46617).

895I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MANWELA ELEGANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

MANWELA ELEGANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة فاس 
رقم 5 املدينة الجديدة - 57777 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

 5765(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MANWELA ELEGANCE

مكاجرة,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير واسكيراد.
عنوان املقر االجكماعي : زنقة فاس 
 57777  - الجديدة  املدينة   5 رقم 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 67.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيدة منال ملزمزم : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد صهيب بغداد : 377 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  ملزمزم  منال  السيدة 

 57777 زنقة ابن زيدون الرياض   44

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بغداد  صهيب  السيد 

سيدي  الديغو�سي  تجزئة   37 رقم 

سعيد 57777 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  ملزمزم  منال  السيدة 

 57777 زنقة ابن زيدون الرياض   44

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  بغداد  صهيب  السيد 

سيدي  الديغو�سي  تجزئة   37 رقم 

سعيد 57777 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 65)2.

896I

WAY CONSEIL

MAISON PRIME ROSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

MAISON PRIME ROSE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي عمارة 

النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 47167 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MAISON PRIME ROSE

بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 

الزهور والورود.

تاجر زهور 

اسكيراد وتصدير الورد.

عمارة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 47167 

مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : البوسرغيني  ز يدة  السيدة 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

البوسرغيني  ز يدة  السيدة 

حي  االخكيار  تجزئة   186 عنوانه)ا) 

ال ردوس 47167 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

البوسرغيني  ز يدة  السيدة 

حي  االخكيار  تجزئة   186 عنوانه)ا) 

ال ردوس 47167 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115563.

89(I

COMPTAFFAIRES

MECHANICAL SCAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MECHANICAL SCAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 224 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 27877 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

26111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   73

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MECHANICAL SCAN

مؤجر   *  : غرض الشركة بإيجاز 

ملعدات القياس واملراقبة الغير مدمرة

* مهندس استشاري.

 224  : االجكماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 27877 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
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 1.777  : توفيق  لودي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  توفيق  لودي  السيد 

2 27877 املحمدية  857 حي الحرية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  توفيق  لودي  السيد 

2 27877 املحمدية  857 حي الحرية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ باملحمدية   االبكدائية 

 21 شتنبر 2727 تحت رقم 1115.

898I

امغار عبد الغافور

ADIMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93777، 

تطوان املغرب

ADIMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحاجب تجزئة العطار رقم 17 

املحنش الثاني تطوان - 93777 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   73

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ADIMO

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة واالملونيوم.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 17 رقم  العطار  تجزئة  الحاجب 

 93777  - تطوان  الثاني  املحنش 

تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد املحساني عادل : 57 حصة 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 57  : محمد  املحساني  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

السيد املحساني عادل : 57 بقيمة 

1.777 درهم.

 57  : محمد  املحساني  السيد 

بقيمة 1.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد املحساني عادل عنوانه)ا) 

رقم  العطار  تجزئة  الحاجب  شارع 

تطوان   93777 تطوان  املحنش   79

املغرب.

السيد املحساني محمد عنوانه)ا) 

شارع بوجدور رقم )4 الطابق 3 شقة 

تطوان   93777 تطوان   72 املحنش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد املحساني عادل عنوانه)ا) 

شارع الحاجب تجزئة العطار رقم 79 

تطوان   93777 تطوان   72 املحنش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3738.

899I

Consultation internationale 6870 

GLOBAL MECAMAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع روسمال الشركة

 Consultation internationale

68(7

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 17 رقم 355، 27177، الدار 

البيضاء املغرب

GLOBAL MECAMAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 214-212 

زنقة إبن منير املعاريف - 27337 

الدار البيضاء املغرب.

رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.332361

الوحيد الشريك  قرار   بمقك�سى 

تم   2727 شتنبر   11 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم»   577.777» قدره 

«1.577.777 درهم» إلى «2.777.777 

درهم» عن طريق : إدماج احكياطي وو 

ور اح وو عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46866).

977I

امغار عبد الغافور

AUTO EL MHASSANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93777، 

تطوان املغرب

AUTO EL MHASSANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

الدار البيضاء رقم 52 الطابق الثاني 

تطوان - 93777 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(5(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.EL MHASSANI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات املسكعملة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 
52 الطابق الثاني  الدار البيضاء رقم 

تطوان - 93777 تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 87  : املحساني  العزيز  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 27  : محمد  اغوالتش  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 87  : املحساني  العزيز  السيد 

بقيمة 1.777 درهم.

 27  : محمد  اغوالتش  السيد 

بقيمة 1.777 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد العزيز املحساني عنوانه)ا) 
 52 رقم  تطوان شارع الدار البيضاء 

الشطر الثاني 93777 تطوان املغرب.

السيد اغوالتش محمد عنوانه)ا) 
44 رقم  شارع عثمان بن ع ان زنقة 

15 تطوان 93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
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املحساني  العزيزي  السيد 

عنوانه)ا) تطوان شارع الدار البيضاء 

رقم 52 الشطر الثاني 93777 تطوان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3754.

971I

MOORISH

AR INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجكماعي للشركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 27787، الدار البيضاء املغرب

AR INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة 

البسكان 2 عمارة 1 محل 1 

البرنو�سي - 27617 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.418271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 22 يوليوز 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 1 محل   1 عمارة   2 «إقامة البسكان 

البيضاء  الدار   27617  - البرنو�سي 

الوفاء  ديار  تجزئة   24» إلى  املغرب» 

 27777  - موالي رشيد   3 شطر رقم 

الدار البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم ))464).

972I

MOORISH

FORTRESS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 27787، الدار البيضاء املغرب

FORTRESS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 417 شارع 

الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

األول رقم 1 - 27777 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(2653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FORTRESS IMMOBILIER

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

 417  : االجكماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

الدار البيضاء   27777 - 1 األول رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

577 حصة   : السيد مروان خليل 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد موالي مصط ى السوارت 

درهم   177 بقيمة  حصة   577  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  خليل  مروان  السيد 
الدين ط  زنقة نصيح   3 ان ا  اقامة 

 27777 27777 321 املعاريف  2 ش 

الدار البيضاء املغرب.

السيد موالي مصط ى السوارت 
عنوانه)ا) العالية 1 زنقة 11 رقم 43 

االل ة 27777 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  خليل  مروان  السيد 
الدين ط  زنقة نصيح   3 ان ا  اقامة 

 27777 27777 321 املعاريف  2 ش 

الدار البيضاء املغرب

السيد موالي مصط ى السوارت 
عنوانه)ا) العالية 1 زنقة 11 رقم 43 

االل ة 27777 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46679).

973I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

SENS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

SENS DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

القدس رقم 34، طنجة - 97777 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

178745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   78

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 SENS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DISTRIBUTION

االسكيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والكوزيع والكجارة

اسكيراد وتوزيع املواد الغذائية   -

الخاصة بالحيوانات ومسكلزماتها.

املكمالت  وتوزيع  اسكيراد   -

الغذائية للحيوانات.

املنكجات  وتوزيع  اسكيراد   -

الغذائية املعلبة.

املنكجات  وتوزيع  اسكيراد   -

الغذائية املجمدة والطازجة والجافة 

واملحلية

املواد  عبوات  وتوزيع  اسكيراد   -

الغذائية.

- تعبئة وتغليف املواد الغذائية.

واإلدارة  الشركة  مشاركة   -

الشركات  جميع  في  الوسائل  بكافة 

وو الشركات التي تم إنشاؤها وو التي 

سيكم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة..

ساحة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

 97777  - طنجة   ،34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   47  : السيد ميموني مراد 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

حصة   67  : السيدة البكري هند 

بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

 3 السيد ميموني مراد عنوانه)ا) 
طنجة   97777 طنجة  ال رابي  زنقة 

املغرب.

 3 السيدة البكري هند عنوانه)ا) 
زنقة ال رابي الطابق 1 طنجة 97777 

طنجة املغرب.



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   13006

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

 3 السيدة البكري هند عنوانه)ا) 
زنقة ال رابي الطابق 1 طنجة 97777 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 4832.
974I

RADFID

LA CLE D’OR PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

LA CLE D’OR PRIVEE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
س يان رقم 11 سيدي معروف الدار 

البيضاء - 27777 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.16((25
 بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي
تم   2719 نونبر   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم»   3.477.777»
 3.577.777» إلى  درهم»   177.777»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية ووعينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 79 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

دجنبر 2719 تحت رقم 22697).
975I

WAY CONSEIL

IN STYLE TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

IN STYLE TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي شقة رقم 

25 عمارة 129 و وبواب مراكش - 

47777 مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(2(61

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2727 يوليوز   2( في  املؤرخ 

املصادقة على : 

توفيق  وبو  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجكماعية  حصة   27 منصف 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   177 وصل 

نزهة فريجي بكاريخ )2 يوليوز 2727.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115444.

976I

FLASH ECONOMIE

ANADOL.ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

ANADOL.ELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك د رقم 9))1 - 

7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

337(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ANADOL.ELEC

وعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير  اسكيراد  والكجارة  الكهر اء 

املنكجات الكهر ائية.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

رقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

9))1 - 7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد كمال فروق : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 1.777  : فروق  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد كمال فروق عنوانه)ا) حي 

رقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

9))1 7777) العيون املغرب.

عنوانه)ا)  فروق  ابراهيم  السيد 

حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم 

9))1 7777) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد كمال فروق عنوانه)ا) حي 

رقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

9))1 7777) العيون املغرب

عنوانه)ا)  فروق  ابراهيم  السيد 

حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم 

9))1 7777) العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2192.

97(I

FIDUCIAIRE MOLIFID

FOUNTAN LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09، 92000،

LARACHE MAROC

FOUNTAN LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

ليكسوس الطابق االر�سي رقم 69 - 

92777 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   74

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FOUNTAN LOGISTIC

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

االسكغالل,  التسيير,  اإلنشاء,   -
األصول  لجميع  الشراء,  الكراء, 

الكجارية؛

العمليات  جميع  عموما  و 

الكجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 

وو غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 

باألهداف وعاله والتي بإمكانها تطوير 

وهداف الشركة, وكذلك كل مساهمة 

مباشرة وو غير مباشرة تحت وي ص ة 

في الشركات التي لها وهداف مماثلة..

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  69 ليكسوس الطابق االر�سي رقم 

92777 العرائش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد النشوقي وليد : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

577 حصة   : السيد الدهبي بالل 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  وليد  النشوقي  السيد 

 92777  69 رقم  ليكسوس  تجزئة 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا)  بالل  الدهبي  السيد 

العرائش   92777 الكالوية  جنان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  وليد  النشوقي  السيد 

 92777  69 رقم  ليكسوس  تجزئة 

العرائش املغرب

عنوانه)ا)  بالل  الدهبي  السيد 

العرائش   92777 الكالوية  جنان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالعرائش بكاريخ 23 شتنبر 

2727 تحت رقم 649.

978I

WAY CONSEIL

IN STYLE TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

IN STYLE TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شقة 

رقم 25 عمارة 129 حرف و ابواب 

مراكش - 45167 مراكش املغرب.

رفع روسمال الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(2(61

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2727 يوليوز   2( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 
 17.777» وي من  درهم»   397.777»
عن  درهم»   477.777» إلى  درهم» 
رفع القيمة اإلسمية لألسهم   : طريق 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115444.

979I

RIF CONSEIL SARL

BETMI LAIDOUI TRANS-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 BETMI LAIDOUI TRANS-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي تاويمة 
شارع 16 الناظور - 62777 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

27675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 BETMI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.LAIDOUI TRANS-SARL
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين
-موزع منكجات غذائية.

عنوان املقر االجكماعي : حي تاويمة 
الناظور   62777  - الناظور   16 شارع 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : مغ ول  العربي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 : مغ ول  الناصر  عبد  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

 1777  : مغ ول  العربي  السيد 

بقيمة 177 درهم.

 : مغ ول  الناصر  عبد  السيد 

1777 بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مغ ول  العربي  السيد 

 62777 الناظور   16 حي تاويمة زنقة 

الناظور املغرب.
مغ ول  الناصر  عبد  السيد 

 215 العسكري رقم  الحي  عنوانه)ا) 
الناظور   62777 الناظور  بوعرك 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مغ ول  العربي  السيد 

 62777 الناظور   16 حي تاويمة زنقة 

الناظور املغرب
مغ ول  الناصر  عبد  السيد 

 215 العسكري رقم  الحي  عنوانه)ا) 
الناظور   62777 الناظور  بوعرك 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 11 شتنبر 

2727 تحت رقم 3759.

917I

GLOFID

TAHIRI & BAHJA IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GLOFID

196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 27377،

 الدار البيضاء املغرب

TAHIRI & BAHJA IMPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي زاوية 

زنقة موزار شارع ان ا اقامة 

الجنةالصغيرة الطابق ) الدار 

البيضاء - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.422363

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تم تعيين  15 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حريري هدى كمسير وحيد

تبعا لقبول اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم )72)4).

911I

COMPTA AMRANI

TBE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA AMRANI

 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6، 93000، TETOUAN

MAROC

TBE TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

طريق طنجة زنقة و رقم 18 - 93777 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2(5((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   7(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 TBE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع

وجهات  في  البناء  مواد  موزع 

مخكل ة 

املعدات  ونواع  جميع  استراد 

لألشغال العامة

العامة  األسواق  في  املشاركة 

والخاصة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنوان 

طريق طنجة زنقة و رقم 18 - 93777 

تطوان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد سعيد العمراني : 57 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

 57  : العمراني  الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد سعيد العمراني عنوانه)ا) 

طريق طنجة قرب محطة افريقيا رقم 

56 93777 تطوان املغرب.

العمراني  الدين  بدر  السيد 

شارع طريق طنجة زنقة و  عنوانه)ا) 

رقم 18 93777 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد سعيد العمراني عنوانه)ا) 

طريق طنجة قرب محطة افريقيا رقم 

56 93777 تطوان املغرب

العمراني  الدين  بدر  السيد 

شارع طريق طنجة زنقة و  عنوانه)ا) 

رقم 18 93777 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 االبكدائية بكطوان بكاريخ 

2727 تحت رقم 3767.

912I

MAY CONSULTING

ELBOCH IMPORT

إعالن مكعدد القرارات

MAY CONSULTING

) زنقة املالزم فرناند الفيليت، 

27377، الدارالبيضاء املغرب

ELBOCH IMPORT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجكماعي : 39 برج 

لال لياقوت الطابق 5 الشقة د وسط 

املدينة - 27777 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.319189

بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )2 غشت 2727

 تم اتخاذ القرارات الكالية : 

على  ينص  الذي   :  71 رقم  قرار 

مايلي : بيع اسهم الشركة

على  ينص  الذي   :  72 رقم  قرار 

مايلي : اسكقالة املدير املشارك السيد 

رضوان البوشري

على  ينص  الذي   :  73 رقم  قرار 

مايلي : تعيين مدير جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 

على  ينص  الذي   :  76 رقم  بند 

السيد  من  سهم   477 بيع   : مايلي 

رضوان البوشري الى السيد س يان 

الدياني

على  ينص  الذي   :  1( رقم  بند 

للشركة  وحيد  مدير  تعيين   : مايلي 

السيد س يان الدياني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46927).

913I

MJ MANAGEMENT

نيس طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

نيس طرنس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 3زنقة ابن 

تومرت اقامة حكمت الطابق 2 رقم 

4 - 97777 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17879(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

نيس   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

طرنس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االجكماعي : 3زنقة ابن 

رقم   2 تومرت اقامة حكمت الطابق 

4 - 97777 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد مزنود عبد الحي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

مزنود   : الحي  عبد  مزنود  السيد 

 177 حصة قيمتها   1777 عبد الحي 

درهم بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد مزنود عبد الحي عنوانه)ا) 

مغوغة الصغيرة طنجة 9777 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد مزنود عبد الحي عنوانه)ا) 

 97777 طنجة  الصغيرة  مغوغة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم -.

914I

fiduciaire amaali sarl ائكمانية امعلي ش.م.م

LM PRO CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائكمانية امعلي ش.م.م

amaali sarl
رقم 31 الطابق االول شارع االمام 

البخاري ايراك بواركان اكادير، 

87747، اكادير املغرب

LM PRO CLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 561 

بلوك ا حي الهدى اكادير - 7)877 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

44339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LM  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PRO CLEAN
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: الكنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

الصناعي

تسويق منكجات الكنظيف

شركة توريد وكالء األمن.

عنوان املقر االجكماعي : رقم 561 

 877(7  - اكادير  الهدى  ا حي  بلوك 

اكادير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 577.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 5.777  : حرفي  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيدة حنان حرفي عنوانه)ا) 71 

اقامة بساتين جليز عمارة اوه الطابق 

مراكش   47777 مبروكة مراكش   74

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة حنان حرفي عنوانه)ا) 71 

اقامة بساتين جليز عمارة اوه الطابق 

مراكش   47777 مبروكة مراكش   74

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2727 تحت رقم 96332.

915I

CABINET BENISSA

112
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

112 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي 23 زنقة 
لبنان اقامة ومين محل رقم 9 طنجة 

- 97777 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
17(971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : 112.
غرض الشركة بإيجاز : - الكجميل

- العناية بالجسم
- املكياج الدائم

الكجارية  العمليات  جميع   -
املكعلقة بالغرض وغاله.

زنقة   23  : عنوان املقر االجكماعي 
لبنان اقامة ومين محل رقم 9 طنجة 

- 97777 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيدة سندس بن رحمة : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
رحمة  بن  سندس  السيدة 
الجديد  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا) 

92777 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
رحمة  بن  سندس  السيدة 
الجديد  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا) 

92777 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233865.

916I

STE FACILITY.CASH 

STE OLIVE EST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

STE OLIVE EST SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي ملك 

الهدى 27 طريق صاكة - جرسيف 

- - 35177 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OLIVE EST SARL AU

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال   - والزيكون  الزيت  وتصنيع 

املخكل ة - منبت.

ملك   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الهدى 27 طريق صاكة - جرسيف - - 

35177 جرسيف املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : الحسن جدياني  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الحسن جدياني عنوانه)ا) 
 35177 حي اوالد حموسة جرسيف 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد الحسن جدياني عنوانه)ا) 
 35177 حي اوالد حموسة جرسيف 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  بجرسيف  االبكدائية 

غشت 2727 تحت رقم 863.

91(I

sahara decision

INTAX ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

sahara decision
شارع مكة عمارة مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون.، 
7777)، العيون املغرب

INTAX ADVISORY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة )7) 

رقم )154 حي القدس العيون. - 
7737) العيون املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.26691
الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
2727 تم تحويل  78 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
حي القدس   154( رقم   (7( «تجزئة 
املغرب»  العيون   (7737  - العيون. 
حي   286 «شارع جبل طارق رقم  إلى 
العيون   (7737  - العيون   2 الوحدة 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2184/27.

918I
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chettioui

 FAKHAMA CHAMAL
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 
71,رقم 37، 92157، القصر الكبير 

املغرب

 FAKHAMA CHAMAL TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي 

النياريين درب العسري رقم 28 - 

92157 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   71

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FAKHAMA CHAMAL TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.

حي   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 -  28 رقم  العسري  درب  النياريين 

92157 القصر الكبير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : لحمر  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  لحمر  شيماء  السيدة 
 97777 72 )7 رقم  حي املرابط زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  لحمر  شيماء  السيدة 
 97777 72 )7 رقم  حي املرابط زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  الكبير  بالقصر  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 412.

919I

OREA

ALAYDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

OREA

RES M، 20000، CASA MAROC

ALAYDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجكماعي 295 

شارع عبد املومن زنقة بير�سي طابق 

3 س21, 27177 الدارالبيضاء - 

27177 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

29(2(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم تغيير   2727 يوليوز   73 املؤرخ في 

إلى   «ALAYDA» تسمية الشركة من 

.«ARCHIPEL GROUP»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2727 تحت رقم 92)42).

927I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE ISMAILIA-EVENTS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجكماعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة، 57777، مكناس 

املغرب

 STE ISMAILIA-EVENTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم )2 

درب زعير الزيكون - 57777 مكناس 

املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4(681

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحويل   2727 يناير   29 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

«رقم )2 درب زعير الزيكون - 57777 

إلى «املحل الكجاري  مكناس املغرب» 

تجزئة   8 جناح   47 برقم  الكائن 

قرطبة - 57777 مكناس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 6)28.

921I

AMJ MANAGEMENT

ZAHTI DEV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 37 طنجة، 97777، 

طنجة املغرب

ZAHTI DEV SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 

االردن اقامة يمنا 2 في الطابق األول 

رقم 37، طنجة - 97777 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.9324(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تقرر   2727 غشت   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ZAHTI DEV ذات الشريك الوحيد 

 17.777 روسمالها  مبلغ   SARL AU

درهم وعنوان مقرها اإلجكماعي شارع 
في الطابق األول   2 االردن اقامة يمنا 

طنجة   97777  - طنجة   ،37 رقم 

املغرب نتيجة ل : شركة بدون نشاط.

شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
في الطابق األول   2 االردن اقامة يمنا 

طنجة   97777  - طنجة   ،37 رقم 

املغرب. 

وعين : 

الزحتي  زكرياء  السيد)ة) 

 ( ط  اقامة الضحى وفاء  وعنوانه)ا) 

رقم 31 طنجة 97777 طنجة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم 233921.

922I

SODIGECO SARL

AMZKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SODIGECO SARL

11 شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8، 

57777، مكناس املغرب

AMZKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي إقامة 

سيليكت 5 الطابق رقم 17 املدينة 

الجديدة - 57777 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5763(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AMZKA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 C O M M E R C I A L I S A T I O N

 TOUS TYPES DE - PRODUITS,

 ACCESSOIRES POUR LAVAGE,

 POLISSAGE ET LUSTRAGE DE

VÉHICULE

IMPORT ET EXPORT 

.NÉGOCE 

إقامة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

املدينة   17 الطابق رقم   5 سيليكت 

الجديدة - 57777 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 277  : السيد عبد الرحيم كزدين 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 277  : السيدة وسماء ايت بوضن 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد محمد كنبدار : 277 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد امزك حسان : 477 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

كزدين  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) )1 شارع 14 حي االطلس 1 

57777 مكناس املغرب.

بوضن  ايت  وسماء  السيدة 

الحاج  درب   3 شارع   12 عنوانه)ا) 

حميد تواركة 57777 مكناس املغرب.

 1 السيد محمد كنبدار عنوانه)ا) 

4/6 درب الحاج حميد تواركة  شارع 

مكناس 57777 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  حسان  امزك  السيد 
12 شارع 3 درب الحاج حميد تواركة 

57777 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  حسان  امزك  السيد 
12 شارع 3 درب الحاج حميد تواركة 

57777 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم )1)2.

923I

jilovta sarl

MS CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC
MS CARRIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
الطلحاوي طريق العونية رقم 17 - 

67777 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
35583

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 MS  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CARRIERE
غرض الشركة بإيجاز : اسكخراج 

املعادن وتحويل االحجار.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 -  17 العونية رقم  الطلحاوي طريق 

67777 وجدة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 1.777  : الصادق  مالكي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
الصادق عنوانه)ا)  السيد مالكي 
حي الحسني تجزئة لعلج طريق نبراس 

رقم 49 67777 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
الصادق عنوانه)ا)  السيد مالكي 
حي الحسني تجزئة لعلج طريق نبراس 

رقم 49 67777 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2776.
924I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

STE SEGEX TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 STE SEGEX TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي البركة, 2 
الضحى العوامة عمارة 29 الطابق 
الخامس شقة رقم 27 - 97777 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1759(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يونيو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SEGEX TRAVAUX SARL

غرض الشركة بإيجاز : تهدف هذه 

الشركة اساسا الى : 

وعمال البناء املخكل ة

البستنة واالمن 

وعمال الطرق واألشغال العامة

وعمال السباكة والكهر اء

وعمال هيدروليكية

ال واكه  وتوزيع  تسويق 

والخضروات بالجملة والكقسيط 

اسكيراد وتصدير

النقل الوطني والدولي للبضائع

العمليات  جميع  عامة  بص ة   

الكجارية, املالية, الصناعية والعقارية 

التي تكعلق بص ة مباشرة باملواضيع 

املشار إليها وعاله وو وي موضوع مشابه 

له وو يمكنه املساهمة في النمو تحت 

وي نوع لحساب الشركة الخاصة.

البركة,   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الطابق   29 2 الضحى العوامة عمارة 

 97777  -  27 رقم  شقة  الخامس 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 : الشركة  روسمال  مبلغ 

1.777.777 درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : السعداني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

 577  : الغولب  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 1.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد محمد السعداني عنوانه)ا) 
 1 رقم   257 عمارة   -19  1 العرفان 

97777 طنجة املغرب.

السيد ابراهيم الغولب عنوانه)ا) 

عمارة  يوسف  إقامة  بوخالف  حي 

 97777  47 رقم  الثالث  الطابق   ,4

طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة : 

السيد محمد السعداني عنوانه)ا) 
 1 رقم   257 عمارة   -19  1 العرفان 

97777 طنجة املغرب
السيد ابراهيم الغولب عنوانه)ا) 
 ,4 حي بوخالف إقامة يوسف عمارة 
الطابق الثالث رقم47 97777 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   79 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2727 تحت رقم )23226.

925I

RGCM

ANFA PALETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RGCM
شارع الجيش امللكي57 عمارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحمدية، 27877، املحمدية املغرب

ANFA PALETTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجكماعي 57 عمارة 
الشباب شقة رقم 5 شارع الجيش 
 MOHAMMDIA امللكي املحمدية

27877 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
26119

 71 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 ANFA  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.PALETTE

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تغليف

طازجة  خضروات  وو  فواكه  بيع 

بالجملة وو شبه كبير

والبالستيك  الكرتون  في  الكعبئة 

والخشب واملعدن.

املعدنية  الصناديق  تصنيع 

املعدنية  لألشياء  املعدنية  والكعبئة 

األجهزة  منكجات  بخالف  واللوازم 

بالطرق امليكانيكية.

الكرتونية  الصناديق  ع  ُمصِنّ

بالطرق  الورقية  العلب  وو  لألكياس 

امليكانيكية

وو  لصندوق  املصنعة  الشركة 

ككلة للكغليف.

ال واكه  علب  تصنيع 

والخضروات.

املجمدة  الغذائية  املنكجات 

واملجمدة.

مقاول وعمال مخكل ة.

ن ايات  تدوير  وإعادة  جمع 

الخشب.

تجارة  واصالح  تأجير  بيع  شراء 

املنصات الخشبية.

اسكيراد وتصدير.

عنوان املقر االجكماعي : 57 عمارة 

الجيش  شارع   5 رقم  الشباب شقة 

 MOHAMMDIA املحمدية  امللكي 

27877 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد الهيداوي التهامي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الهيداوي التهامي عنوانه)ا) 

م  ي  ح  املسيرة   ((( رقم   5 امل 

17147 الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الهيداوي التهامي عنوانه)ا) 

م  ي  ح  املسيرة   ((( رقم   5 امل 

17147 الر اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2727 تحت رقم 1132.

926I

FLASH ECONOMIE

MOROPACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

 MOROPACK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

روسمالها : 100000،00 درهم

مقرها اإلجكماعي رقم 67 زنقة 3 

حي الرجاء 2 موالي رشيد - الدار 

البيضاء 

RC : 249499 - I.F : 40451483

الغير  العام  الجمع  بمقك�سى 

العادي املؤرخ بكاريخ 73/79/2727 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

«MOROPACK» ما يلي 

الحالي  االجكماعي  املقر  تحويل   

حي   3 زنقة   67 رقم  من  للشركة 

الرجاء 2 موالي رشيد - الدار البيضاء 

حي   4 بلوك   11 زنقة   4( إلى تجزئة 

السدري رقم 67-58 - الدار البيضاء

4 من   : قرر املسير بكغيير ال صل 

النظام األسا�سي للشركة

 ال صل 4 : املقر اإلجكماعي

للشركة  اإلجكماعي  املقر  حدد 

حي   4 بلوك   11 زنقة   4( تجزئة   : في 

السدري رقم 67-58 - الدار البيضاء

عن  ناتج  اإلجكماعي  املقر  تحويل 

قرار  عن  وو  الوحيد  الشريك  قرار 

الجمع العام الغير العادي للشركاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 46533)77

92(I

jilovta sarl

 STE ORIENT TRANS

LAZAAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

 STE ORIENT TRANS LAZAAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )125 حي 

السالم ضهر ملحلة - 67777 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

35591

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ORIENT TRANS LAZAAR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

عنوان املقر االجكماعي : )125 حي 

وجدة   67777  - السالم ضهر ملحلة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 : زروال  الباسط  عبد  السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

زروال  الباسط  عبد  السيد 

بلخضر  املحمدي  حي  عنوانه)ا) 

طريق النجوم رقم 21 67777 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

زروال  الباسط  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي املحمدي بلخضر طريق 

النجوم رقم 21 67777 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2727.

928I

2S COMPTE

EMORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD، 25060،

BOUJAAD MAROC

EMORE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 5) شارع 

ان ا زاوية كلو دو بغ انس الطابق 9 

شقة B 108 - 20370 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

466319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EMORE

غرض الشركة بإيجاز : -1 الكجارة 

والكجارة االلكترونية 

-2 التسويق بالكبعية.

5) شارع  عنوان املقر االجكماعي : 

 9 ان ا زاوية كلو دو بغ انس الطابق 

شقة B 108 - 20370 الدار البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : املكاوي  يحيى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  املكاوي  يحيى  السيد 

 4 الشقة   5 العمارة   6 املجموعة 

بوزنيقة  حدائق  اقامة   1 الطابق 

13177 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الغزواني املكاوي عنوانه)ا) 

بوجنيبة  السالم  حي  ب  بلوك   137

25177 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يوليوز 2727 تحت رقم 47186).

929I

STE FACILITY.CASH 

STE LFAIK TRAVEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

 STE LFAIK TRAVEL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 

اسباغات اوالد احميد ملريجة - 

جرسيف - - 35177 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LFAIK TRAVEL SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال   – بالكنقيط  والسقي  الري 

ال الحية - األشغال املخكل ة.

دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 - ملريجة  احميد  اوالد  اسباغات 

جرسيف   35177  -  - جرسيف 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد عبد الكريم فائق 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد عبد الكريم فائق عنوانه)ا) 

 35177 جرسيف   2 الشو ير  حي 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد عبد الكريم فائق عنوانه)ا) 

 35177 جرسيف   2 الشو ير  حي 

جرسيف املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 18 شتنبر 

2727 تحت رقم 865.

937I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 STE CENTRE BRAVO PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الكص ية

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE CENTRE BRAVO PRIVE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي : رقم 

)45 حي املسيرة ورزازات - 45777 

ورزازات املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.91((/8(6

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2727 شتنبر   7( في  املؤرخ 

 STE CENTRE BRAVO PRIVE حل 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   17.777 روسمالها 

مقرها اإلجكماعي رقم )45 حي املسيرة 

املغرب  ورزازات   45777  - ورزازات 

نتيجة لكوقف الشركة عن العمل.

وعين : 

محجوب  خديجة  السيد)ة) 

 35 حي واد الدهاب رقم  وعنوانه)ا) 

املغرب  ورزازات   45777 ورزازات 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ 15 يوليوز 2727 وفي رقم )45 

حي املسيرة ورزازات - 45777 ورزازات 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبكدائية بورزازات بكاريخ 23 شتنبر 

2727 تحت رقم 368.

931I

STE FACILITY.CASH 

STE BEN HMIDOUCH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE BEN HMIDOUCH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجكماعي دوار 
اسباغات اوالد احميد ملريجة - 
جرسيف - - 35177 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BEN HMIDOUCH SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال   – بالكنقيط  والسقي  الري 

املخكل ة - األشغال الغابة والغرس.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنوان 
 - ملريجة  احميد  اوالد  اسباغات 
جرسيف   35177  -  - جرسيف 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 577  : فائق  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 577  : شلوخ  حدهم  السيدة 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  فائق  مصط ى  السيد 

 - دوار اسباغات اوالد احميد ملريجة 

جرسيف - 35177 جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  شلوخ  حدهم  السيدة 

 - دوار اسباغات اوالد احميد ملريجة 

جرسيف - 35177 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  فائق  مصط ى  السيد 

 - دوار اسباغات اوالد احميد ملريجة 

جرسيف - 35177 جرسيف املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بكاريخ 18 

شتنبر 2727 تحت رقم 864.

932I

FIDASSURCO

 FREE CONTRACTING

COMPANY MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17،

40000، MARRAKECH MAROC

 Free Contracting Company

Marrakech شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي املسيرة 

1 السكن العكاري حرف س عمارة 

95 الطابق األول رقم )1 - 47777 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

176525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 Free Contracting Company

.Marrakech

غرض الشركة بإيجاز : شراء و يع 

جميع مواد البناء 

تاجر 

االسكيراد والكصدير.

املسيرة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

العكاري حرف س عمارة  السكن   1

 47777  -  1( الطابق األول رقم   95

مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : السيد ادريس الطح�سي 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد ادريس الطح�سي عنوانه)ا) 

امرشيش   4( رقم   3 ح م املرسطان 

47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد ادريس الطح�سي عنوانه)ا) 

امرشيش   4( رقم   3 ح م املرسطان 

47777 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 5823.

933I

jilovta sarl

 STE ESPACE MKT DE L
ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC
 STE ESPACE MKT DE L

ORIENTAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 53 طريق 
االصيل 4 تجزئة بن سهلي حي اكدال 

- 67777 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

35595
 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ESPACE MKT DE L ORIENTAL
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية وتر ية املوا�سي.
عنوان املقر االجكماعي : 53 طريق 
االصيل 4 تجزئة بن سهلي حي اكدال 

- 67777 وجدة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 347  : محمد  الحمليلي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
السيد الخليل لشعل : 337 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
337 حصة   : السيد الطيبي طيب 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
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السيد الحمليلي محمد عنوانه)ا) 

حي االندلس طريق كنزي 2 عمارة 32 

بلوك ر1 الطابق االول رقم ا 67777 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  لشعل  الخليل  السيد 
حي السعادة طريق 9 رقم 18 67777 

وجدة املغرب.

السيد الطيبي طيب عنوانه)ا) حي 
رقم   ( الحسني الوفاق طريق االنس 

15 67777 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الحمليلي محمد عنوانه)ا) 

حي االندلس طريق كنزي 2 عمارة 32 

بلوك ر1 الطابق االول رقم ا 67777 

وجدة املغرب

عنوانه)ا)  لشعل  الخليل  السيد 
حي السعادة طريق 9 رقم 18 67777 

وجدة املغرب

السيد الطيبي طيب عنوانه)ا) حي 
رقم   ( الحسني الوفاق طريق االنس 

15 67777 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بوجدة  الكجارية 

2727 تحت رقم 2734.

934I

ESPACE COMPETENCES SARL

SOMARABI.SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL

شارع القيراوان، عمارة 73، شقة 

 BOITE POSTAL : .72، العيون

70000 ،.1349، العيون املغرب

SOMARABI.SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي زنقة 

اكنول رقم 8 حي خط الرملة 1 

العيون - 7777) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

33143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعداد القانون   2727 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOMARABI.SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسكيراد والكصدير والشحن.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

 1 الرملة  خط  حي   8 رقم  اكنول 

العيون - 7777) العيون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

 1.777  : النصيري  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

 1777  : النصيري  السيد حمزة   

بقيمة 177 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد حمزة النصيري عنوانه)ا) 

حي الرياض رقم 974 7777) سيدي 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد حمزة النصيري عنوانه)ا) 

حي الرياض رقم 974 7777) سيدي 

قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 2247/2727.

935I

karama conseil

 STE TRAFIC TRANSIT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

37777، فاس املغرب

 STE TRAFIC TRANSIT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي رقم 261 
زنقة 13 ك2 تجزئة الحديقة تغات 

فاس - 37777 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

63829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAFIC TRANSIT SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخكل ة والبناء

نقل البضاىع

االستراد والكصدير.
عنوان املقر االجكماعي : رقم 261 
تجزئة الحديقة تغات  ك2   13 زنقة 

فاس - 37777 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد نور الدين املعدني : 1.777 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

املعدني  الدين  نور  السيد 
 2 زنقة13ك  رقم261  عنوانه)ا) 

فاس   37777 فاس  تغات  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

املعدني  الدين  نور  السيد 
 2 زنقة13ك  رقم261  عنوانه)ا) 

فاس   37777 فاس  تغات  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2222/2727.

936I

MLM FINANCE

BLACK IMPORT ET EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 BLACK IMPORT ET EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

لخيلي عرصة موالي الجياللي رقم 

377 النخيل الجنوبي مراكش - 

47777 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1764(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 وبريل   71

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 BLACK : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.IMPORT ET EXPORT

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

الغيار , اسكيراد 

و تصدير 

نقل البضائع.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

رقم  الجياللي  موالي  عرصة  لخيلي 

 - مراكش  الجنوبي  النخيل   377

47777 مراكش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 17.777  : الشركة  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي : 

حصة   577  : السيد انس لكحل 

بقيمة 57.777 درهم للحصة.

السيد يوسف لكحل : 577 حصة 

بقيمة 57.777 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  لكحل  انس  السيد 

)43 ملحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 

47777 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  لكحل  يوسف  السيد 

)43 ملحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 

47777 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  لكحل  انس  السيد 

)43 ملحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 

47777 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  لكحل  يوسف  السيد 

)43 ملحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 

47777 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 6)1155.

93(I

Arithmetic Compta 

كروب أفريك فورص غارد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta

)11 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املككب رقم 4، 14777، 

القنيطرة املغرب

كروب وفريك فورص غارد شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي ملكقى 
زنقة املر�سى وزنقة االسكقالل اقامة 

لبيرال بلوك « و « مككب رقم 72. - 

14777 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

56123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

كروب   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

وفريك فورص غارد.

حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشات العامة والخاصة،.

ملكقى   : االجكماعي  املقر  عنوان 
زنقة املر�سى وزنقة االسكقالل اقامة 

 -  .72 مككب رقم   » و   » لبيرال بلوك 

14777 القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

السيد الحسن مجيد : 677 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.

السيد عزالدين ايت امبارك : 477 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  مجيد  الحسن  السيد 

اقامة بليصزونص شارع يعقوب   79

القنيطرة   14777  3 شقة  املنصور 

املغرب.

امبارك  ايت  عزالدين  السيد 
الكاف  زنقة   8(( رقم  عنوانه)ا) 

سال   14777 سالم.  حي   8 القطاع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  مجيد  الحسن  السيد 

يعقوب  شارع  بليصونص  اقامة 

القنيطرة   14777  3 شقة  املنصور 

املغرب

امبارك  ايت  عزالدين  السيد 

عنوانه)ا) قم ))8 شارع كاف القطاع 

8 حي سالم. 14777 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 
رقم -.

938I

fiduazizi

 GENERALE DES GRANDS

TRAVAUX DU SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع روسمال الشركة

fiduazizi

شارع عمر املخكار حي القدس شارع 

عمر املخكار حي القدس، 777)، 

العيون املغرب

 GENERALE DES GRANDS

TRAVAUX DU SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجكماعي

 AKFOUL N°08 QUARTIER

 KHAT RAMLA 01 - 70000

.LAAYOUNE MAROC
رفع روسمال الشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1775

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

تم   2727 شتنبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  روسمال  رفع 

«957.777 درهم» وي من «177.777 

درهم»   1.757.777» إلى  درهم» 

نقدية  حصص  تقديم   : طريق  عن 

ووعينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 االبكدائية بالعيون بكاريخ 

2727 تحت رقم 1/2727)21.

939I

LA MAROCAINE C.J

TEXTILE C.H.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مككب 1، 23777، 

بني مالل املغرب

TEXTILE C.H.A شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي قبو حورية 

72 شارع محمد الخامس رقم 2 - 

23777 بني مالل املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

17421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TEXTILE C.H.A

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خيوط بالكقسيط.
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قبو   : االجكماعي  املقر  عنوان 

حورية 72 شارع محمد الخامس رقم 

2 - 23777 بني مالل املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

: برغابي  شريف  محمد   السيد 

درهم   177 بقيمة  حصة   1.777

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

برغابي  شريف  محمد  السيد 

تجزئة  الطاهر  جنان  عنوانه)ا) 

مالل  بني   23777  5 رقم  الحسنية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

برغابي  شريف  محمد  السيد 

تجزئة  الطاهر  جنان  عنوانه)ا) 

مالل  بني   23777  5 رقم  الحسنية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 16 شتنبر 

2727 تحت رقم 556.

947I

NADOFISC SARL

MEDRA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

) شقة رقم 2 الناضور، 62777، 

الناضور املغرب

MEDRA DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الكص ية)

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي والد 

براهيم عمارة فيصل الناظور - 

62717 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.16855

بمقك�سى الجمع العام اإلسكثنائي 

2727 تقرر حل  79 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   MEDRA DISTRIBUTION

وعنوان  درهم   177.777 روسمالها 

براهيم  والد  حي  اإلجكماعي  مقرها 

 62717  - الناظور  فيصل  عمارة 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

بص ة  شركة  وحل  الشركة  نشاط 

نهائية.

و حدد مقر الكص ية ب حي والد 

 - الناظور  فيصل  عمارة  براهيم 

62717 الناظور املغرب. 

وعين : 

السيد)ة) محمد برود وعنوانه)ا) 

دوار افرا بني بوي رور الناظور 62777 

الناظور املغرب كمص ي )ة) للشركة.
العمري  رشيد  السيد)ة) 

شارع  براهيم  اوالد  حي  وعنوانه)ا) 

الناظور   147 ابو القاسم شابي رقم 

62717 الناظور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املكعلقة بالكص ية : حي اوالد براهيم 

عمارة فيصل الناظور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 23 شتنبر 

2727 تحت رقم )316 و3168.

941I

centre d’étude de gestion et d’organisation

AGADIRSANTE
إعالن مكعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét. 20060

 Casablanca، 20060، casablanca

maroc

 AGADIRSANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجكماعي : ), شارع 
سبكة, اقامة رامي, الطابق الكاني, 

املككب رقم 8 - 27787 الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن مكعدد القرارات»
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.21332
بمقك�سى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2727 74 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :

 977 مجموعه  ما  بيع  علي  اإلشهاد 
حصة إجكماعية كانت تمكلكها شركة 
وكديكال هولدينغ إلى شركة وكديكال 

.AKDITAL IMMOإيمو
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
إيمو  وكديكال  شركة  على  املوافقة 
جديد  كشريك   AKDITAL IMMO
وفًقا للمادة 12 من النظام األسا�سي.
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
القوانين  من  و)   6 تعديل ال صول 

األساسية للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�سي الكالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي : 
تعديل مقكضايات البند السادس من 

النظام االسا�سي للشركة
 بند رقم ) : الذي ينص على مايلي :
السابع من  البند  تعديل مقكضيات 

النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم 799)4).

942I

ادكو كونسيل

MMS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة.، 27557، الدار البيضاء 

املغرب
 MMS CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي )19 
شارع املقاومة طابق 6 - 27757 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4(2569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 MMS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
 19(  : االجكماعي  املقر  عنوان 
 27757  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد مراد بنعبود : 1.777 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  بنعبود  مراد  السيد 
الدروة   27337 1824 تزجئة املسيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
االدري�سي  املوحيد  سناء  السيدة 
عنوانه)ا) 89 زنقة 129 جميلة 75 ق 

ج 27347 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2727 تحت رقم -.

943I
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NADOFISC SARL

SHINY PRODUCT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

) شقة رقم 2 الناضور، 62777، 

الناضور املغرب

SHINY PRODUCT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي الوفاق 

شارع 1 رقم 28 سلوان الناظور - 

72)62 الناظور املغرب.

تحويل املقر االجكماعي للشركة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14(79

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 

املؤرخ في 79 شتنبر 2727 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 

28 سلوان  1 رقم  «حي الوفاق شارع 

املغرب»  الناظور   62(72  - الناظور 

سلوان  بوعرك  بوهراوة  «دوار  إلى 

الناظور - 72)62 الناظور املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضور بكاريخ 21 شتنبر 

2727 تحت رقم 3139.

944I

FISCALEX MAROC

FABIO CASTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجكماعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 FABIO CASTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجكماعي حي بن 
بارك اقامة لحنينة شقة رقم 3 
مراكش - 47777 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجكماعي للشركة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.37(63

الوحيد  الشريك  قرار  بمقك�سى 
املؤرخ في 17 فبراير 2727 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجكماعي  املقر 
«حي بن بارك اقامة لحنينة شقة رقم 
3 مراكش - 47777 مراكش املغرب» 
«حي ابن عطية اقامة االصدقاء  إلى 
17 الطابق الثاني جليز مراكش  شقة 

- 47777 مراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراكش  الكجارية 

2727 تحت رقم 115584.

945I

louardi compta

MEDU'Z LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي 

مككب رقم 5 املدينة الجديدة فاس، 
37777، فاس املغرب

MEDU'Z LIGHTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي 44 شارع 
محمد السالوي - 37777 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

6388(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 غشت   73
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MEDU’Z LIGHTING

او  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسيط لالسكيراد والكصدير

الكهر اء العامة
الكهر ائية  املواد  تركيب  الكجارو 

الص ائح الشمسية كاميرا املراقبة.
44 شارع  عنوان املقر االجكماعي : 
فاس   37777  - السالوي  محمد 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
 577  : عادل  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : يوسف  معطالوي  السيد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  عادل  السالمي  السيد 
حي العلوعين   2 بلوك   1 زنقة   5 رقم 

قادوس 37797 فاس املغرب.
يوسف  معطالوي  السيد 
سطار  تجزئة   3(4 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   37727 فاس  املرجة  سكن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانه)ا)  عادل  السالمي  السيد 
حي العلوعين   2 بلوك   1 زنقة   5 رقم 

قادوس 37797 فاس املغرب
يوسف  معطالوي  السيد 
سطار  تجزئة   3(4 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   37727 فاس  املرجة  سكن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2727 تحت رقم )228.
946I

HORICOM

SOCIETE NISSAR PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE NISSAR PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

الرياض اإلسماعيلية ك تجزئة رقم 

494 ايت والل - 57777 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

57(39

 73 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�سى 
القانون  إعداد  تم   2727 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE NISSAR PROMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنوان 

الرياض اإلسماعيلية ك تجزئة رقم 

مكناس   57777  - والل  ايت   494

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

السيد الودغيري وحمد عنوانه)ا) 
 2 مرجان  مرجان  جنان   137 رقم 

57777 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  ماللي  الطيب  السيد 

 57777 شارع عالل ال ا�سي العروي 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيد الودغيري وحمد عنوانه)ا) 
 2 مرجان  مرجان  جنان   137 رقم 

57777 مكناس املغرب
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عنوانه)ا)  ماللي  الطيب  السيد 

 57777 شارع عالل ال ا�سي العروي 

الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2727 تحت رقم 2886.

94(I

ادكو كونسيل

LA MAISON LIGHTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة.، 27557، الدار البيضاء 

املغرب

LA MAISON LIGHTING

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجكماعي )19 

شارع املقاومة طابق 6 - 27757 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4(25(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعداد القانون   2727 شتنبر   72

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الكالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MAISON LIGHTING

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الكهر ائية.

 19(  : االجكماعي  املقر  عنوان 
 27757  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 177.777  : مبلغ روسمال الشركة 

درهم، مقسم كالكالي : 
السيد صالح وحبوج : 577 حصة 

بقيمة 177 درهم للحصة.
 577  : القابا  ومين  السيد محمد 

حصة بقيمة 177 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا)  وحبوج  صالح  السيد 
بمو�سى  سيدي  شعيب  عين  دوار 

27677 ووالد تايمة املغرب.
القابا  ومين  محمد  السيد 
 6 س  م  الرحمة  نخيل  عنوانه)ا) 
1 دار  27 ووالد وحمد  19 رقم  عمارة 
بوعزة النواصر 27267 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عنوانه)ا)  وحبوج  صالح  السيد 

بمو�سى  سيدي  شعيب  عين  دوار 

27677 ووالد تايمة املغرب

القابا  ومين  محمد  السيد 

 6 س  م  الرحمة  نخيل  عنوانه)ا) 

1 دار  27 ووالد وحمد  19 رقم  عمارة 

بوعزة النواصر 27267 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

18 شتنبر 2727 تحت رقم -.

948I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2727/32

حساب رقم :  2642

الطرف األول :
بطاقة  رقم  عرجي،  نعيمة 

الكعريف الوطنية A212218 مغر ية 

الجنسية.

للطرف الثاني :

البطاقة  رقم  حاجي  احمد 

 G489497 الوطنية  الكعريف 
الكجاري  األصل  الجنسية  مغربي 

الر اط   : العنوان  املجوهرات  بيع 
رقم   2(9 شارع محمد الخامس رقم 

السجل الكجاري 97367.

بمصحلة  الكعرضات  وسكقبل 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
15 يوما من صدور  بالر اط إلى غاية 

اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة ككابة الضبط

46 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف ت ويت وصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 5/2727)3.

ككابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  ونه 

باعت السيدة   ،2727/7(/28 في 

لبطاقة  الحاملة  ابواملاني  فضمة 

 K111442 عدد  الوطنية  الكعريف 

والساكنة بطنجة حي لال شافية زنقة 
14 رقم ) واملسجلة بالسجل الكجاري 

مجموع   ،49122 بطنجة تحت عدد 

رقم  بطنجة  الكائن  الكجاري  األصل 

الحي الجامعي طريق املطار زياتن،   2

وهو عبارة عن محل ينشط في مجال 

والوراقة  الكجارية  خدمات  تقديم 

املرخصة،  السجائر  و يع  والنسخ 

ل ائدة السيد ابراهيم املنوار الحامل

رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة   
األصل  قيمة  وحددت   ،K469857
الكجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 
قدره 57.777 )خمسون ولف ) درهم.
الكعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقدم بككابة الضبط بهذه املحكمة 
من  ابكداء  يوما   15 وجل  داخل 
84  تاريخ النشر الثاني طبقا لل صل 

 وما يليه من مدونة الكجارة.
النشرة الثانية

209 مكرر

املحكمة الكجارية بطنجة
ملف تقديم وصل تجاري كحصة في 

شركة طور الكأسيس
ملف عدد : 6/2727)3.

ككابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  ونه 
عبد  السيد  قدم   ،2727/7(/27
لبطاقة  الحامل  زعري  الحميد 
 G10970 عدد  الوطنية  الكعريف 
وبريل   9 ساحة  بطنجة  والساكن 
بالسجل  واملسجل   32 رقم   194(
 ،4494 الكجاري بطنجة تحت عدد 
 32 بطنجة  الكائن  الكجاري  وصله 
ساحة 9 وبريل )194 الذي هو عبارة 
في  شركة  في  كحصة  صيدلية  عن 
 Grande مسماة  الكأسيس  طور 
 pharmacie moderne de Tanger

 .SARL AU
و ناء على تقرير مراقب الحصص 
تم  فقد   ،2727/7(/23 في  املؤرخ 
تقييم األصل الكجاري املذكور بقيمة  
مليون  عشرة  )إحدى   11.877.777

وثمانمائة ولف) درهم.
الكعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقدم بككابة الضبط بهذه املحكمة 
15 يوما ابكداء من تاريخ  داخل وجل 
وما   84 لل صل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة الكجارة.
النشرة الثانية

210 مكرر

املحكمة الكجارية بطنجة
 ملف ت ويت وصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 8/2727)3.

ككابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى  ونه 
محمد  السيد  باع   ،2727/78/74
الكعريف  لبطاقة  الحامل  اكروح 
والساكن   K396886 عدد  الوطنية 
 5 رقم   5 زنقة  الكون�سي  بطنجة حي 
بطنجة  الكجاري  بالسجل  واملسجل 
األصل  مجموع   ،(6536 تحت عدد 
الكجاري الكائن بطنجة شارع موالي 
2، وهو  28 رقم املحل  اسليمان رقم 
ل ائدة  ومقشدة،  ملبنة  عن  عبارة 
السيد يوسف اللريني الحامل لبطاقة 
 ،K189911 رقم  الوطنية  الكعريف 
الكجاري  األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إجمالي قدره  البيع  موضوع 
ولف)  وخمسون  )مائكان   257.777

درهم.
الكعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقدم بككابة الضبط بهذه املحكمة 
من  ابكداء  يوما   15 وجل  داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا لل صل 

وما يليه من مدونة الكجارة.
النشرة الثانية

211 مكرر

املحكمة الكجارية بطنجة
ملف رقم : 9/2727)3

ملف ت ويت وصل تجاري
عن طريق البيع

ككابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة الكجارية بطنجة، 
في مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   ونه 
 12 يونيو 2727 باعت السيدة نرجس 
ابن الناس الحاملة لبطاقة الكعريف 
والساكنة   K2532(6 رقم  الوطنية 
رقم  العهد  ولي  األمير  شارع  بطنجة 
الكجاري بالسجل  واملسجلة   179

مجموع    ،(1147 رقم  بطنجة تحت 

األصل الكجاري الكائن بطنجة شارع 

18 واملخصص لبيع  ابن تومرت رقم 

قرقاش  األزهار ل ائدة السيدة سناء 

الوطنية  الكعرف  لبطاقة  الحاملة 

رقم K354175 وحددت قيمة األصل 

الكجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 

قدره 25.777 خمسة وعشرون ولف 

درهم.

الكعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بككابة الضبط بهذه املحكمة 

15 يوما ابكداء من تاريخ   داخل وجل 

وما   84 النشرة الثانية طبقا لل صل 

يليه من مدونة الكجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس  ككابة الضبط

اإلمضاء : خدبجة فراجي

212 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

مككب السجل الكجاري

ملف رقم : 2727/178

حساب خصو�سي رقم :  1563

 ت ويت وصل تجاري
الكوثيقي املؤرخ  العقد  بمقك�سى 

السيدة  فوتت   ،2727 يونيو   29 في 

لبطاقة  الحاملة  رشيدة  نديم 

 ،J94648 رقم  الوطنية  الكعريف 

لحضانة  الكجاري  األصل  جميع 

4) غزالي  الكعليم األولي الكائن برقم 

الداخلة  حي  األول  الحسن  شارع 

الكجاري  بالسجل  واملسجل  وكادير 

تحت  بأكادير  الكجارية  باملحكمة 

وئام  السيدة  ل ائدة   63(17 رقم 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  فاتح 

وذلك   ،G486591 رقم  الوطنية 

درهم.  177.777 بثمن إجمالي قدره 

 II.  -  إعالنات قضائية
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و ذلك فإن رئيس مصلحة ككابة 

ون  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمككب  تسجل  الكعرضات 

املحكمة الكجارية بأكادير داخل وجل  

15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

من مدونة   174 و   84 و   83 للمواد 

الكجارة.

النشرة الثانية
تحت جميع الكح ظات

رئيس مصلحة ككابة الضبط

محمد كهكاني

213 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع وصل تجاري

ملف رقم : 2727/112

حساب رقم 2235

 29 بمقك�سى عقد عرفي مؤرخ في 

يونيو 2727 ومسجل بمراكش بكاريخ 

احمد  السيد  باع   2727 يوليو   13

الكعريف  لبطاقة  الحامل  فاسكة 

الساكن   E61274 رقم  الوطنية 

باملسيرة 1 حرف س رقم 127 مراكش 

امغار  اللطيف  عبد  السيد  ل ائدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

الساكن بدوار كوكو   E(63515 رقم 

األصل  جميع  مراكش،  تسلطانت 

الكائن  ملكيكه  في  الذي  الكجاري 

)36 مراكش  بالقصبة بوطويل  رقم 

رصاص   : النشاط  ملمارسة  واملعد 

تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم 126962 بجميع عناصره املادية 

 177.777 قدره  بكعويض  واملعنوية 

درهم.

وعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدموا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراكش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس ككابة الضبط

169 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ملف بيع رقم 2727/44
بيع وصل تجاري

بواسطة  املحرر  العقد  بمقك�سى 
بهيئة املحامي  خاطرو  محمد   ذ. 
بكاريخ اإلمضاء  مصحح  مالل   بني 
ومسجل بكاريخ   2727 وغسطس   12
19 وغسطس 2727 بإدارة التسجيل، 
البو عبيدي صالح  السيد   باع 
للبطاقة  الحامل  امحمد  بن 
بحي  الساكن   V9(86 رقم  الوطنية 
ال قيه  21 رقم  ال ران  زنقة   ال رح 
بن صالح للسيدين حكيم العطاوي 
بن محمد الحامل للبطاقة الوطنية 
رقم IB245099 والساكن بحي ال رح 
بن  ال قيه   21 رقم  ال ران  زنقة 
صالح ومحمد البو عبيدي بن محمد 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
الكجاري  األصل   ،IB112991 رقم 
محمد  شارع  اإلداري  بالحي  الكائن 
الغذائية  املواد  لبيع  املعد  الخامس 
الكجاري  بالسجل  واملقيد  والسجائر 
بن  بال قيه  االبكدائية  باملحكمة 
بجميع   49(2 رقم  تحت  صالح 
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره 

477.777 درهم.
وعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدموا  ون 
السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 
بال قيه بن صالح داخل وجل يبكدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينكهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

اإلمضاء : طلحة عبد الغاني

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بتاونات
ملف رقم : 2727/65
حساب خاص : 6)87
عقد بيع وصل تجاري

بمقك�سى عقد توثيقي ذ.ة ككاني 
ب اس  مؤرخ  ب اس  موثقة  مجيدة 
واملسجل  2727 وغسطس   5 بكاريخ 

 2727 سبكمبر  فاتح  بكاريخ  ب اس   
رحمة  البوزيدي  السيدة  باعت 
ورثة  عن  ونيابة  ن سها  عن  وصالة 
املبارك محمد الساكنة بشارع محمد 
 STAFANA لشركة  تاونات  الخامس 
واد  االجكماعي  مقرها   SARL AU
تاونات األصل  الساحل طريق فاس 
واد  تاونات  املسكغل  الكجاري 

السواحل طريق فاس.
الكجاري  بالسجل  واملسجل 

بكاونات تحت رقم 54)4.
حسب الشروط املنصوص عليها 

بعقد البيع.
وتقبل الكعرضات بككابة الضبط 
داخل  بكاونات  االبكدائية  باملحكمة 
15 خمسة عشر يوما  وجل ال يكعدى 

ابكداء من النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس  ككابة الضبط
اإلمضاء : رشيد بوسكة

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مككب السجل الكجاري
إعالن ببيع وصل تجاري

إن رئيس مصلحة ككابة الضبط 
باملحكمة االبكدائية بكطوان. تطبيقا 
مدونة  من   83 ال صل  ملقكضيات 

الكجارة القانون رقم 19-95.
الذي  الرسم  بمقك�سى  ونه  يعلن 
موثق  الخراز  هشام  األسكاذ  تلقاه 
بكطوان بكاريخ 27 و 25 ماي 2719، 
الحامل  الوالنتي  عمر  السيد  باع 
 : رقم  الوطنية  الكعريف  لبطاقة 
L1(2752 ل ائدة كل من السيد عمر 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  الكخري ة 
الوطنية رقم )L16638 والسيد عمر 
إسماعيل الكخري ة الحامل لبطاقة 
 L614597  : رقم  الوطنية  الكعريف 
للثاني،   %27 لألول و   %37 بحسب 
املشاعة  الحقوق  جميع  وذلك 
تقليدي  ملطعم  الكجاري  باألصل 
 «ZAINOUNA» معروف تحت شعار
بكطوان  الكائن  باملحل  املسكغل 
واملسجل  شارع الجيش امللكي،   155

بالسجل الكجاري   28256 تحت رقم 

وذلك  بكطوان  االبكدائية  باملحكمة 

وحقوقه  ومنافعه  عناصره  بكافة 

املادية واملعنوية.

بمصلحة  الكعرضات  وسكقبل 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

يوما من   15 بكطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة ككابة الضبط

اإلمضاء : عبد السالم قايقاي

47 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
إعالن عن تقديم وصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم : 2727/16

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

واملصحح   2727 وغسطس   1( في 

اعنيبة  السيد  طرف  من  االمضاء 

 ،2727 وغسطس   18 بكاريخ  بنداود 

بنداود،  اعنيبة  السيد  عرض 

زم،  وادي  الشهداء  زنقة   3 مغربي، 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  والحامل 

 TRAITEUR لشركة   Q(1(2 رقم 

مقرها   الكائن   AURUM SARL AU

الشهداء  شارع   3 بالرقم  االجكماعي 

وادي زم، األصل الكجاري املخصص 

بالسجل  واملسجل  مقهى  السكغالل 

رقم  تحت  املحكمة  بهذه  الكجاري 

والواقع  الكحليلي  بالسجل   5878

زم  وادي  الشهداء،  شارع   3 بالرقم 

الذكر. السال ة  بالشركة  كحصة 

تسجل  الكعرضات  فإن  و ذلك 

بمككب الضبط باملحكمة االبكدائية 

بوادي زم داخل وجل خمسة عشر 

النشرة  تاريخ صدور  من  يوما   (15(

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة ككابة الضبط

208 مكرر
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املحكمة االبتدائية بآسفي

بيع وصل تجاري

س / ت : 944)1

ملف رقم : 25)13

من  و84   83 للمادتين  تطبيقا 

عقد  و مقك�سى  الكجارة،  مدونة 

األسكاذة  طرف  من  محرر  توثيقي 

سوسن سعد املؤرخ في 21 وغسطس 

26 وغسطس  2727 واملسجل بكاريخ 

2727 بآس ي.

باع السيد سعيد كرضام الساكن 

تجزئة ا ب س حي   8 الرقم  بآس ي 

 PHARMACIE الجديدة  املدينة 

للسيدة امينة الحنجري   GARDAM

 ( زنقة   16 بالرقم  بآس ي  الساكنة 

تجزئة الوزاني حي املستش ى، مجموع 

عناصره  بجميع  الكجاري  األصل 

 4 بالرقم  الكائنة  واملعنوية  املادية 

كزولة  سبت  البيضاء  الدار  طريق 

الكجاري  بالسجل  واملسجلة  آس ي 

الشروط  حسب   1(944 رقم  تحت 

ثمن  البيع،  بعقد  عليها  املنصوص 

قدره 257.777 درهم.

البائع ون يكعرضوا  يجوز لدائين 

وجل  داخل  البيع  ثمن  وداء  على 

وقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

وو بإيداع هذا  مع اإلشعار بالكوصل، 

الكعرض مقابل وصل بككابة الضبط 

يبين  ون  ويجب  املحكمة،  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  الكعرض 

الدين ووسبابه واملوطن املخكار داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة ككابة الضبط

214 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون

بيع وصل تجاري

مؤرخ  عرفي  بيع  عقد  بمقك�سى 

السيدة  باعت   2727 يوليو   3 في 

لبطاقة  الحاملة   الشيخي  ر اب 

 SH139116 رقم  الوطنية  الكعريف 

الكجاري   لألصل  املالكة  بص تها 

الرقم  ذات   ETS MADES PRIVE

57638 ل ائدة شركة  االيضاحي رقم 

 L’UNIVERS DU SAVIR POUR

 L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

املحكمة  بسجالت  املسجلة   PRIVE

 RC18767 رقم  تحت  االبكدائية 

واململوكة   2716 مارس   37 بكاريخ 

بموجب  الشيخي  ر اب  للسيدة 

باملحكمة  مسجل  إراثة  عقد 

 42 رقم  ح ظ  بمذكرة  االبكدائية 

بص تها   (4 صحي ة   121 عدد 

الشرعيين  للورثة  الشرعية  الوصية 

للشركة بموجب رسم وكالة مسجلة 

 229 رقم   84 رقم  الح ظ  بمذكرة 

.21/199 وصل   199 صحي ة 

املسكغل  الكجاري  األصل  كافة 

بمدينة العيون حي موالي رشيد شارع 

بالسجل  واملسجل  العيون  القدس 

تحت  االبكدائية  باملحكمة  الكجاري 

رقم RC50638 من السجل الكحليلي 

ورقم 3266 من السجل الترتيبي.

فعلى دائني البائع املذكور وعاله   

قسم  الى  بكعرضاتهم  يكقدموا  ون 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

األول  اإلعالن  تاريخ  من  بالعيون 

وينكهي في اليوم )15) الخامس عشر 

من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيسة مصلحة ككابة الضبط بالنيابة

حيدرا فاتحة

215 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع وصل تجاري

ملف رقم 2727/14

حساب رقم 15211

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقك�سى 

ومسجل بكاريخ   2727 وغسطس   25

السيد  باع   2727 وغسطس   31

لبطاقة  الحامل  عسيلة  بن  عالء 

 BK206245 رقم  الوطنية  الكعريف 

ش يق،  ال ياللي  فهد  السيد  إلى 

الحامل لبطاقة الكعريف الوطنية رقم 

مجموع األصل الكجاري   BE766531

 N°6 RUE 28 BAB EL  : الكائن ب  

 AGUIBA AZEMMOUR CERCLE

نشاط  فيه  املزاول   ،D’EL JADIDA

حسب  وذلك   «PHARMACIE»  :

الشروط والكي ية املذكورة في العقد.

وعليه فإن الكعرضات تقبل بككابة 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالجديدة 

داخل وجل 15 يوما من تاريخ النشرة 

الكالية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل الكجاري

170 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
ت ويت وصل تجاري

ملف رقم 3)2727/1

حساب رقم 5151

منجز من  توثيقي  بمقك�سى عقد 

طرف املوثق ذ/ فيصل السالمي مؤرخ 

في 25 وغسطس 2727 واملودع بككابة 

فاتح  بكاريخ  املحكمة  هذه  ضبط 

سبكمبر 2727 باع السيد سعيد ابوزلو 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

عبد  السيد  ل ائدة   JB193562 رقم 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  غازي  هللا 

الوطنية رقم BE594037 كافة األصل 

الكجاري الكائن بشارع بئر انزران اكي 

واكي رقم 1)5 مكرر الدشيرة الجهادية 

الكجاري بالسجل  واملسجل  انزكان، 

 تحت رقم 35877 في السجل الكحليلي 

بجميع عناصره املادية واملعنوية بثمن 

إجمالي قدره 277.777 درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  و ناء 

ذي  لكل  الضبط  ككابة  مصلحة 

البيع  على  الكعرضات  ون  مصلحة 

هذه  ضبط  بككابة  تودع  املذكور 

يوما   15 املحكمة داخل وجل وقصاه 

املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة 84 

من مدونة الكجارة..

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة ككابة الضبط

171 مكرر 

املحكمة االبتدائية بالعرائش
بيع وصل تجاري

ملف رقم 2719/76

حساب رقم )145

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقك�سى 

بكاريخ  واملسجل   2719 وككو ر   8 في 

باع السيد محمد   ،2719 وككو ر   17

رقم الوطنية  بطاقكه   الخالدي 

موالي  بزنقة  الساكن   L 53732  

يوسف رقم 18 العرائش، للسيد عبد 

الوطنية  بطاقكه  الخالدي  الرحمان 

بن س  الساكن   LA 111715 رقم  

العنوان وعاله، جميع األصل الكجاري 

بن  بدرب  الواقع  الكجاري  للمحل 

املسجل  العرائش،   18 رقم  التهامي 

تحت رقم 9946 من السجل الكحليلي 

باملحكمة  الكجاري  السجل  بمككب 

االبكدائية بالعرائش، بجميع عناصره 

املادية واملعنوية.

تسجل  الكعرضات  فإن  و ذلك 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

الكجاري  السجل  مككب   - بالعرائش 

- داخل وجل 15 يوما املوالية للنشرة 

الثانية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة ككابة الضبط

230 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على املمكلكات 

الجماعية
  ق ش ع ق / م م م ج

املوضوع : الكحديد اإلداري رقم 44)
املرجع : املرسوم رقم 2.19.569 

الصادر في 11 يوليو 2719
إن محضر تحديد العقار الجماعي 
العائد  نعرابن»  تونا  «ورض  املدعو 
للجماعة الساللية «تونا نعرابن» قد 
تم وضعه بمقر قيادة بني زولي إقليم 
العقارية   باملحافظة  وكذا  زكورة 
بورزازات حيث يمكن لكل من يعنيه 

األمر اإلطالع عليه.
هذا  على  الكعرض  آجال  وون 
الكحديد كما ينص على ذلك الظهير 
رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 
1342 موافق 18 فبراير 1924 محدد 
في 6 وشهر ابكداء من ) وككو ر 2727 
بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  بكاريخ 

الرسمية.
كما ون هذه الكعرضات ال تسجل 
إال ومام السلطة املحلية لقيادة لبني 

زولي وذلك إلى غاية 8 وبريل 2721.
ويجب على كل مكعرض ون يضع 
بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه  به  يعضد  للكح يظ  مطلبا 

وذلك قبل 9 يوليو 2721.
1

وزارة الداخلية
قسم الشؤون العقارية والقانونية

مصلحة املحافظة على املمكلكات الجماعية

 ق ش ع ق / م م م ج

املوضوع : الكحديد اإلداري رقم 53)
املرجع : املرسوم رقم 2.19.556 

الصادر في 11 يوليو 2719
إن محضر تحديد العقار الجماعي 
املدعو «ورض الجموع لقبيلة املشان 
الساللية  للجماعة  العائد  صاغرو» 
وضعه تم  قد  صاغرو»  «املشان 

 بمقر قيادة وكنيون إقليم تنغير وكذا 

بورزازات حيث  باملحافظة العقارية  

اإلطالع  األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

عليه.

هذا  على  الكعرض  آجال  وون 

الكحديد كما ينص على ذلك الظهير 

رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 

1342 موافق 18 فبراير 1924 محدد 

في 6 وشهر ابكداء من ) وككو ر 2727 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  بكاريخ 

الرسمية.

كما ون هذه الكعرضات ال تسجل 

لقيادة  املحلية  السلطة  ومام  إال 

وكنيون وذلك إلى غاية 8 وبريل 2721.

ويجب على كل مكعرض ون يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للكح يظ  مطلبا 

وذلك قبل 9 يوليو 2721.

2

وزارة الداخلية
قسم الشؤون العقارية والقانونية

مصلحة املحافظة على املمكلكات الجماعية

 ق ش ع ق / م م م ج

املوضوع : الكحديد اإلداري رقم 8)5

املرجع : املرسوم رقم )2.15.33 

الصادر في 22 يونيو 2715

إن محضر تحديد العقار الجماعي 

العائد  اعزة»  ويت  «جرف  املدعو 

للجماعة الساللية «ايت اعزة» قد تم 

وضعه بمقر قيادة انيف إقليم تنغير 

وكذا باملحافظة العقارية  بالرشيدية 

األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

هذا  على  الكعرض  آجال  وون 

الكحديد كما ينص على ذلك الظهير 

رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 

1342 موافق 18 فبراير 1924 محدد 

في 6 وشهر ابكداء من ) وككو ر 2727 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  بكاريخ 

الرسمية.

كما ون هذه الكعرضات ال تسجل 

لقيادة  املحلية  السلطة  ومام  إال 

النيف وذلك إلى غاية 8 وبريل 2721.

ويجب على كل مكعرض ون يضع 

بالرشيدية  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للكح يظ  مطلبا 

وذلك قبل 9 يوليو 2721.

3

وزارة الداخلية
قسم الشؤون العقارية والقانونية

مصلحة املحافظة على املمكلكات الجماعية

 ق ش ع ق / م م م ج

املوضوع : الكحديد اإلداري رقم 9)5

املرجع : املرسوم رقم 2.15.336 

الصادر في 22 يونيو 2719

إن محضر تحديد العقار الجماعي 

املدعو «طارت اغرم» العائد للجماعة 

قد تم وضعه  «ايت زكان»  الساللية 

وكذا  تنغير  إقليم  انيف  قيادة  بمقر 

باملحافظة العقارية  بالرشيدية حيث 

اإلطالع  األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

عليه.

هذا  على  الكعرض  آجال  وون 

الكحديد كما ينص على ذلك الظهير 

رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 

1342 موافق 18 فبراير 1924 محدد 

في 6 وشهر ابكداء من ) وككو ر 2727 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  بكاريخ 

الرسمية.

كما ون هذه الكعرضات ال تسجل 

لقيادة  املحلية  السلطة  ومام  إال 

النيف وذلك إلى غاية 8 وبريل 2721.

ويجب على كل مكعرض ون يضع 

بالرشيدية  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للكح يظ  مطلبا 

وذلك قبل 9 يوليو 2721.

4

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمقر قيادة  ووالد زراد ابكداء 
غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  
مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
الحي  العنوان  منير  محمد  السيد 
الصناعي رقم 2 القلعة، املكعلق بح ر 
هككار   5 من وجل سقي  وجلب املاء 
فقط بامللك املدعو ال و�سي البالغة 
مساحكه 17 هككار 34 آر 27 سنتيار 
الكائن بجماعة ووالد زراد قيادة ووالد 
زراد دائرة القلعة وهل الغابة اقليم 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
دائرة  زراد  ووالد  قيادة  زراد  ووالد 
قلعة  اقليم  الغابة  وهل  القلعة 

السراغنة.
5

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمقر قيادة  ووالد زراد ابكداء 
غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  
مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
السيد الحسين الحجام العنوان حي 
املكعلق  الداخلة،    253 الوحدة رقم 
 5 وجل سقي  من  املاء  بح ر وجلب 
هككار فقط بامللك املدعو دراع الحمر 
البالغة مساحكه 13 هككار 78 آر 43 
سنتيار الكائن بجماعة الهيادنة قيادة 
الغابة  القلعة وهل  ووالد زراد دائرة 

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
الهيادنة قيادة ووالد زراد دائرة القلعة 

وهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.
6
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

تيغسالين   قيادة   بمقر  سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع 
السيد صاليح حمراوي  ل ائدة  املاء 

رقم  العبدالوي  تجزئة  العنوان 

وجلب  بح ر  املكعلق  خني رة،    55

املنزلية  االسكعماالت  وجل  من  املاء 

وسقي 1 هككار بامللك املدعو الحرش 

 41 آر   38 2 هككار  البالغة مساحكه 

تيغسالين   بجماعة  الكائن  سنتيار 

قيادة تيغسالين دائرة القباب اقليم 

خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين  

القباب اقليم خني رة.

7

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

موحى ووحمو  بمقر قيادة   سيجري  

الزياني ابكداء من  28 سبكمبر  2727 

في  بحث    2727 وككو ر   ( إلى غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد محمد احرار العنوان  
حي السيري خني رة،    2 رقم   1 زنقة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

السقي بامللك املدعو تافرنت البالغة 

)8 سنتيار  آر   86 2 هككار  مساحكه 

موحى  قيادة  البرج  بجماعة  الكائن 

دائرة خني رة اقليم  اوحمو الزياني  

الخني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

الزياني   اوحمو  موحى  قيادة  البرج 

دائرة خني رة اقليم الخني رة.

8

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة  تيغسالين ابكداء 

 ( إلى غاية   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد العربي بوكلو العنوان  بلوك 2 
زنقة 2 رقم 11 حي تامومنت  خني رة،  

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

بامللك  باملاء  مقلع  وتزويد  السقي 

مساحكه  البالغة  تزاردوين  املدعو 

الكائن  سنتيار   97 آر   9( هككار   3

تيغسالين  قيادة  تيغسالين  بجماعة 

دائرة القباب اقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب اقليم خني رة.

9

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

وكلمام   - لهري  بمقر قيادة   سيجري  

 2727 28 سبكمبر   من   وزكزا ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( إلى غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

بلغيتي ومن  السيد عبد هللا  ل ائدة 

معه العنوان تجزئة العبدالوي رقم 

19 خني رة، املكعلق بح ر وجلب املاء 

من وجل السقي بامللك املدعو موليمة 

4 البالغة مساحكه 68 آر 99 سنتيار 
لهري  قيادة  لهري  بجماعة  الكائن 

اقليم  خني رة  دائرة  وزكزا  وكلمام 

خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

لهري قيادة لهري وكلمام وزكزا دائرة 

خني رة اقليم خني رة.

10

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

موحى ووحمو  بمقر قيادة   سيجري  

الزياني  ابكداء من  28 سبكمبر  2727 

في  بحث    2727 وككو ر   ( إلى غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد امحمد اشاتى العنوان 

خني رة،  اوسحاق  حي   1( زنقة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

وركين  تغزوت  املدعو  بامللك  سقي 

 47 آر   57 5 هككار  البالغة مساحكه 

قيادة   سنتيار الكائن بجماعة البرج  

خني رة  دائرة  الزياني  ووحمو  موحى 

اقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

الزياني  ووحمو  موحى  قيادة   البرج  

دائرة خني رة اقليم خني رة.

11

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

آيت اسحاق   بمقر قيادة   سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد محمد كرومي العنوان 

حي القشلة واومانة خني رة، املكعلق 

 5 وجل سقي  من  املاء  بح ر وجلب 

اقلعي   املدعو  بامللك  هككارات فقط 

 39 آر   39 5 هككار  البالغة مساحكه 

سنتيار الكائن بجماعة آيت اسحاق  

القباب  دائرة  اسحاق  آيت  قيادة  

اقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

اسحاق  آيت  قيادة   اسحاق   آيت 

دائرة القباب اقليم خني رة.

12

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

آيت اسحاق   بمقر قيادة   سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

العنوان  بناجي  مونير  السيد  ل ائدة 

حي االداري تغسالين خني رة، املكعلق 

 2 وجل سقي  من  املاء  بح ر وجلب 

هككارات بامللك املدعو تيني روان ايت 

2 هككار  البالغة مساحكه  بو راهيم  

26 آر 68 سنتيار الكائن بجماعة آيت 

آيت اسحاق دائرة  قيادة   اسحاق  

القباب اقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

اسحاق  آيت  قيادة   اسحاق   آيت 

دائرة القباب اقليم خني رة.

13

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

تيغسالين  قيادة   بمقر  سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيدة يامنة ظافر العنوان 

خني رة،  تغسالين  املسيرة  حي 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

السقي بامللك املدعو تنغريت البالغة 

15 سنتيار  آر   32 1 هككار  مساحكه 

قيادة    تيغسالين   بجماعة  الكائن 

اقليم  القباب  دائرة  تيغسالين 

خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

تيغسالين دائرة  قيادة    تيغسالين  

القباب اقليم خني رة.

14
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة  ايت ويرة ابكداء 

غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

معه  ومن  وفلوس  والعيد  السيد 

العنوان دوار ت�سي نايت ايكو، املكعلق 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

بامللك املدعو تي�سي نايت ايكو البالغة 

الكائن  سنتيار   11 آر   36 مساحكه 

ايت  قيادة   القصيبة  دير  بجماعة 

ويرة  دائرة القصيبة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

دير القصيبة قيادة  ايت ويرة  دائرة 

القصيبة اقليم بني مالل.

15

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

امبارك  اوالد  بمقر قيادة   سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

الصدوق  املصط ى  السيد  ل ائدة 

بني  اور يع  خرطوس  حي  العنوان 

من  املكعلق بح ر وجلب املاء  مالل، 

تالوزين  املدعو  بامللك  السقي  وجل 

 45 آر   13 1 هككار  البالغة مساحكه 

اودي    فم  بجماعة  الكائن  سنتيار 

اوالد امبارك دائرة بني مالل   قيادة   

اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

فم اودي   قيادة   اوالد امبارك دائرة 

بني مالل  اقليم بني مالل.

16

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

الغابة  وهل  قيادة  بمقر  سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع 

تجاني  الزيكوني  السيد  ل ائدة  املاء 

 675 الرقم   61 النخلة  العنوان حي 

قلعة السراغنة، املكعلق بح ر وجلب 

فقط  هككار   5 سقي  وجل  من  املاء 

البالغة  لكطا  ادراع  املدعو  بامللك 

سنتيار   52 آر   9 هككار   6 مساحكه 

قيادة     الشرقي  ووالد  بجماعة  الكائن 

اهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

الغابة  اهل  قيادة     الشرقي  ووالد 

اقليم قلعة السراغنة.

17

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة بني عمير ابكداء 

غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

ووالد  العنوان  كريني  رابحة  السيدة 

صالح،  بن  ال قيه  الكري ات  يحيي 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

الدوار  مرس  املدعو  بامللك  سقي 

 67 آر   9 هككار   6 البالغة مساحكه 

سنتيار الكائن بجماعة كري ات قيادة 

بني عمير دائرة فقيه بن صالح   اقليم 

ال قيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

كري ات قيادة بني عمير دائرة فقيه 

بن صالح   اقليم ال قيه بن صالح.

18

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمقر قيادة ووالد زمام  ابكداء 
غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  
مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
السيد العربي معروف العنوان دوار 
لقياس الكري ات ال قيه بن صالح، 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
السقي بامللك املدعو حريش البالغة 
الكائن  سنتيار   65 آر   53 مساحكه 
بجماعة ووالد زمام قيادة ووالد زمام  
اقليم  الشرقية  مو�سى  بني  دائرة 

ال قيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
ووالد زمام قيادة ووالد زمام دائرة بني 
بن  ال قيه  اقليم  الشرقية  مو�سى 

صالح.
19

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمقر قيادة ووالد زمام  ابكداء 
غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  
مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
السيد نور الدين فالح العنوان دوار 
سبت،  سوق  زمام  اوالد  رحو  ووالد 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
اليعقو ية  املدعو  بامللك  السقي 
 (5 آر   9( 1 هككار  البالغة مساحكه 
زمام  ووالد  بجماعة  الكائن  سنتيار 
مو�سى  بني  دائرة  زمام   ووالد  قيادة 

الشرقية اقليم ال قيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
ووالد زمام قيادة ووالد زمام دائرة بني 
بن  ال قيه  اقليم  الشرقية  مو�سى 

صالح.
20

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سعيد   ووالد  قيادة  بمقر  سيجري  
ابكداء من  28 سبكمبر  2727 إلى غاية 
مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
العنوان  بنزاوية  خديجة  السيدة 
 3 الثاني شقة  الطابق  غزالي  تجزئة 
رقم 28 سطات، املكعلق بح ر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 
مساحكه  البالغة  الصولي  فدان 
سنتيار الكائن   63 آر   38 هككار   17
اوالد  قيادة  سعيد  ووالد  بجماعة 
سطات  دائرة  سعيد  دائرة  سعيد 

الشمالية  اقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
ووالد سعيد قيادة اوالد سعيد دائرة 
سعيد دائرة سطات الشمالية  اقليم 

سطات.
21

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
ابكداء  امزورة  قيادة  بمقر  سيجري  
غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  
مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
العنوان  احميدي  بوشعيب  السيد 
دوار بني اخلف بني امزورة سطات، 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
االسكعماالت املنزلية والسقي بامللك 
املدعو الدار البالغة مساحكه 3 آر 67 
سنتيار الكائن بجماعة امزورن  قيادة 
امزورن دائرة سطات الشمالية اقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
امزورن  قيادة امزورن دائرة سطات 

الشمالية اقليم سطات.
22
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة بني يكرن ابكداء 

غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

و وشعيب  جرمون  وحمد  السيدين 

جرمون العنوان دوار الرواونة جماعة 

بح ر  املكعلق  سطات،  يكرين   بني 

االسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 

املاشية بامللك املدعو  املنزلية وارواء 

 78 مساحكه  البالغة  الدالية  ورض 

بني  بجماعة  الكائن  سنتيار   33 آر 

قيادة بني يكرن دائرة سطات  يكرن  

الجنو ية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن   بني 

سطات الجنو ية اقليم سطات.

23

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

من   ابكداء  جماعة   بمقر  سيجري  

28 سبكمبر  2727 إلى غاية ) وككو ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2727

السيد  ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر 
حي  س  زنقة   3( العنوان  زكير  عمر 

املهندسين م ش ف خريبكة، املكعلق 

سقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

فوس  املدعو  بامللك  فيال  حديقة 

البالغة مساحكه   343 خريبكة شرقا 

بجماعة  الكائن  سنتيار   79 آر   15

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

24

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
عبدون   اوالد  قيادة  بمقر  سيجري  

ابكداء من  28 سبكمبر  2727 إلى غاية 

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد بوعبيد الخديجي العنوان دوار 

ووالد وسعد ووالد عبدون جماعة ووالد 

عبدون، املكعلق بح ر وجلب املاء من 

املن ردة  املنزلية  االسكعماالت  وجل 

والسقي  بامللك املدعو التربية البالغة 

الكائن  سنتيار   84 آر   99 مساحكه 

بجماعة ووالد عبدون دائرة خريبكة 

اقليم خريبكة.

ووالد  لقد تم وضع امللف بمقر  

دائرة  عبدون  اوالد  قيادة  عبدون 

خريبكة اقليم خريبكة.

25

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
عبدون   اوالد  قيادة  بمقر  سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

الكريمي  فاطمة  السيدة  ل ائدة 

71) زنقة حي ا حي القدس  العنوان 

1 خريبكة، املكعلق بح ر وجلب املاء 

من وجل سقي  بامللك املدعو مقصيد 

 95 آر   71 البالغة مساحكه    78 فيال 
سنتيار الكائن بجماعة ووالد عبدون 

خريبكة  دائرة  عبدون  اوالد  قيادة 

اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     
عبدون  اوالد  قيادة  عبدون  ووالد 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.

26

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

امبارك   ووالد  قيادة  بمقر  سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد حميد امككاد  العنوان 

 3 الشر  عطا  ايت  النور  تجزئة 
فم وادي بني مالل    514 رقم   2 جزء 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

االسكعماالت املنزلية والسقي بامللك 

مساحكه  البالغة  ممشاض  املدعو 

57 سنتيار الكائن بجماعة فم  )2 آر 

بني  دائرة  امبارك  ووالد  قيادة  اودي 

مالل اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

فم اودي قيادة ووالد امبارك دائرة بني 

مالل اقليم بني مالل.

27

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة ووالد زراد  ابكداء 

غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  دكا  بن  صالح  السيد 

املرس الهيادنة القلعة، املكعلق بح ر 

75 هككار  وجلب املاء من وجل سقي 

البالغة  املرس   املدعو  بامللك  فقط 

مساحكه 16 هككار  14 آر 3) سنتيار 

الكائن بجماعة الهيادنة قيادة ووالد 

زراد دائرة القلعة وهل الغابة اقليم 

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة   

الهيادنة قيادة ووالد زراد دائرة القلعة 

وهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.

28

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة فطواكة   ابكداء 

غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  السيد عبد العزيز وحمان  

زمران  داود  بن  علي  ووالد  دوار 

املكعلق  السراغنة،  قلعة  الشرقية 

سقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

بامللك املدعو سليت املجدار  البالغة 

49 سنتيار  آر   55 1 هككار  مساحكه 

الكائن بجماعة انزو قيادة فطواكة 

دائرة فطواكة اقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

فطواكة  دائرة  فطواكة  قيادة  انزو 

اقليم وزيالل.

29

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة بزو   ابكداء من  

28 سبكمبر  2727 إلى غاية ) وككو ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2727

السيد  ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر 

 ABDAOUI AGRICOLE SARL

العنوان  عبداوي  الدين  عز  ممثلها 

بن  ال قيه   14 رقم  الحرية  ساحة 

املكعلق بح ر وجلب املاء من  صالح، 

بامللك املدعو   وجل تزويد مقلع باملاء 

مساحكه  البالغة  )ارونكا)  عبداوي 

الكائن  سنتيار   11 آر   81 هككار   8
بجماعة ارفالة قيادة بزو دائرة بزو 

اقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

اقليم  بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

وزيالل.

30
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة واويزغت   ابكداء 

غاية  إلى   2727 سبكمبر    28 من  

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  نجيب  سعيد  السيد 

بح ر  املكعلق  واويزغت،  معال  ايت 

االسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 

ايت  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 

 27 هككار   1 البالغة مساحكه  معال 

قيادة  واويزغت  بجماعة  الكائن  آر 

اقليم  واويزغت  دائرة  واويزغت 

وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

دائرة  واويزغت  قيادة  واويزغت 

واويزغت اقليم وزيالل.

31

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة  بمقر  سيجري  

ابكداء من  28 سبكمبر  2727 إلى غاية 

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  وتلهموت   الحسين  السيد 

بني  اغبالة  دائرة  املركز  نسلي  تيزي 

من  املكعلق بح ر وجلب املاء  مالل، 

بحيرة  املدعو  بامللك  السقي  وجل 

مربع  متر   872.27 مساحكه  البالغة 

قيادة  نيسلي   تيزي  بجماعة  الكائن 

دائرة وغبالة اقليم بني  تيزي نيسلي  

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي  قيادة تيزي نيسلي  دائرة 

وغبالة اقليم بني مالل.

32

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة  بمقر  سيجري  

إلى   2727 سبكمبر    28 من   ابكداء 

في  بحث    2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

فكاح   اللطيف  عبد  السيد  ل ائدة 
تيزي  قيادة  ازغ ال  دوار  العنوان 

من  املكعلق بح ر وجلب املاء  نسلي، 

وجل السقي بامللك املدعو تاغبالوت 

هككار   4 مساحكه  البالغة  نالسوق 
2 سنتيار الكائن بجماعة تيزي  81 آر 

دائرة  نيسلي   تيزي  قيادة  نيسلي  

وغبالة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي  قيادة تيزي نيسلي  دائرة 

وغبالة اقليم بني مالل.

33

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة  بمقر  سيجري  

ابكداء من  28 سبكمبر  2727 إلى غاية 

مشروع  في  بحث    2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد علي وحجو العنوان تيزي نسلي 

املركز جماعة وقيادة تيزي نسلي دائرة 

اغبالة، املكعلق بح ر وجلب املاء من 

بحيرة  املدعو  بامللك  السقي  وجل 

متر مربع   1729.(7 البالغة مساحكه 

قيادة  نيسلي   تيزي  بجماعة  الكائن 

دائرة وغبالة اقليم بني  تيزي نيسلي  

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي  قيادة تيزي نيسلي  دائرة 

وغبالة اقليم بني مالل.

34

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت الربع ابكداء 

 ( غاية  إلى   2727 سبكمبر   28 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

حي  العنوان  حكيم  صالح  السيد 

تادلة،  قصبة   1(8 رقم  النسيج 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

السقي بامللك املدعو «القب» البالغة 

 96 و  آر   55 و  هككار   1 مساحكه 

سنتيار، الكائن بجماعة كطاية قيادة 

تادلة إقليم  الربع دائرة قصبة  آيت 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.

35

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

الربع  آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 سبكمبر   28 من  ابكداء 

في  بحث   2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد حمو املكاوي العنوان 

تادلة،  قصبة  كطاية  مساتين  دوار 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

االسكعماالت املنزلية والسقي بامللك 

 1 البالغة مساحكه  «تارتماد»  املدعو 

الكائن  33 سنتيار،  آر و   62 هككار و 

بجماعة كطاية قيادة آيت الربع دائرة 

قصبة تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.

36

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

 28 من  سيجري بمقر جماعة ابكداء 

وككو ر   ( غاية  إلى   2727 سبكمبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

ل ائدة السيد عبد  بح ر وجلب املاء 

حي  العنوان  معه  ومن  ذكي  الغني 
األدارسة الزنقة 3 رقم 6) بني مالل، 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

االسكعماالت املنزلية املن ردة بامللك 

البالغة مساحكه   «1 «اسطر  املدعو 

الكائن بجماعة  85 سنتيار،  آر و   42

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.

37

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة ووالد زمام ابكداء 

 ( غاية  إلى   2727 سبكمبر   28 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

ووالد  العنوان  الهردة  محمد  السيد 
رحو ووالد زمام، املكعلق بح ر وجلب 

بامللك  من وجل سقي هككارين  املاء 

مساحكه  البالغة  «ملكيمل»  املدعو 

2 سنتيار، الكائن  6) آر و  3 هككار و 

بجماعة ووالد زمام قيادة ووالد زمام 

إقليم  الشرقية  مو�سى  بني  دائرة 

ال قيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ووالد زمام قيادة ووالد زمام دائرة بني 

بن  ال قيه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

صالح.

38
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

ايعيش  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابكداء من 28 سبكمبر 2727 إلى غاية 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  لغبيري  قدور  السيد 

يعيش،  ووالد  الزواير  امبارك  ووالد 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

االسكعماالت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة مساحكه  «النشيط»  املدعو 

بجماعة  الكائن  مربع،  متر   4673.6

ووالد ايعيش قيادة ووالد ايعيش دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ووالد ايعيش قيادة ووالد ايعيش دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

39

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابكداء 

 ( غاية  إلى   2727 سبكمبر   28 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد لحسن اقادر العنوان دوار آيت 

املكعلق  القصيبة،  ويشودير  سعيد 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  «تشيط»  املدعو  بامللك 

الكائن  مربع،  متر   528( مساحكه 

بجماعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.

40

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

امبارك  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابكداء من 28 سبكمبر 2727 إلى غاية 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر   (

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  العناني  ابراهيم  السيد 

ووالد حركات ووالد امبارك بني مالل، 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

سقي 5 هككارات فقط بامللك املدعو 

مساحكه  البالغة   «2 هلل  «الحمد 

سنتيار،   47 و  آر   16 و  هككارات   5

قيادة  امبارك  ووالد  بجماعة  الكائن 

ووالد امبارك دائرة بني مالل إقليم بني 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ووالد امبارك قيادة ووالد امبارك دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

41

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

ابكداء  تباتن  قيادة  بمقر  سيجري 

 ( غاية  إلى   2727 سبكمبر   28 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد محمد احنصال العنوان دوار 

املكعلق  تملوكين ايت بواولي ازيالل، 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  عمي»  «ايت  املدعو  بامللك 

مساحكه 32 آر و )1 سنتيار، الكائن 

دائرة  تبانت  قيادة  تبانت  بجماعة 

وزيالل إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

تبانت قيادة تبانت دائرة وزيالل إقليم 

وزيالل.

42

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابكداء 

 ( غاية  إلى   2727 سبكمبر   28 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
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املاء  وجلب  بح ر  املكعلق  البيضاء، 

وحدة سياحية  من وجل تزويد بناء 

البالغة   «2 «تاليليت  املدعو  بامللك 

بجماعة  الكائن  هككار،   1 مساحكه 

دائرة  واوزغت  قيادة  الويدان  بين 

واوزغيت إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  واوزغت  قيادة  الويدان  بين 

واوزغيت إقليم وزيالل.

43

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واولى ابكداء من 

) وككو ر  2727 إلى غاية  28 سبكمبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

بح ر وجلب املاء ل ائدة السيد حسن 

ايت  بادو  ايت  دوار  العنوان  عكونا 

ماجضن ولكانة، املكعلق بح ر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

مساحكه  البالغة  نمهروض»  «ثالث 

وربع عبرات من بدور الشعير، الكائن 

واولى  قيادة  ماجدن  آيت  بجماعة 

دائرة ولكانة إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

آيت ماجدن قيادة واولى دائرة ولكانة 

إقليم وزيالل.

44

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة فطواكة ابكداء 

 ( غاية  إلى   2727 سبكمبر   28 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

ادريوش  ابن  احمد  موالي  السيد 

انزو  جماعة  القرية  دوار  العنوان 

املكعلق بح ر وجلب  قيادة فطواكة، 

املاء من وجل سقي 5 هككارات فقط 

االصالح  «تعاونية  املدعو  بامللك 

الزراعي تكالوت 26» البالغة مساحكه 

) هككار و 68 آر و 27 سنتيار، الكائن 

دائرة  فطواكة  قيادة  انزو  بجماعة 

فطواكة إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

فطواكة  دائرة  فطواكة  قيادة  انزو 

إقليم وزيالل.

45

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واولى ابكداء من 

) وككو ر  2727 إلى غاية  28 سبكمبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيد  ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر 

تجزئة  العنوان  مرزوق  مصط ى 

بح ر  املكعلق  وزيالل،  تنانت  ووزود 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  «ت روين»  املدعو 

الشعير،  بدور  من  اثنان  عبرتان 

قيادة  ماجدن  آيت  بجماعة  الكائن 

واولى دائرة ولكانة إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

آيت ماجدن قيادة واولى دائرة ولكانة 

إقليم وزيالل.

46
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة وكوديد ابكداء من 

) وككو ر  2727 إلى غاية  28 سبكمبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

ل ائدة السيد علي  بح ر وجلب املاء 

بوجنوي العنوان دوار تامدة اكودي 

وجلب  بح ر  املكعلق  ازيالل،  نلخير 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

 2 مساحكه  البالغة  نزرو»  «تغدة 

الكائن بجماعة  عبرات من الشعير، 

تامدة نومرصيد قيادة وكوديد دائرة 

وزيالل إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

تامدة نومرصيد قيادة وكوديد دائرة 

وزيالل إقليم وزيالل.

47

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

ووحمو  موحى  قيادة  بمقر  سيجري 

 2727 28 سبكمبر  الزياني ابكداء من 

في  بحث   2727 وككو ر   ( غاية  إلى 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد حماد لكناوي العنوان 
ومالو  مكرر   ( الدار  رقم   45 زنقة 

وغريبن خني رة، املكعلق بح ر وجلب 

املنزلية  االسكعماالت  وجل  من  املاء 

 «1 «لكنوي  املدعو  بامللك  املن ردة 

الكائن  97 سنتيار،  البالغة مساحكه 

الزياني قيادة  بجماعة موحى ووحمو 

خني رة  دائرة  الزياني  ووحمو  موحى 

إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

موحى  قيادة  الزياني  ووحمو  موحى 

إقليم  خني رة  دائرة  الزياني  ووحمو 

خني رة.

48

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

وكلمام   - لهري  قيادة  بمقر  سيجري 

وزكزا ابكداء من 28 سبكمبر 2727 إلى 

غاية ) وككو ر 2727 بحث في مشروع 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيدة نزهة وبو ح ص العنوان رقم 

6 زنقة اكادير خني رة، املكعلق بح ر 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  «ومينة»  املدعو 

الكائن بجماعة  سنتيار،   4 و  آر   46

لهري قيادة لهري - وكلمام وزكزا دائرة 

خني رة إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

لهري قيادة لهري - وكلمام وزكزا دائرة 

خني رة إقليم خني رة.

49

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

اسحاق  آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 سبكمبر   28 من  ابكداء 

في  بحث   2727 وككو ر   ( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

موحى  احيا  لحسن  السيد  ل ائدة 

اسماعيل  موالي  حي  العنوان  احيا 

املكعلق بح ر  ايت اسحاق خني رة، 

االسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 

بامللك  هككارات   3 وسقي  املنزلية 

مساحكه  البالغة  «تزكاغت»  املدعو 

6 هككارات و ) آرات، الكائن بجماعة 

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة 

القباب إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة 

القباب إقليم خني رة.

50

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

جابر  سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

ممثلها   CHAABI AGRUME SARL

بوزكري شعبي العنوان حي األدارسة 

املكعلق  مالل،  بني   (5 رقم   2 زنقة 

سقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

املدعو  بامللك  فقط  هككارات   5

 312 مساحكه  البالغة   «C/20325»

الكائن  94 سنتيار،  آر و   41 هككار و 

سيدي  قيادة  جابر  سيدي  بجماعة 

جابر دائرة بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

51

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

 5 من  ابكداء   .. سيجري بمقر بلدية 

وككو ر   14 غاية  إلى   2727 وككو ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

ل ائدة السيد عبد  بح ر وجلب املاء 

العزيز قاسمي العنوان الرقم 247 حي 

الزهراء خني رة، املكعلق بح ر وجلب 

املاء من وجل غسل السيارات بامللك 

املدعو «زهرة» البالغة مساحكه 112 

خني رة  بجماعة  الكائن  مربع،  متر 

باشوية خني رة عمالة خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خني رة  باشوية  خني رة 

خني رة.

52

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد حساين وشمو العنوان دوار 

املكعلق  نسلي،  تيزي  جماعة  اموكر 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

«بويحضران بأموكر»  بامللك املدعو 

البالغة مساحكه )6 آر و 21 سنتيار، 

قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن 

بني  إقليم  وغبالة  دائرة  نيسلي  تيزي 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

وغبالة إقليم بني مالل.

53

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

 5 من  ابكداء  بلدية  بمقر  سيجري 

وككو ر   14 غاية  إلى   2727 وككو ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

ل ائدة السيد بدر  بح ر وجلب املاء 

الحوض  تجزئة   92 العنوان  بكار 

املكعلق بح ر  الرياض خريبكة،  حي 

حديقة  من وجل سقي   وجلب املاء 

 «28  - «الريان  املدعو  بامللك  املنزل 

86 سنتيار،  آر و   1 البالغة مساحكه 

باشوية  خريبكة  بجماعة  الكائن 

خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

54
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد الغزواني بنعزيزي العنوان دوار 

ايت ال الح ملعادنة وادي زم، املكعلق 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

بامللك املدعو «بالد الحمري» البالغة 

الكائن  سنتيار،   34 آر و   2 مساحكه 

السماعلة  قيادة  ملعادنة  بجماعة 

دائرة وادي زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

55

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد عبد هللا بنعزيزي العنوان دوار 

ايت ال الح ووالد حمادي السماعلة 

املاء  املكعلق بح ر وجلب  وادي زم، 

املدعو  بامللك  السقي  وجل  من 

«مليكمل» البالغة مساحكه 1 هككار و 

الكائن بجماعة  33 سنتيار،  آر و   46

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

56

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابكداء 

 14 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  الحراني  الزيكوني  السيد 

املكعلق  يكرين،  بن  الوراقة  دوار 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

بامللك املدعو «ورض الحطة» البالغة 

الكائن  ونصف،  خدام  مساحكه 

يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 

دائرة سطات الجنو ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو ية إقليم سطات.

57

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

امبارك  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

 1 بلوك  العنوان  بقال  حدو  السيد 

 3 املسيرة   17 الشقة  رقم   2 عمارة 

املكعلق بح ر وجلب  ح ي م الر اط، 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

«واغو» البالغة مساحكه )) آر و 31 

اودي   فم  بجماعة  الكائن  سنتيار، 

مالل  بني  دائرة  امبارك  ووالد  قيادة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

فم اودي قيادة ووالد امبارك دائرة بني 

مالل إقليم بني مالل.

58

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابكداء 

 17 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 من 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  بوقس  يونس  السيد 

إغرم العالم دير القصيبة بني مالل، 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

نايت  «تي�سي  املدعو  بامللك  السقي 

 29 مساحكه  البالغة  ابراهيم»  علي 

بجماعة  الكائن  سنتيار،   4( و  آرا 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.

59

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  بوغيد  اإلله  عبد  السيد 

خريبكة،   388 رقم   1 ياسمينة  حي 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

املدعو  بامللك  فيال  حديقة  سقي 

 2 البالغة مساحكه   «59  - «الص اء 

آر و 61 سنتيار، الكائن بجماعة ووالد 

دائرة  عبدون  ووالد  قيادة  عبدون 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
عبدون  ووالد  قيادة  عبدون  ووالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

60

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني عمير ابكداء 
 14 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 من 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
السيدة رشيدة حضار العنوان دوار 
الكري ات  جماعة  عبدون  ووالد 
بح ر  املكعلق  صالح،  بن  ال قيه 
وجلب املاء من وجل سقي 5 هككارات 
فقط بامللك املدعو «بياض» البالغة 
 66 و  آر   57 و  هككار   11 مساحكه 
كري ات  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
قيادة بني عمير دائرة ال قيه بن صالح 

إقليم ال قيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
كري ات قيادة بني عمير دائرة ال قيه 

بن صالح إقليم ال قيه بن صالح.
61

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني سمير ابكداء 
 14 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 من 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
العنوان  مكيالي  فاطمة  السيدة 
وادي  الزيدانية  حي   1 الزنقة   145
وجلب  بح ر  املكعلق  خريبكة،  زم 
املنزلية  االسكعماالت  وجل  من  املاء 
«الحرشة»  املدعو  بامللك  املن ردة 
 268 و  خدام   1 مساحكه  البالغة 
الكائن بجماعة بني سمير  متر مربع، 
قيادة بني سمير دائرة وادي زم إقليم 

خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
بني سمير قيادة بني سمير دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.
62
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

من  ابكداء   .. جماعة  بمقر  سيجري 

وككو ر   14 إلى غاية   2727 وككو ر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيد  ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر 

 57 الرقم  العنوان  معزوز  هللا  عبد 

خريبكة،  زم  وادي  الشهداء  حي 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

االسكعماالت املنزلية املن ردة بامللك 

املدعو «معاذ» البالغة مساحكه 1 آر 

و 51 سنتيار الكائن بجماعة وادي زم 

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

63

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   17

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السكن  العنوان  بيشا  موحى  السيد 

ثانوية عالل ال ا�سي شقة  الوظي ي 

3 حي النهضة 2 الر اط، املكعلق بح ر 

وجلب املاء من وجل سقي 4 هككارات 

البالغة  «بوتسافت»  املدعو  بامللك 

 31 و  آرا   45 و  هككار   5 مساحكه 

الكائن بجماعة تيزي نيسلي  سنتيار، 

قيادة تيزي نيسلي دائرة وغبالة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

وغبالة إقليم بني مالل.

64

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
بن  ال قيه  جماعة  بمقر  سيجري 
2727 إلى  5 وككو ر  صالح ابكداء من 
في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  السيد املصط ى صلحاوي، 
ال قيه   49 الرقم   71 املجد  تجزئة 
املكعلق بح ر وجلب املاء  بن صالح، 
بامللك  السيارات  غسل  وجل  من 
البالغة مساحكه   ،  49 املدعو مجد 
الكائن بجماعة ال قيه  سنتيار،   97
بن صالح باشوية ال قيه بن صالح 

عمالة ال قيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ال قيه بن صالح باشوية ال قيه بن 

صالح عمالة ال قيه بن صالح.
65

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
لوناسدة،  قيادة  بمقر  سيجري 
وككو ر   5 من  ابكداء  يعكوب،  ووالد 
2727 بحث في  وككو ر   14 إلى   2727
مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء، 
ل ائدة السيد رحال بحت ومن معه، 
العنوان دوار ووالد مسعود لوناسدة 
قلعة السراغنة، املكعلق بح ر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 
اقنينبة، البالغة مساحكه )5 آر و42 
لوناسدة  بجماعة  الكائن  سنتيار، 
دائرة  قيادة لوناسدة ووالد يعكوب، 
قلعة  إقليم  الغابة،  وهل  القلعة، 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ووالد  لوناسدة  قيادة  لوناسدة 
وهل الغابة،  دائرة القلعة،  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.
66

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

ووالد  سيجري بمقر قيادة لوناسدة، 

 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  يعكوب، 

إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان دوار  السيد رحال الغنيمي، 

بح ر  املكعلق  لوناسدة،  ووالد غانم 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  الغابة،  املدعو 

الكائن بجماعة  سنتيار،  آر و25   31

ووالد  لوناسدة  قيادة  لوناسدة 

وهل الغابة،  دائرة القلعة،  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ووالد  لوناسدة  قيادة  لوناسدة 

وهل الغابة،  دائرة القلعة،  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.

67

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

اسحاق،  ويت  قيادة  بمقر  سيجري 

وككو ر   5 من  ابكداء  يعكوب،  ووالد 

2727 بحث في  وككو ر   14 إلى   2727

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء، 

بولو ان،  فاطمة  السيدة  ل ائدة 
رقم  العنوان حي املسيرة زنقة سيناء 

بح ر  املكعلق  اسحاق،  ويت   119

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

 (2 البالغة مساحكه  املدعو بوعمار، 

الكائن بجماعة ويت  آر و28 سنتيار، 

دائرة  ويت اسحاق،  قيادة  اسحاق، 

القباب، إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

اسحاق،  ويت  قيادة  اسحاق  ويت 

دائرة القباب، إقليم خني رة.

68

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

تيغسالين،   قيادة  بمقر  سيجري 

 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

حي  العنوان  بطور،  محمد  السيد 

خني رة،  القباب  تغسالين  املسيرة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

البالغة  السقي بامللك املدعو البركة، 

الكائن  آر و)) سنتيار،   87 مساحكه 

بجماعة تيغسالين قيادة تيغسالين، 

دائرة القباب، إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين 

القباب، إقليم خني رة.

69

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

وكلمام   - لهري  قيادة  بمقر  سيجري 

2727 إلى  5 وككو ر  وزكزا، ابكداء من 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  جيبجيب،  لحسن  السيد 

اي�سي  ويت  عزوز  ويت  بومزيل  ويت 

املكعلق بح ر  اكلمام ازكزا خني رة، 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

املدعو اكر بوتعوين، البالغة مساحكه 

4 هككار و17 آر و18 سنتيار، الكائن 

لهري،  قيادة  ازكزا،  وكلمام  بجماعة 

إقليم  خني رة،  دائرة  وزكزا،  وكلمام 

خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

وكلمام   - لهري  قيادة  ازكزا،  اكلمام 

ازكزا، دائرة خني رة، إقليم خني رة.

70
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
وكلمام   - لهري  قيادة  بمقر  سيجري 
2727 إلى  5 وككو ر  وزكزا، ابكداء من 
في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان دوار  السيد محمد بوعالن، 
ايت علي احماد لهري قيادة اكلمام 
بح ر وجلب  املكعلق  لهري خني رة، 
املنزلية  االسكعماالت  وجل  من  املاء 
العسة،  املدعو  بامللك  والسقي 
البالغة مساحكه 3 هككار و19 آر و5) 
سنتيار، الكائن بجماعة لهري، قيادة 
خني رة  دائرة  وزكزا،  وكلمام  لهري، 

إقليم خني رة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
لهري قيادة لهري-وكلمام وزكزا، دائرة 

خني رة إقليم خني رة.
71

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
ووحمو  موحى  قيادة  بمقر  سيجري 
 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  الزياني، 
إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  السوس،  الحسين  السيد 
15 حي اساكا خني رة،  رقم   17 زنقة 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
سنتيار  آر و17  هككار و)7   71 سقي 
بوتلوزت و ولخصوم،  بامللك املدعو 
و9)  هككار   73 مساحكه  البالغة 
سنتيار، الكائن بجماعة موحى ووحمو 
الزياني،  ووحمو  موحى  قيادة  الزياني 

دائرة خني رة، إقليم خني رة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
موحى  قيادة  الزياني،  ووحمو  موحى 
إقليم  ووحمو الزياني، دائرة خني رة، 

خني رة.
72

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
الغابة،  وهل  قيادة  بمقر  سيجري 
 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
صادوق،  الصادق  عبد  السيد 
العنوان دوار ووالد علي مايات، قلعة 
املكعلق بح ر وجلب املاء  السراغنة، 
من وجل السقي بامللك املدعو سالم 
2 هككار و51 آر  البالغة مساحكه   ،1
الكائن بجماعة ميات،  و34 سنتيار، 
قيادة وهل الغابة، دائرة القلعة، وهل 

الغابة، إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  الغابة،  وهل  قيادة  ميات 
قلعة  إقليم  الغابة،  وهل  القلعة، 

السراغنة.
73

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
لوناسدة،  قيادة  بمقر  سيجري 
وككو ر   5 من  ابكداء  يعكوب،  ووالد 
بحث   2727 وككو ر   14 إلى   2727
وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 
لعرج،  احمد  السيد  ل ائدة  املاء، 
لوناسدة  غانم  ووالد  دوار  العنوان 
قلعة السراغنة، املكعلق بح ر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 
هككار   2 مساحكه  البالغة  الغابة، 
و26 آر و5) سنتيار، الكائن بجماعة 
ووالد  لوناسدة  قيادة  لوناسدة 
وهل الغابة،  دائرة القلعة،  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ووالد  لوناسدة  قيادة  لوناسدة 
وهل الغابة،  دائرة القلعة،  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.
74

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

ابكداء  سيجري بمقر قيادة وكوديد، 

وككو ر   14 إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

تجزئة  العنوان  يدير،  ايت  محمد 

الدروة برشيد،   188 رقم   2 الوحدة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

اكرنزرو،  املدعو  بامللك  السقي 

آر  و94  هككار   1 مساحكه  البالغة 

تامدة  الكائن بجماعة  و14 سنتيار، 

دائرة  وكوديد،  قيادة  نومرصيد، 

وزيالل، إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

تامدة نومرصيد قيادة وكوديد، دائرة 

وزيالل، إقليم وزيالل.

75

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

لهري-وكلمام  قيادة  بمقر  سيجري 

2727 إلى  5 وككو ر  وزكزا، ابكداء من 

في مشروع  بحث   2727 وككو ر   14

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

معه،  ومن  زريق  مبارك  السيد 

العنوان الحي اإلداري طريق مكناس 

خني رة، املكعلق بح ر وجلب املاء من 

وجل السقي بامللك املدعو بوسرفين، 

آر  و)4  هككار   2 مساحكه  البالغة 

و8) سنتيار، الكائن بجماعة وكلمام 

ازكزا قيادة لهري-وكلمام وزكزا، دائرة 

خني رة، إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

لهري-وكلمام  قيادة  ازكزا  وكلمام 

وزكزا، دائرة خني رة، إقليم خني رة.

76

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

الغابة،   وهل  قيادة  بمقر  سيجري 

 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان دوار  السيد محمد سعيد، 

السراغنة،  قلعة  ميات،  محايطة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

هككار فقط بامللك املدعو   75 سقي 

امحيطة 13 فالحي، البالغة مساحكه 

17 هككار و)) آر و63 سنتيار، الكائن 

بجماعة ميات قيادة وهل الغابة دائرة 

وهل الغابة، إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

وهل  دائرة  الغابة  وهل  قيادة  ميات 

الغابة، إقليم قلعة السراغنة.

77

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

ابكداء  سيجري بمقر قيادة وكوديد، 

وككو ر   14 إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيدة  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

حي  العنوان  الطالب،  ايت  سميرة 

املكعلق بح ر وجلب  السالم وزيالل، 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

تغدة نككمي، البالغة مساحكه 86)1 

وكودي  بجماعة  الكائن  مربع،  متر 

وزيالل،  دائرة  وكوديد،  قيادة  نلخير 

إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  وكوديد،  قيادة  نلخير  وكودي 

وزيالل، إقليم وزيالل.

78
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

سيجري بمقر قيادة بني سمير، ابكداء 

وككو ر   14 إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

بح ر وجلب املاء، ل ائدة السيد عبد 

ال كاح حمامة، العنوان 44 الزنقة 5 

املكعلق بح ر  حي القريعة وادي زم، 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  الحمري،  املدعو 

الكائن  خدام،  ونصف  خداما   15

بجماعة بني سمير، قيادة بني سمير، 

دائرة واد زم، إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير، قيادة بني سمير، دائرة واد 

زم، إقليم خريبكة.

79

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

سيجري بمقر قيادة تنانت، ابكداء من 

5 وككو ر 2727 إلى 14 وككو ر 2727 

بح ر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

ل ائدة السيد مصط ى  وجلب املاء، 

ويت  احنصال  دوار  العنوان  خليل، 

تكال وزيالل، املكعلق بح ر وجلب املاء 

من وجل السقي بامللك املدعو ترست، 

مربع،  متر   995( مساحكه  البالغة 

الكائن بجماعة ايتككال قيادة تنانت 

دائرة بزو، إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ويت تكال قيادة تنانت دائرة بزو إقليم 

وزيالل.

80 P

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
بوزيري،  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  ل يف،  اسماعيل  السيد 
الهيبات سيدي بن رحال ووالد  دوار 
بح ر  املكعلق  سطات،  بوزيري، 
االسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 
املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية  
آر،   57 مساحكه  البالغة  الحطة، 
بن  محمد  سيدي  بجماعة  الكائن 
دائرة  بوزيري  ووالد  قيادة  رحال، 

سطات الجنو ية، إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
سيدي محمد بن رحال قيادة ووالد 
بوزيري دائرة سطات الجنو ية إقليم 

سطات.
81

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
سيجري بمقر قيادة، تاكل ت، ابكداء 
وككو ر   14 إلى   2727 وككو ر   5 من 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2727
السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 
دوار  العنوان  بناصر،  ويت  لحسن 
ويت سيد عزيز جماعة تكل ت، إقليم 
وزيالل، املكعلق بح ر وجلب املاء من 
بامللك  فقط  هككار  سقي75  وجل 
 5 البالغة مساحكه  املدعو تاغروت، 
الكائن  سنتيار،  و93  آر  و37  هككار 
بجماعة تاكل ت، قيادة تاكل ت دائرة 

واويزغت إقليم وزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  تاكل ت،  قيادة  تاكل ت 

واويزغت إقليم وزيالل.
82

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

ووالد  سيجري بمقر قيادة واويزغت، 

 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  يعكوب، 

إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

معها،  ومن  فاتح  حورية  السيدة 

العنوان دوار ويت سيدي علي امحند 

وجلب  بح ر  املكعلق  واويزغت، 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

هككار   2 مساحكه  البالغة  الزاوية، 

الكائن بجماعة  سنتيار،  آر و4  و13 

دائرة  واويزغت،  قيادة  واويزغت، 

واويزغت إقليم وزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  وكودي نلخير قيادة واويزغت، 

واويزغت إقليم وزيالل.

83

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

سيجري بمقر قيادة، تاكزيرت، ابكداء 

وككو ر   14 إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

ولعيد اشنو ومن معه، العنوان دوار 

تاكزيرت  تانوغة  ابراهيم  اعلي  ويت 

املكعلق بح ر وجلب املاء  القصيبة، 

من وجل بامللك املدعو اسبتي، البالغة 

مساحكه نصف هككار تقريبا، الكائن 

تاكزيرت،  قيادة  تانوغة،  بجماعة 

دائرة القصيبة، إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  تاكزيرت،  قيادة  تانوغة 

القصيبة إقليم بني مالل.

84

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
ووالد  سيجري بمقر قيادة لوناسدة، 
 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  يعكوب، 
إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  الحسوني،  حميد  السيد 
قلعة  لوناسدة  حسون  ووالد  دوار 
املكعلق بح ر وجلب املاء  السراغنة، 
من وجل السقي بامللك املدعو ازنادة، 
97 آر و17 سنتيار،  البالغة مساحكه 
قيادة  الكرن  ووالد  بجماعة  الكائن 
لوناسدة ووالد يعكوب، دائرة القلعة، 

وهل الغابة، إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ووالد  لوناسدة  قيادة  لوناسدة 
وهل الغابة،  دائرة القلعة،  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ووالد   - لوناسدة  قيادة  الكرن  ووالد 
الغابة،  وهل   - القلعة  يعكوب دائرة 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ووالد   - لوناسدة  قيادة  الكرن  ووالد 
الغابة،  وهل   - القلعة  يعكوب دائرة 

إقليم قلعة السراغنة.
85

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
الربع،  ويت  قيادة  بمقر  سيجري 
 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
حي  العنوان  وتاحا،  محمد  السيد 
تادلة،  قصبة   317 رقم  املقاومة 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
سقي 5 هككارات فقط بامللك املدعو 
هككار   6 البالغة مساحكه  اخشابو، 
و16 آر و19 سنتيار، الكائن بجماعة 

كطاية قيادة ايت الربع دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.
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لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
كطاية قيادة ايت الربع دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.
86

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
مالل،  بني  جماعة  بمقر  سيجري 
 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
معه،  ومن  بكناش  الحسين  السيد 
رقم   2 بلوك  األطلس  حي  العنوان 
وجلب  بح ر  املكعلق  مالل،  بني   59
بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 
هككار   6 مساحكه  البالغة  تويزغة، 
الكائن بجماعة بني  متر مربع،   49(2
بني  عمالة  مالل،  بني  باشوية  مالل 

مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
بني مالل باشوية بني مالل، عمالة بني 

مالل.
87

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
مالل،  بني  جماعة  بمقر  سيجري 
 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
السيد محمد الناصري، العنوان حي 
3 مارس بلوك 12 زنقة 6 الطابق 2 بني 
من  املكعلق بح ر وجلب املاء  مالل، 
املن ردة   املنزلية  االسكعماالت  وجل 
بامللك املدعو بسمة V11-III، البالغة 
الكائن  سنتيار،  و38  آر   3 مساحكه 
بجماعة بني مالل  باشوية بني مالل، 

عمالة بني مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
بني مالل باشوية بني مالل، عمالة بني 

مالل.
88

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

سمير،  بني  قيادة  بمقر  سيجري 

 14 إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان دوار  السيد محمد موافق، 

املكعلق بح ر  بني سمير،  الدحامنة 

االسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 

مرح  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 

آر و)1   68 البالغة مساحكه  زروال، 

سمير  بني  بجماعة  الكائن  سنتيار، 

دائرة واد زم إقليم  قيادة بني سمير، 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير قيادة بني سمير، دائرة واد 

زم إقليم خريبكة.

89 

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

امل اسيس  قيادة  بمقر  سيجري 

 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  ال قراء، 

إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  املعطي سرار،  السيد 

خريبكة،  امل اسيس  اعمر  ووالد 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

تزويد منشآة لتربية الدواجن والسقي 

بامللك املدعو سرار، البالغة مساحكه 

الكائن  سنتيار،  و6  آر  و2  هككار   8

دائرة  ال قراء   - امل اسيس  بجماعة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ال قراء، دائرة خريبكة،   - امل اسيس 

إقليم خريبكة.

90 

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
امل اسيس  قيادة  بمقر  سيجري 
 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  ال قراء، 
إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  املعطي سرار،  السيد 
خريبكة،  امل اسيس  اعمر  ووالد 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
تزويد منشآة لتربية الدواجن والسقي 
البالغة  بوحر ة.  املدعو  بامللك 
و69  آر   66. هككار   44 مساحكه 
سنتيار، الكائن بجماعة امل اسيس - 
ال قراء دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ال قراء، دائرة خريبكة،   - امل اسيس 

إقليم خريبكة.
91 

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 
سيجري بمقر قيادة الصهريج ابكداء 
وككو ر   14 إلى   2727 وككو ر   5 من 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2727
السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 
احمد املنصوري، العنوان دوار ووالد 
السراغنة،  قلعة  العز  سور  دحو 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
تزويد منشآة لتربية الدواجن والسقي 
بودشيش  شعبة  املدعو  بامللك 
من  زريعة  عبرة   1 البالغة مساحكه 
املحلي،  املكيال  حسب  الشعير  بذر 
قيادة  العز  سور  بجماعة  الكائن 
صنهاجة   - الصهريج  دائرة  الصهريج 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  الصهريج  قيادة  العز  سور 
قلعة  إقليم  صنهاجة   - الصهريج 

السراغنة.
92 

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

امبارك  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 2727 وككو ر   5 من  ابكداء  ال قراء، 

إلى 14 وككو ر 2727 بحث في مشروع 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  يحي،  محمد  السيد 

مبارك  ووالد  كناو  ووالد  بو كر  ووالد 

املكعلق بح ر وجلب املاء  بني مالل، 

من وجل السقي بامللك املدعو ورض، 

6) آر و)9 سنتيار،  البالغة مساحكه 

قيادة  امبارك  ووالد  بجماعة  الكائن 

إقليم  ووالد امبارك، دائرة بني مالل، 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

امبارك،  ووالد  قيادة  امبارك  ووالد 

دائرة بني مالل، إقليم بني مالل.

93

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع بالجديدة، 

الصهريج  قيادة  بمقر  سيجري 

وككو ر   5 من  ابكداء  ال قراء، 

بحث   2727 وككو ر   14 إلى   2727

وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 

جبلي،  رشيد  السيد  ل ائدة  املاء، 

 26 زنقة  القدس األول  العنوان حي 

رقم )1 خريبكة، املكعلق بح ر وجلب 

املنزلية  االسكعماالت  وجل  من  املاء 

اسماعلية  املدعو  بامللك  املن ردة 

آر و54   3 البالغة مساحكه   V16-72

خريبكة  بجماعة  الكائن  سنتيار، 

باشوية خريبكة - عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

94
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 
يكرن   بني  قيادة  بمقر  سيجري  

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث  وككو ر2727   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

ومن  صادق  املصط ى  السيد 

سطات،  وحمد  دوار  العنوان  معه 

وجل  من   املكعلق بح ر وجلب املاء 

املاشية  وارواء  املنزلية  اإلسكعماالت 

البالغة  املرس  ورض  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   86 آر   39 مساحكه 
قيادة بني يكرن  بجماعة بني يكرن  

دائرة سطات الجنو ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن   بني 

سطات الجنو ية إقليم سطات.

 95

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني  الر يع  ألم  املائي  الحوض 

كيسر  قيادة  بمقر  سيجري   مالل 

 14 غاية  إلى   2727 اككو ر   5 من  

مشروع  في  بحث  وككو ر2727  

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد مصط ى شوقي العنوان دوار 

سيدي  ووالد  كيسر  ووالد  علي  اوالد 

بنداوود سطات املكعلق بح ر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

بوهرار البالغة مساحكه نصف خدام 

الكائن بجماعة كيسر قيادة  بالكبير 

كيسر دائرة سطات الجنو ية إقليم 

سطات   .

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنو ية إقليم سطات.

96 

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

مالل  بني  الر يع  ألم  املائي  الحوض 

سيجري  بمقر جماعة وادي زم  ابكداء 

غاية  إلى   2727 وككو ر   5 من  من  

مشروع  في  بحث  وككو ر2727   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  سمير  الناصر  عبد  السيد 

 19 زنقة   19 رقم  القديمة  املصلى 

بح ر  املكعلق  خر يكة،  زم  وادي 

اإلسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املن ردة  املنزلية 

آر   1 البالغة مساحكه   279 البسكان 

زم  وادي  بجماعة  الكائن  سنتيار   5

باشوية وادي زم عمالة خر يكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خر يكة.

97

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

خر يكة   جماعة  بمقر  سيجري  

إلى غاية   2727 5 وككو ر  ابكداء من  

في مشروع  بحث  وككو ر2727    14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  الحسن  ابو  هشام  السيد 

 192 رقم  الثاني  الشطر   2 القدس 

زنقة عالل الجياللي الساقي خر يكة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

املدعو  بامللك  فيال  حديقة  سقي 

النخيل  V171 البالغة مساحكه 1 آر 

خر يكة  بجماعة  الكائن  سنتيار   86

باشوية خر يكة عمالة خر يكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خر يكة  باشوية  خر يكة 

خر يكة.

98

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

ويرة   آيت  قيادة  بمقر  سيجري  

إلى غاية   2727 5 وككو ر  ابكداء من  

مشروع  في  بحث  وككو ر2727   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  اعي�سى  موحا  السيد 

ايت يعقوب على الطريق الوطنية رقم 

8 جماعة دير القصيبة، املكعلق بح ر 

بامللك  من وجل السقي   وجلب املاء 

البالغة  وتغانيمين  تافطويت  املدعو 

21سنتيار  آر   (3 هككار   4 مساحكه 

القصيبة قيادة  الكائن بجماعة دير 

بني  إقليم  القصيبة  دائرة  ويرة  آيت 

مالل. 

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.

99

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

ابكداء  وغبالة  قيادة  بمقر  سيجري  

 14 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 من  

مشروع  في  بحث  وككو ر2727 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  زعكري  حمو  السيد 

وجلب  بح ر  املكعلق  اغبالة،  ملوية 

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

فدان اغبالو نوكرام البالغة مساحكه 

بجماعة  الكائن  سنتيار   94 آر   8(

وغبالة  دائرة  وغبالة  قيادة  وغبالة 

إقليم بني مالل.     

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

وغبالة  دائرة  وغبالة  قيادة  وغبالة 

إقليم بني مالل.

100

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر بلدية ال قيه بن صالح  

إلى غاية   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث  وككو ر2727   14

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد عبد الرحمان فارس العنوان 
رقم 17، زنقة موريطانيا الحي اإلداري 

بح ر  املكعلق  صالح،  بن  ال قيه 

اإلسكعماالت  وجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املن ردة بامللك املدعو النصر 

سنتيار الكائن   6( آر   1( البالغة   32

باشوية  صالح  بن  ال قيه  بجماعة 

بن  ال قيه  ال قيه بن صالح عمالة 

صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ال قيه بن صالح باشوية ال قيه بن 

صالح عمالة ال قيه بن صالح.

101

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة آيت وم البخث، 

إلى   2727 وككو ر   6 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 15 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  السيد مصط ى بنحداوي، 

ام اظهر تجزئة الشرفة بلوك 2 الرقم 

وجلب  بح ر  املكعلق  مالل،  بني   22

بامللك املدعو  السقي  من وجل  املاء 

مزارع إدمران، البالغة مساحكه 26 آر 

و4) سنتيار، الكائن بجماعة ويت وم 

البخث، قيادة آيت وم البخث، دائرة 

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ويت وم البخث، قيادة آيت وم البخث، 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

الغابة،  وهل  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 14 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

معها،  ومن  مح وظ  عكيقة  السيد 

العنوان حي م كاح تجزئة بن رحال 

املكعلق بح ر وجلب املاء  بني مالل، 

بالد  املدعو  بامللك  السقي  وجل  من 

هككار   4 مساحكه  البالغة  لعريمة، 

و3) آر و33 سنتيار، الكائن بجماعة 

ووالد الشرقي قيادة وهل الغابة، دائرة 

القلعة - إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ووالد الشرقي قيادة وهل الغابة، دائرة 

القلعة - إقليم قلعة السراغنة.

206

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

سيجري بمقر بلدية       ، ابكداء من 

5 وككو ر 2727 إلى 14 وككو ر 2727 

بح ر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

ل ائدة السيد الهاشمي  وجلب املاء، 

الصديقي، العنوان إقامة مريم ج 28 

شارع الحسن الثاني وكدال الر اط، 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

سنتيار  و65  آر  و39  هككار   2 سقي 

فالحي،   2( امحيطة  املدعو  بامللك 

آر  هككار و9)   11 البالغة مساحكه 

قلعة  بجماعة  الكائن  سنتيار،  و)5 

السراغنة،  قلعة  باشوية  السراغنة 

عمالة، قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

قلعة  باشوية  السراغنة  قلعة 

السراغنة، عمالة، قلعة السراغنة.

207

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

الغابة،  وهل  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 14 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  الزويتي،  محمد  السيد 

قلعة  ميات  الرغاوية  الكعاونية 

وجلب  بح ر  املكعلق  السراغنة، 

هككار فقط   75 من وجل سقي  املاء 

فالحي،   58 الرغاوية  املدعو  بامللك 

آر  و67  هككار   9 مساحكه  البالغة 

ميات  بجماعة  الكائن  و17 سنتيار، 

 - القلعة  دائرة  الغابة،  وهل  قيادة 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ميات قيادة وهل الغابة، دائرة القلعة 

- إقليم قلعة السراغنة.

208

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

ابكداء  سيجري بمقر قيادة تساوت، 

14 وككو ر  إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

ابراهيم اليازيدي، العنوان 9) تجزئة 

بح ر  املكعلق  الجديدة،   4 النسيم 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  الحويطة،  املدعو 

17 عبرات، الكائن بجماعة الرافعية، 

بني   - القلعة  دائرة  تساوت،  قيادة 

عامر، إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  تساوت،  قيادة  الرافعية، 

قلعة  إقليم  عامر،  بني   - القلعة 

السراغنة.

209

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 
ابكداء  امزورة،  قيادة  بمقر  سيجري 
14 وككو ر  إلى   2727 وككو ر   5 من 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2727
السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 
دوار  العنوان  امين،  السالم  عبد 
امزورة،  محمد  بني  لكرامطة 
املاء  وجلب  بح ر  املكعلق  سطات، 
من وجل االسكعماالت املنزلية وسقي 
املدعو  بامللك  فقط  هككارات   5
الشعبة الحمراء 2، البالغة مساحكه 
17 هككار و39 آر و1) سنتيار، الكائن 
بجماعة كدانة، قيادة امزورة، دائرة 

سطات الشمالية، إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة سطات  قيادة امزورة،  كدانة، 

الشمالية، إقليم سطات.
210

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة سيدي حجاج، 
إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 14 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
حي  العنوان  برادة،  لكبير  السيد 
السالمة 3 مجموعة 12 بلوك ف رقم 
9 الدار البيضاء، املكعلق بح ر وجلب 
املنزلية  االسكعماالت  وجل  من  املاء 
والسقي بامللك املدعو ورض الحوض 
مساحكه  البالغة  املس ر،  وحوض 
منيع،  بجماعة  الكائن  خداديم،   5
قيادة سيدي حجاج، دائرة ابن احمد 

الجنو ية، إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
منيع، قيادة سيدي حجاج، دائرة ابن 

احمد الجنو ية، إقليم سطات.
211

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

امل اسيس،  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 14 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  اللو�سي،  املصط ى  السيد 

املكعلق  خريبكة،  امل اسيس  دوار 

السقي  وجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  جابر،  ظهر  املدعو  بامللك 

و)16  ونصف  خداديم   6 مساحكه 

متر مربع، الكائن بجماعة امل اسيس، 

دائرة  ال قراء،   - امل اسيس  قيادة 

خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

 - امل اسيس  قيادة  امل اسيس، 

إقليم  خريبكة،  دائرة  ال قراء، 

خريبكة.

212

وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

ابكداء  سيجري بمقر قيادة الحمام، 

14 وككو ر  إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

العنوان  حميد بن عشور ومن معه، 
1 حي اوسحاق خني رة،  9 رقم  زنقة 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

البالغة  ارزن،  املدعو  بامللك  السقي 

الكائن  و16 سنتيار،  آر   4 مساحكه 

الحمام  قيادة  الر يع،  وم  بجماعة 

دائرة اكلموس، إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  الحمام  قيادة  الر يع،  وم 

اكلموس، إقليم خني رة.

213
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 
الغابة،  وهل  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   2727 وككو ر   5 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 14 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
وعافية،  الرحمان  عبد  السيد 
العنوان بلوك املرس رقم 11 القلعة، 
وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 
الرغاي،  بالد  املدعو  بامللك  السقي 
البالغة مساحكه 1 هككار و72 آر و8) 
سنتيار، الكائن بجماعة ميات قيادة 
إقليم   - القلعة  دائرة  الغابة،  وهل 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ميات قيادة وهل الغابة، دائرة القلعة 

- إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 
سعيد  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 
الواد، ابكداء من 5 وككو ر 2727 إلى 
مشروع  في  بحث   2727 14 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
معه،  ومن  الجعدي  امبارك  السيد 
ووالد  حمامة  ووالد  دوار  العنوان 
بح ر  املكعلق  مالل،  بني  يوسف 
وجلب املاء من وجل سقي 5 هككارات 
البالغة  فقط بامللك املدعو الحمير، 
الكائن  آر،  هككار و47   13 مساحكه 
بجماعة ووال سعيد الواد، قيادة ووالد 
تادلة،  قصبة  دائرة  الواد،  سعيد 

إقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
قيادة ووالد سعيد  ووال سعيد الواد، 
إقليم بني  دائرة قصبة تادلة،  الواد، 

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

ابكداء  سيجري بمقر قيادة كروشن، 

14 وككو ر  إلى   2727 وككو ر   5 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2727

السيدة  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

ويت  دوار  العنوان  ارغيس،  فاطمة 

حسو كروشن خني رة، املكعلق بح ر 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  املرس،  املدعو 

كروشن  بجماعة  الكائن  عبرة،   37

قيادة كروشن، دائرة القباب، إقليم 

خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  كروشن،  قيادة  كروشن 

القباب، إقليم خني رة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

عزوز،  ووالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 وككو ر   ( من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 16 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

السيد مصط ى خطبي، العنوان دوار 

عزوز،  ووالد  جماعة  الشاوي،  ووالد 

وجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املكعلق 

االسكعماالت املنزلية والسقي بامللك 

مساحكه  البالغة  املرس،  املدعو 

1551 متر مربع، الكائن بجماعة ووالد 

عزوز قيادة ووالد عزوز دائرة خريبكة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  عزوز  ووالد  قيادة  عزوز  ووالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 
مو�سى،  بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   2727 وككو ر   12 من  ابكداء 
مشروع  في  بحث   2727 21 وككو ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
السيد محمد ضويف، العنوان دوار 
سوق  حمادي  سيدي  عطو  ووالد 
بح ر  املكعلق  النمة،  ووالد  السبت 
بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 
مساحكه  البالغة  علي،  وم  املدعو 
الكائن بجماعة  سنتيار،  آر و))   89
سيدي حمادي قيادة بني مو�سى دائرة 
بني مو�سى الشرقية إقليم ال قيه بن 

صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
سيدي حمادي قيادة بني مو�سى دائرة 
بني مو�سى الشرقية إقليم ال قيه بن 

صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 
ببني  الر يع  ألم  املائي  الحوض 
 - لهري  قيادة  بمقر  سيجري  مالل، 
وككو ر   12 من  ابكداء  اكلمام وزكزا، 
بحث   2727 21 وككو ر  إلى   2727
املياه  بجلب  الترخيص  مشروع  في 
الكبرى  املقالع  ل ائدة  السطحية، 
لالطلس املكوسط يمثلها محمد لحلو 
العنوان 64 زنقة مازوال الحي الحسني 
املياه  بجلب  املكعلق  البيضاء،  الدار 
املقالع  تزويد  وجل  من  السطحية 
من واد سرو بامللك املدعو واد  باملاء 
هككار،   2 مساحكه  البالغة  سرو، 
 - لهري  قيادة  لهري  بجماعة  الكائن 
إقليم  خني رة،  دائرة  وزكزا،  وكلمام 

خني رة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
لهري قيادة لهري - وكلمام وزكزا، دائرة 

خني رة، إقليم خني رة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر يع ببني مالل، 

السماعلة،  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   2727 وككو ر   12 من  ابكداء 

مشروع  في  بحث   2727 21 وككو ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

السيد محمد البداوي، العنوان دوار 

املعادنة  جماعة  لحوازم  عبو  ووالد 

بح ر  املكعلق  خريبكة،  زم  وادي 

بامللك  السقي  وجل  من  املاء  وجلب 

مساحكه  البالغة  السالم،  املدعو 

الكائن  1 هككار و)4 آر و87 سنتيار، 

بجماعة ملعادنة قيادة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

إقليم  زم  واد  دائرة  قيادة  ملعادنة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3424 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى ال ضيلة ذي شهادة امللكية 

 2 عالل  و الد   7(/43772 عدد 

 F/25446 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

عين  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

ملطة،  جامع  ووالد  قنصرة،دائرة 

من  ابكداء  يعقوب  موالي  إقليم 

 21 غاية  إلى   2727 اككو ر   2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2727 وككو ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحكه  سقي  وجل  من  منه  املاء  

السيد  ل ائدة  هككارا   11,0860

الحامل  محمد  ال ضيلي  العلوي 

.C73802 لبطاقة الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج)2727/342 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

العقاري  الرسم  ذي  الخير  املسمى 

بالجماعة  املكواجد   5(/3562 عدد 

الترابية بن صميم،  دائرة وزرو، إقليم 

وككو ر   2 تاريخ  من  ابكداء  إفران 

 2727 وككو ر   12 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من وجل 

سقي مساحة 2,3533 هككارا ل ائدة 

السيد نور الدين ملغاري وامال فكوحي 

الوطنية   الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.E166948و D211241
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3425 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي  فالحية  ارض  املسمى  

وغسطس   6 بكاريخ   152 إدارية عدد 

الترابية  بالجماعة  املكواجد   2727

إفران  إقليم  وزرو،  دائرة  تكريرة،  

إلى   2727 وككو ر   2 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   12 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  بئر وجلب املاء  

هككارا ل ائدة السيد   2,50 مساحة 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  حدو  قال 

.D211565  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3423 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

كلي  املسمى الشنان ذي عقد شراء 

املكواجد   36 ص   48 بعدد  ض  

دائرة  بالجماعة الترابية الصميعة،  

تاريخ  من  ابكداء  تازة  إقليم  تاهلة، 

وككو ر   12 إلى غاية   2727 وككو ر   2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,08 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

هككارا ل ائدة السيد حمدون ايوب 

الوطنية   الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z586489
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3429 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

مخارجة  عقد  ذي  مسرعب  املسمى 

املكواجد   142 بعدد  ض   رضائية 

دائرة  بالجماعة الترابية تمحضيت،  

تاريخ  من  ابكداء  افران  إقليم  وزرو، 

وككو ر   12 إلى غاية   2727 وككو ر   2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء   وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 3,78 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

اعلي  مزوار  السيد  ل ائدة  هككارا 

الوطنية   الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA5231(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج2727/3427 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي   33 عمر  ايت  املسمى 

وسالمية   K/1(842 عدد  امللكية 

 K/27392 ذي الرسم العقاري عدد 

تكريرة،   الترابية  بالجماعة  املكواجد 

من  ابكداء  إقليم افران  دائرة وزرو، 

غاية  إلى   2727 وككو ر  فاتح  تاريخ 

في شأن  بحث علني  وككو ر2727   9

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

وغراض  وجل  من  منه  املاء   وجلب 

محمد  مكاوي  السيد  ل ائدة  منزلية 

الوطنية   الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA28612
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج2727/3416 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

عقد  ذي  ص اصف  تشر  املسمى 

 147 ص   18( بعدد  ض  شراء 

اقورار،   الترابية  بالجماعة  املكواجد 

ابكداء  ص رو  إقليم  ص رو،  دائرة 

إلى   2727 وككو ر  فاتح  تاريخ  من 

علني  بحث  وككو ر2727   9 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  بئر وجلب املاء  

هككارا   0,6350 مساحة  منزلية 

ل ائدة السيد شكيري عبد الرحمان 

الوطنية   الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB135721
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج2727/3414 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى تبزي نكقا ذي مطلب الكح يظ 

بالجماعة  املكواجد   5(/5(79 عدد 

الترابية عين اللوح،  دائرة وزرو، إقليم 

من تاريخ فاتح وككو ر  افران ابكداء 

9 وككو ر2727 بحث  2727 إلى غاية 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

هككارا   0,6742 مساحة  وجل سقي 

زهرة  لعرو�سي  السيدة  ل ائدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK695098
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3431 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  بالد ولد عائشة ذي  املسمى 

املكواجد   81/17(16 عدد  العقاري 

الطلبة،   مقام  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   2 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث  وككو ر2727   12 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

وجل  من  منه  املاء   وجلب  ثقب 

اإلسكعماالت املنزلية والسقي مساحة 

اليزيدي  السيد  ل ائدة  هككارا   0,70

عبد الكبير الحامل لبطاقة الكعريف 

.A67176( الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3392 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى قطعة ورضية فالحية مقكط ة 

الغنم  سهب  املدعو  العقاري  من 

افق اق ذي عقد شراء ض بعدد 242 

املكواجد بالجماعة الترابية   223 ص 

إقليم  افران،  باشوية  عوا،   ضاية 

وككو ر   2 تاريخ  من  ابكداء  افران 

وككو ر2727   12 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

2 هككارات ل ائدة السيد  وجل سقي 

لبطاقة  الحامل  عسو  الهدمات 

.D277137 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ح.ج2727/3476 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى اكني الغول ذي شهادة إدارية 

بالجماعة  املكواجد   97/2727 عدد 

الترابية تازوطة،  دائرة ص رو، إقليم 

سبكمبر   29 من تاريخ  ص رو ابكداء 

9 وككو ر2727 بحث  2727 إلى غاية 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من وجل 

هككارات   7,3611 مساحة  سقي 

نجوى  بنطاهر  السيدة  ل ائدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB272173
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ح.ج2727/3474 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

283 موضوع الرسم   املسمى بوح رة 

رسم  ذي   K/2296( عدد  العقاري 

 6( األمالك  بكناش  ضمن  شراء 

األمالك  بكناش  ضمن  شراء  ورسم 

46 املكواجدة بالجماعة الترابية آيت 

إقليم  الحاجب،  دائرة  بورزوين،  

الحاجب ابكداء من تاريخ 29 سبكمبر 

9 وككو ر2727 بحث  2727 إلى غاية 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من وجل 

املاشية  وارواء  اإلسكعماالت املنزلية  

هككارات   4,8483 مساحة  وسقي 

الحيطي  الحسين  السيد  ل ائدة 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D(7722( الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ح.ج2727/3472 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى بالد الجنبية لحبل لكبير ذي 

عقد شراء ضمن بعدد 476 ص 432 

كندر  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

إقليم  دائرة ص رو،  سيدي اخيار،  

سبكمبر   29 من تاريخ  ص رو ابكداء 

9 وككو ر2727 بحث  2727 إلى غاية 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه من وجل  بإنجاز بئر وجلب املاء  

سقي مساحة 0,7128 هككارا ل ائدة 

العلمي عمر الحاملة لبطاقة  السيد 

.F464938 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج2727/3351 

الذي سيجري بالعقار املسمى   2727

املكواجد بالجماعة الترابية الغوازي،  

تاونات  إقليم  بامحمد،  قرية  دائرة 

 2727 من تاريخ فاتح وككو ر  ابكداء 

بحث علني  وككو ر2727   9 إلى غاية 

في شأن مشروع الترخيص بإنجاز املاء 

من واد ورغة من وجل تزويد مقلع 

األحجار والح�سى باملاء ل ائدة شركة 

ممثلها  شخص  في   H2W MIERAI

القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج2727/3421 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

عقد  ذي  واحمري  الخر ة  املسمى 

ثبوت ملكية ض بعدد 245 ص 128 

اغبالو  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

إقليم ص رو  دائرة ص رو،  اقورار،  

 2727 من تاريخ فاتح وككو ر  ابكداء 

بحث علني  وككو ر2727   9 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من وجل سقي 

ل ائدة  هككارا   0,4432 مساحة 

السيد زايدي لحسن الحاملة لبطاقة 

.CB8239 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ح.ج2727/3411 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادتي  ذي  بول ريش  املسمى 

االسكغالل رقم 6) ورقم )) املكواجد 

دائرة  سرغينة،   الترابية  بالجماعة 

ايموزار مرموشة، إقليم بوملان ابكداء 

2727 إلى غاية  29 سبكمبر  من تاريخ 

في شأن  بحث علني  وككو ر2727   9

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

بري  السيد  ل ائدة  هككارا   9,6276

الكعريف  لبطاقة  الحامل  ميمون 

.CB2472 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3432 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي   1 عالل  بن  املسمى 

املكواجد   75/57356 عدد  العقاري 

دائرة  جيري،   الترابية  بالجماعة 

من  ابكداء  الحاجب  إقليم  وكوراي، 

 12 غاية  إلى   2727 وككو ر   2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 75 املاء  منه من وجل سقي مساحة 

هككارات ل ائدة السيد الزياني حميد 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D32857 الوطنية

118



عدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727)الجريدة الرسمية   13040

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   9 بكاريخ  ح.ج2727/3436 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي  الغر ية  بالد  املسمى 

املكواجد   3(/5463 عدد  امللكية 

دائرة  بالجماعة الترابية اوالد دواد،  

من  ابكداء  تاونات  إقليم  تيسة، 

 15 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

اإلسكعمال  وجل  من  منه  املاء  

السيد  ل ائدة  املاشية  وارواء  املنزلي 

لبطاقة  الحامل  محمد  املنصوري 

.C712229 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ج2727/3473 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

امللكية  شهادة  ذي  شم�سي  املسمى 

29317/41 املكواجد بالجماعة  عدد 

املنزل،  الحمراء،دائرة  دار  الترابية 

تاريخ  من  ابكداء  ص رو  إقليم 

 9 غاية  إلى   2727 سبكمبر   29

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

من  املاء   بجلب  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  زلول،  واد 

السيدة  ل ائدة  هككار   37,9405

لبطاقة  الحاملة  ملياء  بوجلبان 

.G320111 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3422 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شراء  عقد  ذي  تكجضات  املسمى 

ضمن بعدد  وشراء   82 ضمن بعدد 

الترابية  بالجماعة  املكواجد   458

إقليم  الخميسات،  دائرة  الكنزرة،  

الخميسات ابكداء من تاريخ 2 وككو ر 

وككو ر2727   12 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من وجل  بإنجاز بئر وجلب املاء  

سقي مساحة 3,30 هككارات ل ائدة 

الحامل  مولود  اوسليمان  السيد 

.X31669 لبطاقة الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   8 بكاريخ  ح.ج2727/3437 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شراء  عقد  ذي  تزكاغت  املسمى 

عقد  ذي  والرمل   169 بعدد  ضمن 

املكواجد   248 بعدد  ضمن  شراء 

دائرة  بالجماعة الترابية العنوصر،  

من  ابكداء  ص رو  إقليم  ص رو، 

 12 غاية  إلى   2727 وككو ر   2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

3,5625 هككارا ل ائدة السيد مكلوي 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  مصط ى 

.CB131193 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج)2727/341 

2727 الذي سيجري على امللك املسمى 

P.D.N A2a-157 ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املكواجد  عدد58/43938 

الترابية سيدي ابي القنادل،  باشوية 

سيدي ابي القنادل، إقليم سال ابكداء 

2727 إلى غاية  28 سبكمبر  من تاريخ 

في شأن  بحث علني  وككو ر2727   (

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من وجل سقي حديقة املنزل 

ل ائدة  هككارا   0,0250 مساحتها 

السادة االطل�سي خالد وعائشة بان 

الكعريف  لبطاقتي  الحاملين  العلمي 

L317227 و  C463692 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ح.ج2727/3395 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  العيايدة  املدعو  الجماعي 

ذي  العيايدة  الساللية  للجماعة 

يونيو   27 بكاريخ  االسكغالل  شهادة 

الترابية  بالجماعة  املكواجد   2727

سال  إقليم  عامر،  باشوية  عامر،  

 2727 سبكمبر   23 تاريخ  من  ابكداء 

بحث علني  وككو ر2727   2 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من وجل سقي 

هككارا ل ائدة السيد   0,08 مساحة 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  بلكزاز 

.A5242(8 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج/2727/3418 

امللك  على  سيجري  الذي   2727

ذي الرسم  «سيدي الكوش»  املسمى 

املكواجد   58/4(939 رقم  العقاري 

باشوية  عامر  الترابية  بالجماعة 

 28 من تاريخ  عامر إقليم سال ابكداء 

وككو ر   ( غاية  إلى   2727 سبكمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من وجل سقي مساحة 0,0825 هككار 

الحامل  منير  السيد احميدة  ل ائدة 

.G16416 لبطاقة الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج/2727/3419 

امللك  على  سيجري  الذي   2727

ذي الرسم  «سيدي الكوش»  املسمى 

املكواجد   58/4(947 رقم  العقاري 

باشوية  عامر  الترابية  بالجماعة 

 23 من تاريخ  عامر إقليم سال ابكداء 

وككو ر   ( غاية  إلى   2727 سبكمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من وجل سقي مساحة 0,0853 هككار 

املسكظرف  نجوى  السيدة  ل ائدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AE333222
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3415 بكاريخ ) وغسطس

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «ال وارات»  املدعو  الجماعي 

العيا�سي  ووالد  الساللية  للجماعة 

عامر  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

من  ابكداء  إقليم سال  عامر  باشوية 

غاية إلى   2727 سبكمبر   28  تاريخ 

بحث علني في شأن   2727 وككو ر   (

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

هككار ل ائدة السيد مو�سى   1,4750

الكعريف  لبطاقة  الحامل  بومو�سى 

.AB337697 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3467 بكاريخ 11 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

العقاري  الرسم  ذي  «امين»  املسمى 

املكواجد بالجماعة   69/62(11 رقم 

الترابية عين قنصرة دائرة ووالد جامع 

ابكداء  يعقوب،  موالي  إقليم  ملطة 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من وجل سقي مساحة 0,05 

بورمضان  السيد  ل ائدة  هككارا 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  ياسين 

.CD86803 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   ( بكاريخ  ح.ج/2727/3413 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الجماعي املسجل بالجريدة الرسمية 

ذي شهادة االسكغالل عدد )9 بكاريخ 

للجماعة  الكابع   2727 يونيو   2(

املكواجد   1 الشبانات  الساللية 

بالجماعة الترابية بير الطالب قيادة 

الشراردة  دائرة  الطالب  بير   - تكنة 

إقليم سيدي قاسم، ابكداء من تاريخ 

) وككو ر  2727 إلى غاية  28 سبكمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من وجل سقي مساحة 3,5 هككارات 

الرامي  حمادي  السيد  ل ائدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK12485
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   4 بكاريخ  ح.ج/2727/3395 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «العيايدة»  املدعو  الجماعي 

ذي  العيايدة  الساللية  للجماعة 

يونيو   27 بكاريخ  االسكغالل  شهادة 

الترابية  بالجماعة  املكواجد   2727

عامر باشوية عامر إقليم سال ، ابكداء 

2727 إلى غاية  23 سبكمبر  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2727 وككو ر   2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من وجل سقي مساحة 0,08 

محمد  بلكزاز  السيد  ل ائدة  هككار 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.A5242(8
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/)2727/344 بكاريخ 11 سبكمبر 

القطعة  على  سيجري  الذي   2727

الواقعة  «عشو ة»  ال الحية املسماة 

بمزارع دوار السبيت ذات عقد كراء 

املكواجد   2727 فبراير   12 بكاريخ 

بالجماعة الترابية بني كلة قيادة بني 

ابكداء  كلة دائرة وزان إقليم وزان، 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 تاريخ  من 

15 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء منه من وجل سقي مساحة 1,6 

هككار ل ائدة السيد ابراهيم هواري 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM121783
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   9 بكاريخ  ح.ج/2727/3438 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي  لبزق»  «عين  املسمى 

املكواجد   81/17813 عدد  امللكية 

بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن 

الخميسات،  إقليم  تي لت  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   5 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   15 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  ل ائدة  هككارات   2 مساحة 

لبطاقة  الحامل  محمد  الزغاري 

.A215595 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3446 بكاريخ 17 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ذي  بوزيان»  نايت  «اح ور  املسمى 

 1( بكاريخ  عليه  مصادق  عقد كراء 

بالجماعة  املكواجد   2727 يوليو 

إقليم  وزرو  دائرة  الترابية تمحضيت 

وككو ر   5 تاريخ  من  ابكداء  افران، 

 2727 وككو ر   15 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هككارا   2,2579 مساحة  وجل سقي 

ل ائدة السيد او راهيم عبد اللطيف 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ142295
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3444 بكاريخ 17 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  «تيشوكت»  املسمى 

املكواجد   6(/21867 عدد  العقاري 

دائرة  راس جيري  الترابية  بالجماعة 

من  ابكداء  الحاجب،  إقليم  وكوراي 

 15 غاية  إلى   2727 وككو ر   5 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2727 وككو ر 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

السيدين  ل ائدة  هككارات   2,5194

عبد الغني برحو وزهير برحو الحاملين 

 D54171( لبطاقة الكعريف الوطنية

.D51718( و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3455 بكاريخ 17 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى «زارو 4» ذي مطلب الكح يظ 

41154/)2 املكواجد بالجماعة  عدد 

الترابية الحمام دائرة وكلموس إقليم 

وككو ر   5 تاريخ  من  ابكداء  خني رة، 

 2727 وككو ر   15 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من وجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

اقبلي  السيد  ل ائدة  منزلية  وغراض 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.D272564 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3466 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  «السعادة»  املسمى 

املكواجد   16/17128 عدد  العقاري 

بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن 

الخميسات،  إقليم  تي لت  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   19 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

ل ائدة  هككارات   2,4630 مساحة 

معها  ومن  سهام  الشقيري  السيدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A333517
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3453 بكاريخ 17 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

مقاسمة  عقد  ذي  «ثاورة»  املسمى 

املكواجد   186 ص   223 بعدد  ض 

السبع  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  كندر  ايمزار  دائرة  لجروف 

وككو ر   5 تاريخ  من  ابكداء  ص رو، 

 2727 وككو ر   15 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من وجل 

سقي مساحة 3,50 هككارات ل ائدة 

السيد محمد عمري ورقية صديقي 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملين 

.UC16672 و C80935
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3451 بكاريخ 17 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى «ت رتين 1» ذي شهادة امللكية 

64/12466 املكواجد بالجماعة  عدد 

الترابية ايت بورزوين دائرة الحاجب 

تاريخ من  ابكداء  الحاجب،   إقليم 

وككو ر   15 إلى غاية   2727 وككو ر   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هككارات   3 وجل سقي مساحة  من 

الحق  عبد  بلعو�سي  السيد  ل ائدة 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.F3378(6

138

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر  9 بكاريخ   ح.ج/)2727/343 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شراء  عقد  ذي  «املحيرشة»  املسمى 

املكواجد   451 ص   954 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية بني سنوس دائرة 

ابكداء  قرية با محمد إقليم تاونات، 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 تاريخ  من 

15 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

املهدن  السيد  ل ائدة  هككارات   5

الكعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.C136811 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   9 بكاريخ  ح.ج/2727/3447 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى «املشروع» ذي شهادة امللكية 

21/28464 املكواجد بالجماعة  عدد 

الترابية كلدمان دائرة تازة إقليم تازة، 

إلى   2727 وككو ر   5 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   15 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

ل ائدة  هككار   1,3587 مساحة 

السيد بوكني ي عمر الحامل لبطاقة 

.Z446(76 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   9 بكاريخ  ح.ج/2727/3441 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

امللكية  شهادة  ذي  «زهرة»  املسمى 

75/47655 املكواجد بالجماعة  عدد 

الترابية عين كرمة دائرة عين عرمة 

تاريخ من  ابكداء  مكناس،   إقليم 

وككو ر   15 إلى غاية   2727 وككو ر   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

منه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

 2,3540 مساحة  سقي  وجل  من 

هككارات ل ائدة السيد امللياني عبد 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  الحق 

.D11884 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سيجري  الذي  ح.ج/2727/3439 

ذي  «غنيمة»  املسمى  العقار  على 

 6(/1(229 عدد  العقاري  الرسم 

املكواجد بالجماعة الترابية ايت يعزم 

دائرة اكوراي إقليم الحاجب، ابكداء 

إلى غاية   2727 وككو ر   5 تاريخ  من 

15 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

0,2006 هككار ل ائدة السيد جناوي 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  رشيد 

.T37476 الوطنية

142
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3463 بكاريخ 11 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي  صرمو»  «عين  املسمى 

املكواجد   16/47653 عدد  امللكية 

بالجماعة الترابية آيت علي اولحسن 

الخميسات،  إقليم  تي لت  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   19 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

ل ائدة  هككارات   2,0285 مساحة 

السيد الحاج ال جري الحامل لبطاقة 

.X177126 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3462 بكاريخ 11 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى «العربي 1» ذي شهادة امللكية 

بالجماعة  املكواجد   6(/857( عدد 

الحاجب  دائرة  نعمان  آيت  الترابية 

تاريخ من  ابكداء  الحاجب،   إقليم 

وككو ر   19 إلى غاية   2727 وككو ر   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هككارات   5 وجل سقي مساحة  من 

ل ائدة السيد عز الدين بطار وسناء 

الكعريف  لبطاقتي  الحاملين  بنعبود 

.BL10265 و C687141 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3461 بكاريخ 11 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي   «1 «احرتان  املسمى 

املكواجد   75/4983( عدد  امللكية 

جحجوح  سبت  الترابية  بالجماعة 

دائرة اكوراي إقليم الحاجب، ابكداء 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 وجل سقي مساحة  منه من  املاء 

ازواغ  السيدين  ل ائدة  هككارات 

رشيد وجواد ازواغ الحاملين لبطاقة 

ورقم   D3(6996 الكعريف الوطنية 

.D3838((
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3456 بكاريخ 17 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

امللكية  شهادة  ذي  «ايوب»  املسمى 

15749/)2 املكواجد بالجماعة  عدد 

وكلموس  دائرة  الحمام  الترابية 

تاريخ من  ابكداء  خني رة،   إقليم 

وككو ر   15 إلى غاية   2727 وككو ر   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

ل ائدة  املنزي  االسكعمال  وجل  من 

السيد ملواني محمد الحامل لبطاقة 

.V86837 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3459 بكاريخ 11 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

تنازل  عقد  ذي  «محمودة»  املسمى 

 2727 يوليو   ( مصادق عليه بكاريخ 

املكواجد بالجماعة الترابية سرغينة 

ابكداء  بوملان،  إقليم  بوملان  دائرة 

إلى غاية  2727 وككو ر   9 تاريخ   من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

السيدة  ل ائدة  هككارات   2,5721

لبطاقة  الحاملة  حنان  امهاوش 

.CB285704 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3458 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى «فدان احر�سي وفدان اجرض 

امقران»  العين  تداوت  ونطرف 

 417 بعدد  واجب ضمن  حيازة  ذي 

املكواجد بالجماعة الترابية سرغينة 

ابكداء  بوملان،  إقليم  بوملان  دائرة 

إلى غاية  2727 وككو ر   9 تاريخ   من 

في  علني  بحث   2727 وككو ر   19

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

مساحة 0,0665 هككار ل ائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  محمد  العمراني 

.CB37030 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/)2727/345 بكاريخ 11 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي  «بوسريوالت»  املسمى 

املكواجد   18/9((9 عدد  امللكية 

بالجماعة الترابية عين الجوهرة دائرة 

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت 

إلى غاية  2727 وككو ر   9 تاريخ   من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 8 وجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هككارات ل ائدة السيدة بن ادريس 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  نرمين 

.L327949 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3468 بكاريخ 14 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ذي رسم  «الدليمة العوينة»  املدعو 

ص حة   138 بعدد  ضمن  ملكية 

بكاريخ  62 كناش األمالك رقم   229 

14 سبكمبر 2718 املكواجد بالجماعة 

الترابية مقريصات قيادة مقريصات 

ابكداء  دائرة مقريصات إقليم وزان، 

إلى غاية   2727 وككو ر   8 تاريخ  من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من وجل سقي مساحة 0,65 

هككار ل ائدة السيد املغاسل محمد 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.AD6566
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/7)2727/34 بكاريخ 14 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «لحريش»  املدعو  الجماعي 

بنعيش  الدواغر  الساللية  للجماعة 

بكاريخ  37 عدد  إدارية  شهادة   ذي 

املكواجد   2727 وغسطس   37

قيادة  الص افعة  الترابية  بالجماعة 

إقليم  القصيبية  دائرة  الص افعة 

تاريخ من  ابكداء  سليمان،   سيدي 

وككو ر   19 إلى غاية   2727 وككو ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,50 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

هككار ل ائدة السيد محمد العروي 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.G187193

151

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3469 بكاريخ 14 سبكمبر

امللك  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  «الشبيكة»  املسمى 

املكواجد   (7/196( عدد  العقاري 

بالجماعة الترابية ازغار قيادة ازغار 

ووالد بنحمادي دائرة سيدي سليمان 

من  ابكداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

 19 غاية  إلى   2727 وككو ر   8 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2727 وككو ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

السيد  ل ائدة  هككارات   3,0271

مراد لعريبي الحامل لبطاقة الكعريف 

.GA128750 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3475 بكاريخ 14 سبكمبر

امللك  على  سيجري  الذي   2727

ذي   «P.D.N B14a-21» املسمى 

 58/57332 عدد  العقاري  الرسم 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

ابي  سيدي  باشوية  القنادل  ابي 

القنادل إقليم سال، ابكداء من تاريخ 

وككو ر   12 إلى غاية   2727 وككو ر   2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من وجل سقي مساحة 0,1795 

امعيز  رشيد  السيد  ل ائدة  هككار 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.A(2262(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3428 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «العبو ين»  املدعو  الجماعي 

ذي  الحدادة  الساللية  للجماعة 

 18(6 عدد  االسكغالل  شهادة 

املكواجد   2727 وغسطس   26 بكاريخ 

قيادة  الحدادة  الترابية  بالجماعة 

وحواز  دائرة  القنيطرة  وحواز 

ابكداء  القنيطرة  إقليم  القنيطرة 

إلى غاية  2727 وككوير   5 تاريخ   من 

15 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 وجل سقي مساحة  منه من  املاء 

كرادي  رشيد  السيد  ل ائدة  هككار 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.G440135

154

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3426 بكاريخ 17 سبكمبر

امللكين  على  سيجري  الذي   2727

ذي  «ر�سى»  و  «عماد»  املسميين 

الرسمين العقاريين عدد 13/59378 

املكواجدين بالجماعة   13/5937( و 

بنمنصور  قيادة  بنمنصور  الترابية 

القنيطرة،  إقليم  بنمنصور  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   5 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   15 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

ل ائدة  هككارات   4,7503 مساحة 

معه  ومن  السنو�سي  اسامة  السيد 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.G655718
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3445 بكاريخ 11 سبكمبر

امللك  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  كنزة»  «بالد  املسمى 

املكواجد   52/17472 عدد  العقاري 

قيادة  مالك  بني  الترابية  بالجماعة 

األربعاء  سوق  دائرة  عودة  بن  قرية 

ابكداء  القنيطرة،  إقليم  الغرب 

إلى غاية  2727 وككو ر   5 تاريخ   من 

15 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

وفي  نبيل  السيد  ل ائدة  هككار   1

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.A423388 الوطنية

156

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3452 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «فوارات»  املدعو  الجماعي 

العيا�سي  ووالد  الساللية  للجماعة 

عدد  االسكغالل  شهادة  وذي 

 2727 وغسطس   2( بكاريخ   23

عامر  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

ابكداء  سال  إقليم  عامر  باشوية 

إلى غاية  2727 وككوير   5 تاريخ   من 

في  علني  بحث   2727 وككو ر   15

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

منه من وجل سقي  ثقب وجلب املاء 

ل ائدة  هككارات   2,0025 مساحة 

السيد ادريس زيرود الحامل لبطاقة 

.A5(4697 الكعريف الوطنية

157

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3457 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «السيسان»  املدعو  الجماعي 

بوخليف  ووالد  الساللية  للجماعة 

بكاريخ   31 عدد  إدارية  شهادة  ذي 

املكواجد   2727 وغسطس   2(

قيادة  القصيبية  الترابية  بالجماعة 

إقليم  القصيبية  دائرة  الص افعة 

تاريخ من  ابكداء  سليمان   سيدي 

وككو ر   15 إلى غاية   2727 وككوير   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,20 مساحة  سقي  وجل  من  منه 
هككار ل ائدة السيد امبارك العسري 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA42453

158
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3449 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الكابع  «كريش»  املدعو  الجماعي 

بهت  الدواغر  الساللية  للجماعة 

بكاريخ  29 عدد  إدارية  شهادة   ذي 

املكواجد   2727 وغسطس   2(

قيادة  الص افعة  الترابية  بالجماعة 

إقليم  القصيبية  دائرة  الص افعة 

تاريخ من  ابكداء  سليمان   سيدي 

وككو ر   15 إلى غاية   2727 وككوير   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,15 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

هككار ل ائدة السيد سعيد املجاهد 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA42269
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2727/3443 بكاريخ 11 سبكمبر

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى «المولين» ذي الرسم العقاري 

بالجماعة املكواجد   R/1555(  عدد 

القنيطرة  إقليم  القنيطرة  الترابية 

القنيطرة  إقليم  العصام  دائرة 

إلى   2727 وككوير   5 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2727 وككو ر   15 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منهم من وجل  املاء  وثقاب وجلب   3

ل ائدة  هككار   42 مساحة  سقي 

السيد الطيب اللبار الحامل لبطاقة 

.G1525 الكعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2727/3454 بكاريخ 11 سبكمبر
ساحة  على  سيجري  الذي   2727
زيان  ووالد  بدوار  األحمر  مسجد 
وزارة  طرف  من  بئر  بح ر  إذن  ذي 
بكاريخ االسالمية  والشؤون   األوقاف 
 ) وغسطس 2727 املكواجد بالجماعة
الترابية سيدي اعمر الحا�سي قيادة 
تالل  دائرة  الحا�سي  اعمر  سيدي 
ابكداء  قاسم  سيدي  إقليم  الغرب 
إلى غاية   2727 وككوير   5 تاريخ  من 
في  علني  بحث   2727 وككو ر   15
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
وجلب املاء منه قصد تزويد املسجد 
الغيالني  قاسم  السيد  ل ائدة  باملاء 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK35662
161

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2727/3465 بكاريخ 11 سبكمبر 
العقار  على  سيجري  الذي   2727
اسبيطة»  «ووالد  املدعو  الجماعي 
ووالد  الساللية  للجماعة  الكابع 
االسكغالل  شهادة  وذي  اسبيطة 
 2727 وغسطس   2( بكاريخ   24 عدد 
عامر  الترابية  بالجماعة  املكواجد 
باشوية عامر  الشمالية  قيادة عامر 
5 وككو ر  إقليم سال ابكداء من تاريخ 
 2727 وككو ر   15 غاية  إلى   2727
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
هككار   1,3180 مساحة  سقي  وجل 
ل ائدة السيد عبد الرحمان اسكات 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB28693
162

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2727/3464 بكاريخ 14 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

«الحمري لالعيشة»  الجماعي املدعو 

ووالد  الساللية  للجماعة  الكابع 

مو�سى فرقة ووالد غريب ذي شهادة 

االسكغالل عدد 29 بكاريخ 8 سبكمبر 

الترابية  بالجماعة  املكواجد   2727

سيدي الطيبي باشوية سيدي الطيبي 

تاريخ من  ابكداء  القنيطرة   إقليم 

وككو ر   19 إلى غاية   2727 وككو ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,14 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

هككار ل ائدة السيدة يامنة بوعسرية 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G263945

163

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/)2727/346 بكاريخ 14 سبكمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

 الجماعي املدعو «القطاطسة» الكابع

ذي القطاطسة  الساللية   للجماعة 

بكاريخ  629 االسكغالل عدد   شهادة 

املكواجد   2727 وغسطس   18

العسلوجي  دار  الترابية  بالجماعة 

بهت  دائرة  العسلوجي  دار  قيادة 

إقليم سيدي قاسم ابكداء من تاريخ 

وككو ر   19 إلى غاية   2727 وككو ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من وجل سقي مساحة 2,70 هككارات 

ل ائدة السيد الخبيش احمد الحامل 

.GN1365 لبطاقة الكعريف الوطنية

164

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1( بكاريخ  ح.ج)2727/357 

على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 

السالم  عبد  الحاج  املسمى  العقار 

 1(9 ص   194 بعدد  ض  ذي شراء 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

إقليم  تي لت،  الرزاق،دائرة  عبد 

 12 تاريخ  من  ابكداء  الخميسات 

وككو ر   22 غاية  إلى   2727 وككو ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

من وجل سقي مساحكه 1,20 هككارا 

ل ائدة السيد العزوزي زين العابدين 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.F337(2(

 175

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3492 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

I ذي شهادة امللكية  املسمى بوكركور 

)82)75/8 املكواجد بالجماعة  عدد 

مول  سليمان  سيدي  الترابية 

الكي ان،  دائرة وحواز مراكش، إقليم 

وككو ر   9 تاريخ  من  ابكداء  مكناس 

 2727 وككو ر   19 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

هككارا   3,94 مساحة  سقي  وجل 

املجيد  عبد  بلمكي  السيد  ل ائدة 

الوطنية الكعريف  لبطاقة   الحامل 

.UC 16589 

176 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بكاريخ  ح.ج2727/3493 

على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 

شهادة  ذي  السعادة  املسمى  العقار 

املكواجد   75/113152 عدد  امللكية 

دائرة  بالجماعة الترابية الدخيسة،  

إقليم مكناس ابكداء  وحواز مكناس، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

السيدة  ل ائدة  هككارات   3,3813

لبطاقة  الحاملة  جليلة  بنشقرون 

.D64683  الكعريف الوطنية

177

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3448 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

امللكية   شهادة  ذي  مبروكة  املسمى 

بالجماعة  املكواجد   6(/8814 عدد 

دائرة  تاوجدات،   عين  الترابية 

ابكداء  الحاجب  إقليم  تاوجدات، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

19 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

احياك  السيد  ل ائدة  هككارات   2

لبطاقة  الحامل  ايوب  الواحد  عبد 

.R95397  الكعريف الوطنية

178

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3495 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ثبوث  نظير  ذي  بومخزني  املسمى 

املكواجد بالجماعة   37 عدد  ملكية  

عين  دائرة  الجمعة،   عين  الترابية 

من  ابكداء  مكناس  إقليم  عرمة، 

 19 غاية  إلى   2727 وككو ر   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2727 وككو ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من وجل اإلسكعمال املنزلي  

مساحة  والسقي  املاشية  وإرواء 

بريش  السيدة  ل ائدة  هككارات   3

الدريسية الحاملة لبطاقة الكعريف 

.D57(229  الوطنية

179

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   1( بكاريخ  ج2727/3575 

الذي سيجري بالعقار املسمى   2727

عدد  امللكية  شهادة  ذي   1 قرية 

بني  بالجماعة  )45226/7املكواجد 

سنوس،  دائرة قرية با محمد، إقليم 

وككو ر   12 تاريخ  من  ابكداء  تاونات 

وككو ر2727   22 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  من واد سبو 

 16,6783 مساحة  سقي  وجل  من 

عالل  بنحمو  السيد  ل ائدة  هككارا 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C130301  الوطنية

180

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1( بكاريخ  ح.ج2727/3578 

على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 

شهادة  ذي  الوردة  املسمى  العقار 

املكواجد   41/22346 عدد  امللكية 

اقورار،   اغبالو  الترابية  بالجماعة 

ابكداء  ص رو  إقليم  ص رو،  دائرة 

إلى غاية   2727 وككو ر   12 من تاريخ 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

منزلية  سقي  وجل  من  منه  املاء  

ل ائدة  هككارا   0,8112 مساحة 

معها  ومن  ال كرني  ابتسام  السيدة 

الوطنية   الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB238146

181

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

14 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج3)2727/34 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شهادة  ذي   3 الشرشار  املسمى 

امللكية عدد عدد 53)81/4 املكواجد 

دائرة  بالجماعة الترابية ايت مالك،  

ابكداء  الخميسات  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   19

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

بوعالم  السيد  ل ائدة  هككارات   3

الكعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.XA33673 الوطنية

182

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
14 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج4)2727/34 
العقارات  الذي سيجري على   2727
عقد  ذي   2 ت شكاحت  املسماة 
وت شكاحت   26 بعدد  ضمن  شراء 
 23 بعدد  ضمن  شراء  عقد  ذي   3
 24 شراء  عقد  ذي   6 وت شكاحت 
ذي عقد شراء ضمن   5 وت شكاحت 
شراء  ذي   2 وت شكاحت   25 بعدد 
249 وت شكاحت   واجب ضمن بعدد 
 2( بعدد  ضمن  شراء  عقد  ذي   1
تزكيت،   الترابية  بالجماعة  املكواجد 
ابكداء  إفران  إقليم  افران،  باشوية 
إلى غاية   2727 وككو ر   5 تاريخ  من 
وككو ر2727 بحث علني في شأن   12
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
املاء  منه من سقي مساحة 3,4151 
اسماعيل  السيد  ل ائدة  هككارات 
الحامل  عديدي  ونورالدين  عديدي 
 DB14815 لبطاقة الكعريف الوطنية

.DB13570 ورقم
183

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 14 بكاريخ  ح.ج5)2727/34 
على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 
شهادة  ذي  الشلحة  املسمى  العقار 
املكواجد   81/13299 عدد  امللكية 
الجوهرة،   عين  الترابية  بالجماعة 
الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 
إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 
وككو ر2727 بحث علني في   19 غاية 
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
 1 سقي  وجل  من  منه  املاء   وجلب 
هككار ل ائدة السيد امشيشو محمد 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA(96(
184 



13047 الجريدة الرسميةعدد 5632 - 19 ص ر 1442 )) وككو ر 2727) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   14 بكاريخ  ج6)2727/34 

الذي سيجري بالعقار املسمى   2727

محمد الصغير ذي شهادة امللكية عدد 

2562/21 املكواجد بالجماعة الترابية 

مكناسة الشرقية،  دائرة تازة، إقليم 

تازة ابكداء من تاريخ 9 وككو ر 2727 

إلى غاية 19 وككو ر2727 بحث علني 

بجلب  الترخيص  مشروع  شأن  في 

املاء  من وجل سقي مساحة 4,8327 

الجياللي  بن  السيد  ل ائدة  هككارا 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  يونس 

.Z344169 الوطنية

185

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبكمبر   14 بكاريخ  ج8)2727/34 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

امللكية  شهادة  ذي  فياشة  املسمى 

املكواجدة بالجماعة   81/1496 عدد 

دائرة  الجوهرة،   عين  الترابية 

ابكداء  الخميسات  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   19

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

الزوبع  السيد  ل ائدة  هككارا   0,89

عبد السالم الحامل لبطاقة الكعريف 

.AB71504 الوطنية

186

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 21 بكاريخ  ح.ج2727/3521 

على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 

العقار املسمى تحريشت ذي شهادة 

املكواجد   41/35726 عدد  امللكية 

طم،   طم  بئر  الترابية  بالجماعة 

ابكداء  ص رو  إقليم  املنزل،  دائرة 

إلى غاية   2727 وككو ر   15 من تاريخ 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   26

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

السيدة  ل ائدة  هككارات   5,7553

ملغي هند الحاملة لبطاقة الكعريف 

.CB86867 الوطنية

187

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج))2727/34 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى فدان الولجة ذي عقد شراء 

املكواجد   157 179 ص  ضمن بعدد 

الطلبة،   مجمع  الترابية  بالجماعة 

إقليم الخميسات  دائرة الخميسات، 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث  وككو ر2727   19 غاية 

بح ر  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  وجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  ل ائدة  هككارا   5 مساحة 

الحامل  مروش  ولبنى  عكور  محمد 

 X155(88 لبطاقة الكعريف الوطنية

.X258894و

 188

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3482 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

العقاري  الرسم  ذي  اللودي  املسمى 

بالجماعة  املكواجد   3939/81 عدد 

سيدي  الجوهرة  عين  الترابية 

إقليم  تي لت،  دائرة  بوخلخال،  

الخميسات ابكداء من تاريخ 9 وككو ر 

وككو ر2727   19 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من وجل  بح ر بئر وجلب املاء  

ل ائدة  هككارا   1,56 مساحة  سقي 

السيد خيوط ادريس الحامل لبطاقة 

.XA3442 الكعريف الوطنية

189

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3442 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ذي شهادة امللكية   2 املسمى بنحدة 

12781/)6 املكواجد بالجماعة  عدد 

دائرة  بورزوين،  آيت  الترابية 

ابكداء  الحاجب  إقليم  الحاجب، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   19

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

هككارا ل ائدة السيد بن عياد   0,10

الكعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.C274245 الوطنية

190

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3481 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  الشلحة  فدان  املسمى 

العقاري 6)2 ص 232 كناش 12 و69 

ص 4) كناش 19 املكواجد بالجماعة 

الترابية آيت بويحيى الحجامة،  دائرة 

ابكداء  الخميسات  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   19

وجلب  بئر  بح ر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

السيد  ل ائدة  هككارا   0,6777

لبطاقة  الحامل  ادريس  بلقاسم 

.XA18446 الكعريف الوطنية

191

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3483 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ذي  الحروش  عزوز  شعبة  املسمى 

رسم امللكية عدد 7/81)48 املكواجد 

الطلبة،   مقام  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث  وككو ر2727   19 غاية 

بح ر  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  بئر وجلب املاء  

ل ائدة السيد  هككارا    0,6 مساحة  

لبطاقة  الحامل  حمادي  الوهابي 

.AB109548 الكعريف الوطنية

192
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بكاريخ  ح.ج2727/3489 

على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 

عقد  ذي  املرجة  املسمى  العقار 

 152 ص   184 بعدد  ض  شراء 

اغبالو  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

ص رو  إقليم  ص رو،  اقورار،دائرة 

2727 إلى  9 سبكمبر  ابكداء من تاريخ 

وككو ر2727 بحث علني في   19 غاية 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وغراض  وجل  من  منه  املاء   وجلب 

عبد  ال نكرة  السيد  ل ائدة  منزلية 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  العالي 

.GJ3682 الوطنية

193

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3488 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ذي الرسم العقاري   2 املسمى كاعد 

19333/)6 املكواجد بالجماعة  عدد 

الحاجب،  دائرة  إقدار،   الترابية 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث  وككو ر2727   19 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من وجل سقي 

هككارا ل ائدة السيد   2,50 مساحة 

مروازي  وفاطمة  احمد  الحميدي 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.M26((65و W279348

194

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بكاريخ  ح.ج)2727/348 

على  سيجري  الذي   2727 سبكمبر 

ذي  نجدام  عين  املسمى  العقار 

 16/55596 عدد  العقاري  الرسم 

ايت  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

تي لت،  دائرة  الحجامة،   بويحيى 

من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

 19 إلى غاية   2727 سبكمبر   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من وجل سقي مساحة 5,09 

هككارا ل ائدة السيد رافعي املصط ى 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D1297 الوطنية

195

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3497 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى قطعة ورضية فالحية الكائنة 

باملحل املسمى تيجنت ذي عقد شراء 

املكواجد  337ص221  بعدد  ض 

دائرة  تكريكرة،   الترابية  بالجماعة 

من  ابكداء  إفران،  إقليم  وزرو، 

 19 غاية  إلى   2727 وككو ر   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

السيد  ل ائدة  هككارا   0,4405

لبطاقة  الحامل  لحسن  الدرماق 

.D56452 الكعريف الوطنية

196

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3491 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

شراء  عقد  ذي  بوملهاريز  املسمى 

املكواجد   226 375ص  بعدد  ض 

باشوية  تزكيت،   الترابية  بالجماعة 

من  ابكداء  إفران،  إقليم  إفران، 

 19 غاية  إلى   2727 وككو ر   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 3 منه من وجل سقي مساحة  املاء  

محمد  اوكان  السيد  ل ائدة  هككارا 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB2358

197

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3484 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

عقد  ذي  الشكيمة  فدان  املسمى 

ص8)2   228 بعدد  ض  ملكية 

ايت  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

تي لت،  دائرة  الحجامة،   بويحيى 

من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

 19 غاية  إلى   2727 وككو ر   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  وككو ر2727 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من وجل سقي مساحة 0,99 

هككارا ل ائدة السيد هرموش موالي 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.X175916 الوطنية

198

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3486 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

55-54 موضوع  املسمى عوينة الرمل 

 75/47946 عدد  العقاري  الرسم 

 587 بعدد  ض  مقاسمة  عقد  ذي 

املكواجد بالجماعة الترابية   474 ص 

إقليم  عين كرمة،  دائرة عين عرمة، 

وككو ر   9 تاريخ  من  ابكداء  مكناس، 

وككو ر2727   19 غاية  إلى   2727

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من وجل  بإنجاز بئر وجلب املاء  

ل ائدة  هككارا   0,64 مساحة  سقي 

لبطاقة  الحامل  حسن  نزيه  السيد 

.D198191 الكعريف الوطنية

199

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

14 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2)2727/34 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى فدان سيدي يحيى ذي عقد 

شراء عدد 96/31 املكواجد بالجماعة 

دائرة  الترابية خميس سيدي يحيى،  

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2727 وككو ر   9 تاريخ  من 

وككو ر2727 بحث علني في شأن   19

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من وجل سقي مساحة 0,10 

حدو  بلغازي  السيد  ل ائدة  هككارا 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.A23573

200
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

14 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج1)2727/34 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  بونوال  فدان  املسمى 

املكواجد   16/58367 عدد  العقاري 

دائرة  بالجماعة الترابية ايت يدين،  

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث  وككو ر2727   19 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من وجل سقي 

السيد  ل ائدة  هككارا   4 مساحة 

لبطاقة  الحامل  اسماعيل  بال قير 

.X258122 الكعريف الوطنية

201

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)1 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3576 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

املسمى عيادي 2 - 1 ذي شهادة امللكية 

48)23/)6 املكواجد بالجماعة  عدد 

الترابية ايت نعمان، دائرة الحاجب، 

تاريخ من  ابكداء  الحاجب،   إقليم 

 12 وككو ر 2727 إلى غاية 22 وككو ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 7.99 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

عصام  زدي  السيد  ل ائدة  هككارا 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.UA92248 الوطنية

202

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

15 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج9)2727/34 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

الرسم  ذي  الحنبلي  فدان  املسمى 

املكواجد   19976/16 عدد  العقاري 

عالل  سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم  تي لت،  دائرة  البحراوي،  

الخميسات، ابكداء من تاريخ 9 وككو ر 

2727 إلى غاية 19 وككو ر2727 بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بح ر 

منه من وجل سقي  بئر وجلب املاء  

مساحة 1 هككارا ل ائدة السيد عبدو 

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  البقال 

.A332737 الكعريف الوطنية

203

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة   وصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 سبكمبر  بكاريخ  ح.ج2727/3494 

العقار  على  سيجري  الذي   2727

ذي   1316-1379 بالل  ايت  املسمى 

 59/155(1 عدد  العقاري  الرسم 

إقدار،   الترابية  بالجماعة  املكواجد 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

إلى   2727 وككو ر   9 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث  وككو ر2727   19 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  بئر وجلب املاء  

مساحة 5 هككارا ل ائدة السيد بورزة 

عبد االاله الحامل لبطاقة الكعريف 

.D(7(987 الوطنية

204

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبكمبر   18 بكاريخ   2727/3579

العقار  على  سيجرى  الذي   2727

املسمى العباسية ذي الرسم العقاري 

عدد 81/17852، املكواجد بالجماعة 

دائرة  يحيى،  يدي  خميس  الترابية 

تي لت، إقليم الخميسات ابكداء من 

 26 إلى غاية   2727 وككو ر   15 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2727 وككو ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

هككارا ل ائدة السيد جدة   1.2687

العباسية الحاملة للبطاقة الكعريف 

.A243(56 الوطنية

221

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبكمبر   18 بكاريخ   2727/3517

العقار  على  سيجرى  الذي   2727

املسمى تعاونية موالي علي 1/43 ذي 

 ،16/1134( عدد  العقاري  الرسم 

ايت  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

إقليم  الخميسات،  دائرة  ميمون، 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات 

15 وككو ر 2727 إلى غاية 26 وككو ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 7.99 مساحة  سقي  وجل  من  منه، 

هككارا ل ائدة السيد املسعودي عزيز 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.X162128

222

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبكمبر   18 بكاريخ   2727/3511

العقار  على  سيجرى  الذي   2727

املسمى تبوريت تغاط 8 س + الجردة 

اسكخراج  عقد  ذي  ابراهيم  سيدي 

 ،471 ص   567 بعدد  ض  واجب 

تزكيت،  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

ابكداء  إقليم افران،  باشوية افران، 

إلى غاية   2727 وككو ر   15 من تاريخ 

في  علني  بحث   2727 وككو ر   26

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  وجل  من  منه،  املاء  وجلب 

2.15 هككارا ل ائدة السيدة  مساحة 

اشعو عال الحاملة للبطاقة الكعريف 

.DB2270 الوطنية

223

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبكمبر   18 بكاريخ   2727/3512

العقار  على  سيجرى  الذي   2727

الرسم  ذي  واحي  بن  ويت  املسمى 

املكواجد   ،K/1((11 عدد  العقاري 

دائرة  الترابية بن صميم،  بالجماعة 

تاريخ  من  ابكداء  افران  إقليم  وزرو، 

15 وككو ر 2727 إلى غاية 26 وككو ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من وجل سقي مساحة 5 هككارا 

ومن  محمد  طاهري  السيد  ل ائدة 

الكعريف  للبطاقة  الحامل  معه 

.D49839 الوطنية

224
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبكمبر   18 بكاريخ   2727/3513

العقار  على  سيجرى  الذي   2727

املسمى ويت رحو ذي شهادة االسكغالل 

عدد 57 بكاريخ 31 وغسطس 2727، 

عين  الترابية  بالجماعة  املكواجد 

كندر،  ايموزار  دائرة  الشكاك، 

 15 تاريخ  من  ابكداء  ص رو،  إقليم 

وككو ر   26 غاية  إلى   2727 وككو ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من وجل سقي مساحة 845).2 

هككارا ل ائدة السيد ب وناس ادريس 

الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB81305

225

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبكمبر   1( بكاريخ   2727/3498
العقار  على  سيجرى  الذي   2727
امللكية   شهادة  ذي  العيوج  املسمى 
عدد 2727/164، املكواجد بالجماعة 
مول  سليمان  سيدي  الترابية 
إقليم  دائرة احواز كناس،  الكي ان، 
12 وككو ر  ابكداء من تاريخ  مكناس، 
 2727 وككو ر   22 غاية  إلى   2727
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من وجل 
سقي مساحة 2.5914 هككارا ل ائدة 
جانو احمد الحامل للبطاقة الكعريف 

.D27684( الوطنية
226

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبكمبر  1( بكاريخ   2727/349(

العقار  على  سيجرى  الذي   2727  
الرسم  ذي  بوطاهر  ضيعة  املسمى 
املكواجد   ،4(44/6( عدد  العقاري 
بالجماعة الترابية آيت نعمان، دائرة 
ابكداء  الحاجب  إقليم  الحاجب، 
إلى غاية   2727 وككو ر   12 من تاريخ 
22 وككو ر 2727 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
 4 من وجل سقي مساحة  منه،  املاء 
هككارا ل ائدة السيد الجاي مصط ى 
الوطنية  الكعريف  للبطاقة  الحامل 

.A288(3
227

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبكمبر   1( بكاريخ   2727/3487
العقار  على  سيجرى  الذي   2727
ذي  الحجامين  عين  فدان  املسمى 
ص   279 بعدد  ض  الشراء  عقد 
الترابية  بالجماعة  املكواجد   ،194
تي لت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 
تاريخ من  ابكداء  الخميسات  إقليم 

 12 وككو ر 2727 إلى غاية 22 وككو ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2727
املاء  وجلب  بئر  بح ر  الترخيص 
 1.47 مساحة  سقي  وجل  من  منه، 
هككارا ل ائدة السيد الواسيني ويوب 
الوطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.A636331
228

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبكمبر   22 بكاريخ   2727/3547
العقار  على  سيجرى  الذي   2727
الترابية  بالجماعة  املكواجد  املسمى 
كيسان، دائرة غ ساي، إقليم تاونات 
إلى   2727 8 وككو ر  من تاريخ  ابكداء 
علني  بحث   2727 وككو ر   13 غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء منه، من وجل تزويد 
ل ائدة  الشروب،  باملاء  الساكنة 
في  والكنمية  للبيئة  األمل  جمعية 

شخص ممثلها القانوني
229
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