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نزع ملكية األرا�سي من تجل إنجاز قناة توزيع مياه السقي بقطاع الري 

)H للمدار السقوي الحوز املأوسط بالجماعة القروية سيدي عبد هللا 

13553غيات قيادة سيدي عبد هللا غيات عمالة إقليم الحوز ......................... 

اسأدراك تعديلي ملشروع مرسوم املعلن تن من املن عة العامة تقوية تزويد 

مدينة طنجة باملاء الشروب انطالقا من سد خروب - الجماعة الترابية 

جبل لحبيب )عمالة إقليم تطوان)، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

556113551 بأاريخ 19 يونيو 019) .................................................................. 

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن تن املن عة العامة تق�سي بإحداث 

افني)، و4نزع  افني،)إقليم سيدي  املستش ى اإلقليمي بمدينة سيدي 

13560ملكية القطعأين األرضيأين الالزمأين لهذا الغرض................................ 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تأحمل اإلدارة تية مسؤولية فيما يأعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

ISSARASSUR
SARL

AU CAPITAL DE 50.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 366 BD

MOHAMED V CASABLANCA

RC N° 239869

تغيير املقر االجأماعي
 ISSARASSUR اتخذ شركاء شركة

SARL خالل الجمع العام االسأثنائي 

بأاريخ 8) تغسطس 0)0)، القرارات 

الأالية :

تغيير املقر االجأماعي للشركة :

366، شارع محمد الخامس،  من 

الدار البيضاء.

إلى الطابق الس لي، بلوك ب رقم 

66 سيتي الهدى تكادير.

تحين النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

1660) بأاريخ 5) سبأمبر 0)0).
مقأطف من تجل االشهار

1 P

FUNGILAND
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ذات  واحد،  بشريك  محدودة 

املواص ات الأالية :

التسمية : FUNGILAND ش م م 

ش و.

ال لحيين  ال قرة  دوار   : املقر 

قاسم  سيدي  الطالب  بئر  جماعة 

سيدي   1551 االقليمية  الطريق 

قاسم النشاط الأجاري :

مزارع فالحية.

تو  )تاجر  والأصدير  االسأيراد 

وسيط).

املدة : 99 سنة.
درهم،   100.000  : املال  رتس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم، مؤدات كاملة، بحاملها السيد 

عبد هللا البكري.

التسيير : السيد عبد هللا البكري، 

ملدة غير محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجاري باملحكمة االبأدائية بسيدي 

بأاريخ  (8607 رقم  تحت   قاسم 

 3) سبأمبر 0)0).

2 P

NEGOCE G EVENING
SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر 

بالر4اط  ومسجل   ،(011 ماي   10

وضع  تم   ،(011 تبريل   7 بأاريخ 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

مسؤولية محدودة باملميزات الأالية :

 NEGOCE G  : التسمية 

.EVENING SARL
زنقة   68 رقم   : االجأماعي  املقر 

لحميدات، حي االنبعاث سال.
ممون   : الجأماعي  املوضوع 

مخأل ة  وتشغال  بستنة   ح الت، 

تو البناء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

التسيير : تم تعيين السيدة نعيمة 

سيا�سي كمسيرة ملدة غير محدودة.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

حصة   1000 على  مقسمة  درهم 

موزعة على الشكل الأالي :

 500 سيا�سي  نعيمة  السيدة 

حصة.

 500 الكرايدي  محمد  السيد 

حصة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

األر4اح : تقسم حسب ال صل 8) 

من القانون األسا�سي.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(011 تبريل   (1 بأاريخ 

.18319
رقم السجل الأجاري : 16113.

رقم التسجيل : 011)/010).

3 P

 YOUNESS HOMSI

PARFUMEUR
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

0)0)، قد  3 سبأمبر  بالر4اط بأاريخ 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

مواص اتها كالأالي :

 YOUNESS HOMSI  : التسمية 

.PARFUMEUR SARL AU

في  الأجارة   : االجأماعي  الهدف 

بالجملة  الأجميل  مسأحضرات 

والأصدير واالسأيراد.

املقر االجأماعي : حي مرزوكة دوار 

النوي ات عين عأيق تمارة.

حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

في  للشركة  االجأماعي  الرتسمال 

 1000 على  موزع  درهم   100.000

حصة  لكل  درهم   100 ب  حصة 

موزعة على الشريالوحيد كما يلي :

الحم�سي  يونس  محمد  السيد 

1000 حصة.

عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 

االجأماعي ملدة غير محددة  االمضاء 

إلى السيد محمد يونس الحم�سي.

تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،(0(0 سبأمبر   15 بأاريخ  بأمارة 

تحت رقم 3950.

4 P

ABYON TRADE

SARL

رتسمال : 100.000.000 درهم

املقر االجأماعي : زنقة سمية إقامة 

شهرزاد 3 طابق الخامس شقة )) 

النخيل الدار البيضاء

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،(0(0 سبأمبر   ( بأاريخ  البيضاء 

لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الأالية :

التسمية : تبيون ثراد ش م م.

توزيع،   : االجأماعي  الهدف 

جميع  وتمثيل  شراء  بيع،  املأاجرة، 

املواد التي تدخل في البناء، السانأير، 

الكهر4اء والعقاقير.
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واملأاجرة  والأصدير  االسأيراد 
املأاجرة في مواد الأحميل البيولوجية 

والطبيعية.
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
املالية والأجارية والصناعية العقارية 
شأنها  من  والتي  العقارية  والغير 

املساهمة في الهدف.
املقر االجأماعي : زنقة سمية إقامة 
 (( طابق الخامس شقة   3 شهر زاد 

النخيل الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الأجاري.
في  حدد   : الشركة  رتسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
درهم للواحدة،   100 حصة من فئة 

موزعة كالأالي :
 310 اليبات  العالي  عبد  السيد 

حصة.
السيد تيوب البهلولي 330 حصة.

السيد يونس العبادي 330 حصة.
املجموع : 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد  اليبات،  العالي  عبد  السيد 
تيوب البهلولي والسيد يونس العبادي.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.
تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  البيضاء 
تحت رقم 717185 وسجلت الشركة 
بن س   173333 تحليلي  رقم  تحت 

الأاريخ.
مقأطف من تجل اإلشهار

5 P

كويك صولوسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر : 3) شارع عقبة ابن نافع،
الحي املحمدي، الدار البيضاء
السجل الأجاري : 103709

حل مسبق للشركة
املؤرخ  االسأثنائي  للقرار  طبقا 
بالدار البيضاء في 3 تغسطس 0)0)، 

تنس  السيد  الوحيد  الشريك  قرر 
 ،( ال أح  بإقامة  الساكن  اقويقة 
عمارة )1، الشقة 10، شارع القدس، 
الشق،  عين  هللا،  عبد  موالي  حي 
للبطاقة  الحامل  البيضاء،  الدار 
: يلي  ما   BK(50115 رقم  الوطنية 
من  ابأداء  للشركة  مسبق  حل 
3 تغسطس 0)0)، ووضعها في حالة 

تص ية.
اقويقة  محمد  السيد  تعيين 
عمارة   ،( ال أح  بإقامة  الساكن 
حي  شارع القدس،   ،10 الشقة   ،1(
الدار  الشق،  عين  عبد هللا،  موالي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  البيضاء، 

رقم B16719 مص ي للشركة.
بالعنوان  الأصية  مقر  تحديد 
نافع،  ابن  عقبة  شارع   ،(3  : الأالي 

الحي املحمدي، الدار البيضاء.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بأاريخ 13 تغسطس 0)0)، 

تحت رقم 993)71.
من تجل الألخيص

واالشهار

6 P

ABOUTSTORY
SARL AU

ليوم  املسير  قرار  إثر  على 
لشركة   (0(0 تغسطس   3
شركة   ،ABOUTSTORY SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم،    100.000 رتسمالها  وحيد، 

تقرر ما يلي :
حل الشركة.

اموريم  سيل ا  السيد  اعالن 
كمص ي  كارلوس  جوزي  مونتي  دو 

للشركة.
الطابق  رقم589  الأص ية  مقر 
11 حي السالم االضافي  الثالث قطاع 

سال.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
0)0)، تحت رقم  1) سبأمبر  بأاريخ 

.35011
7 P

STE S H D TRAVAUX
SARL AU

الرأسامل : 500.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بالر4اط  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم   ،(0(0 تغسطس   (7 بأاريخ 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الأالية :
 S H D  : االجأماعية  التسمية 

.TRAVAUX
في  مقاول   : االجأماعي  الهدف 
)إصالح،  مخأل ة  وتشغال  تعمال 

تجهيز، مرونة وجميع الحاالت).
مقاول في التركيب الكهر4ائي.

شارع   15  : االجأماعي  املقر 
تكدال،   01 رقم  شقة  األبطال، 

الر4اط.
املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 
على  موزع  درهم   500.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   5000

للحصة وزعت كما يلي :
 5000 إدريس  الناجم  السيد 

حصة.
السنة االجأماعية : تبدت من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تم تعيين السيد الناجم 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  إدريس 
الوثائق  على  وكموقع  محدودة،  غير 

البنكية.
تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 
بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأارخ )) تغسطس 0)0)، تحت رقم 

.116017
8 P

GOOD STP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الر4اط، عمارة 30 شقة رقم 8، زنقة 
موالي احمد لوكيلي  حسان

تأسيس رشكة
من  محرر  رسمي  عقد  بمقأ�سى 
طرف األسأاذ �سي محمد باينة بأاريخ 
تأسيس  تم   ،(019 نوفمبر  فاتح 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواص ات الأالية :

.GOOD STOP التسمية : شركة

املسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

املحدودة.

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.STATION DE SERVICE الخدمة

عمارة  الر4اط،   : االجأماعي  املقر 
موالي  زنقة   ،8 رقم  شقة   30 رقم 

احمد الوكيلي، حسان.

الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 

99 سنة من تاريخ تسجيلها في  خالل 

السجل الأجاري.

 10.000  : الشركة  رتسمال  مبلغ 

درهم.

تسير الشركة من طرف   : املسير 

غير  وذلك  سجعي  نبيل  السيد 

محدودة.

اإليداع القانوني : تم لدى للشركة 

باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

سبأمبر   18 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

عدد  الأجاري  السجل   ،(0(0

.115981

9 P

ديوان األسأاذة بغدادي موثقة بالدار البيضاء

حي فلوريدا سيدي معروف 61)

الهاتف : 786930))05

ال اكس : )58107))05

RESIDENCE CASABLANCA
SARL

 رتسمالها : 100.000 درهم

 CASABLANCA 11 : املقر االجأماعي

 120 QUARTIER FLORIDA SIDI

MAAROUF

الدار البيضاء

بالدار  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

0)0)، تقرر فيه  ) سبأمبر  البيضاء 

ما يلي :

 RESIDENCE  : التسمية 

.CASABLANCA SARL
صحراوي  حسن  السيد  فوت 

 310 ل ائدة السيدة دليلة الحري�سي 

في  يملكها  التي  اجأماعية  حصة 

درهم للواحد بما   100 شركة بقيمة 

يعادل 31.000.
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الحري�سي  شكيب  السيد  وهب 

الحري�سي  دليلة  السيدة  ل ائدة 

يملكها  التي  اجأماعية  حصة   160

درهم للواحد،   100 في شركة بقيمة 

يعادل 16.000 درهم.

الحري�سي  شكيب  السيد  وهب 

 500 واليكن  اسية  السيدة  ل ائدة 

في  يملكها  التي  اجأماعية  حصة 

شركة بقيمة 100 درهم للواحد، بما 

يعادل 50.000 درهم.

القانوني  الأحويل  على  مصادقة 

 ،(0(0 سبأمبر   ( بأاريخ  للملكية 

الشركة  مال  لرتس  الجديد  الأوزيع 

توكيل السيد شكيب الحري�سي مسير 

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

بأاريخ   716933 تحت رقم  البيضاء 

)) سبأمبر 0)0).
األسأاذة دينا بغدادي

10 P

OMEGA ATLANTIC
ش م م

السجل الأجاري رقم 89)16

تأسيس شركة
بأاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(0(0 سبأمبر   (

الشركة بالخصائص الأالية :

 OMEGA م  م  ش   : التسمية 

.ATLANTIC

النشاط : تجارة األسماك بالجملة 

والأجزئة.

باالسأيراد  يقوم  تسماك  تاجر 

والأصدير.

صاحب الصيد.

املعالجة  محطات  تشغيل 

املنأجات  على  للح اظ  بالأجميد 
حقوق  على  واالسأحواذ  السمكية 

امللكية في جميع الصناعات املماثلة 

تو ذات الصلة.

تسويق وتجميد ومعالجة وتصدير 

جميع املأكوالت البحرية.

ومعالجة  وتجميد  اصطياد 

ونقل  وتسويق  و4يع  وشراء  وح ظ 

تنواع  جميع  وتصدير  واسأيراد 

والقشريات  والرخويات  األسماك 

ورتسيات األرجل واملحار وجراد البحر 

املحلية البحرية  املأكوالت   وغيرها 

 تو املسأوردة عن طريق س ن الصيد 

تو الأجميد، وطنية تو تجنبية.

شراء و4ناء و4يع واسأيراد وتشغيل 

وتجهيز وتأجير وشحن جميع الس ن 

وس ن الصيد بجميع تنواعها املعدة 

للصيد وغيرها.

واسأيراد  وتسويق  و4يع  شراء 

وال واكه  الحلزون  وتصدير 

 - غذائي  منأج  وتي  والخضروات 

زراعي.

والعبور،  واإلمداد،  الشحنات، 

والأ ريغ  الس ن  وتجهيز  واإلمداد 

البحرية  الصيد  قوارب  ومناولة 

والداخلية.

اإلنأاج  وسائل  كافة  اسأغالل 

والساحلي  البحري  الصيد  ألسطول 

والبحري والصيد الحرفي.

توزيع وتسويق وتصدير املأكوالت 

البحرية الطازجة و/ تو املجمدة.

الصيد البحري بكافة تشكاله.

نقل البضائع لحساب الغير.

شراء و4ناء و4يع واسأيراد وتصدير 

جميع  وشحن  واستئجار  وتسليح 

الس ن وس ن الصيد بجميع تنواعها 

املعدة للصيد وغيرها.

وتصدير  اسأيراد  عام،  تاجر 

 جميع املنأجات واألصناف الطبيعية

األجنبية  تو  املغر4ية  املصنعة،  تو   

واملنأجات املصرح  وجميع األصناف 

الجمركية  التسمية  قبل  من  بها 

املغر4ية.

وتغليف  وح ظ  وتجميد  تجهيز 

البحرية  املأكوالت  منأجات  جميع 

ومنأجاتها الثانوية.

املأكوالت  منأجات  و4يع  شراء 

البحرية بالجملة في املغرب والخارج.

تنواع  لجميع  الثالثي  التسويق 

قانوني  بشكل  وال حم  املحروقات 

خارج املغرب واملحروقات املشروعة.

السمك  وزيت  مسحوق  تسويق 

وتوزيع مواد التشحيم.

تصدير وتسويق جميع   / اسأيراد 

واألعالف  الغذائية  الحبوب  تنواع 

وجميع تنواع زيوت الطعام.

العمليات  جميع  عامة  و4ص ة 

والعقارية  والصناعية  الأجارية 

واملالية، املرتبطة بشكل مباشر تو غير 

مباشر باألشياء املذكورة تعاله تو التي 

يحأمل تن تعزز تحقيقها وتطويرها 

غير  تو  مباشرة  تي مشاركة  وكذلك 

في  األشكال،  من  بأي شكل  مباشرة 

الشركات التي تسعى لأحقيق تهداف 

مماثلة تو ذات صلة.

رقم   03 بلوك   : االجأماعي  املقر 

101) حي الوحدة، الداخلة.

سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

الأأسيس.

درهم   100.000  : املال  رتس 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالأالي :

 500 خريسأينكو  اولينا  السيدة 

حصة.

 500 سيرجي  رومانيوك  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة اولينا 

خريسأينكو كمسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.

 : خريسأينكو  اولينا  السيدة 

 119 رقم   03 الساكنة بإقامة مرحبا 

حي الداخلة تكادير.

السيد رومانيوك سيرجي : الساكن 

بروسيا.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية بالداخلة بأاريخ 3) سبأمبر 

0)0)، تحت الرقم 0)0)/791.

11 P

S. ANGLE
ش م م

سجل الأجاري رقم 16199
تأسيس شركة

بأاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
17 تغسطس 0)0)، تم وضع قوانين 

الشركة بالخصائص الأالية :
.S. ANGLE التسمية : ش م م

النشاط : تعمال البناء واملأنوعة، 
والديكور،  الطالء  الصحي،  الصرف 

السباكة، الكهر4اء، الطالء، الخأم.
الشراء والبيع والتسويق والترويج 
تجهيز املساحات الخضراء  العقاري، 
الخردة  الخأم،  والخاصة،  العامة 

املعدنية.
شراء و4يع وتسويق وتوزيع جميع 
مسألزمات الصيدليات  مواد البناء، 

وكذلك جميع املعدات الصناعية.
وتوزيع  تسويق  تمثيل  مساعدة 

الخدمات.
لحساب  والنساء  املوظ ين  نقل 

الغير.
نشاط بائعي األسماك.

ونقل  والدولي  املحلي  النقل 
البضائع والنقل املبرد.

تعمال مأنوعة وتقديم الخدمات 
وميناء  الطريق  على  واملساعدة 

املركبات واردات مواد السيارات.
اسأيراد وتصدير جميع املنأجات 
الأجارة،  العامة،  الأجارة  القانونية 

األمن، األمن.
املعامالت  جميع  عامة  و4ص ة 
الأجارية واملالية واملنقولة والعقارية 
املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 
تن  املحأمل  من  الشركة  بموضوع 
آخر مشابه تو  تروج له تو تي �سيء 

مرتبط.
املقر االجأماعي : بشارع امليناء حي 

السالم رقم 1767 الداخلة.
سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

الأأسيس.
درهم   100.000  : املال  رتس 
موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالأالي :



13099 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

السيد هشام الوردي 500 حصة.

 500 البعبيدي  حسن  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد هشام   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الوردي 

محدودة.

الساكن  الوردي  هشام  السيدة 

عزة  تم  منصور  توالد  بدوار 

الصخيرات، تمارة.

الساكن  البعبيدي  السيد حسن 

بحي البام رقم 90 عين العودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية بالداخلة بأاريخ 15 سبأمبر 

0)0)، تحت الرقم 0)0)/738.

12 P

STE NABOMA
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالر4اط قد تم   (0(0 تغسطس   (6

وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص الأالية :

.NABOMA : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجأماعي : مقاول تنظيف 

الواجهات واملحالت والشقق.
درهم   100.000  : املال  رتس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل الأالي :

حصة    510 السيد عزوزي عمر 

والسيد وهابي نبيل 190 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

الطابق الس لي   : املقر االجأماعي 
زنقة ال حص رقم 801 حي االنبعاث 

سال.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عزوزي عمر ملدة غير محدودة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

لدى املحكمة االبأدائية بسال تحت 

عدد 5)319.

13 P

ديوان األسأاذ هشام النهاري

موثق بأطوان

REVETEMENT DU NORD

SARL

RC : 5643

صدقة حصص في الشركة
تعيين مسير آخر

إعادة صياغة وتحيين النظام 
األسا�سي للشركة

بمكأب  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

األسأاذ هشام النهاري موثق بأطوان 

تم   ،(0(0 تغسطس   19 بأاريخ 

فئة  من  حصة   1500 ب  الأصدق 

من  الواحدة  للحصة  درهم   1000

اوطاح  العربي  محمد  السيد  طرف 

والسيدة  املهرومي  محمد  والسيد 

فأيحة توطاح والسيدة جميلة اوطاح 

والسيدة  توطاح  ح يظة  والسيدة 

لط ي  السيد  ل ائدة  توطاح  ر4يعة 

توطاح والسيد علي اوطاح في الشركة 

املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

REVETEMENT DU NORD، البالغ 

درهم والكائن   1.500.000 رتسمالها 

مقرها االجأماعي بأطوان، طريق واد 

لو، كلم 6.

اآلن  من  الحصص  تصبحت 

فصاعدا في إسم :

السيد لط ي اوطاح 750 حصة.

السيد علي توطاح 750 حصة.

لط ي  السيد  تعيين  تقرر  وقد 

وتم  للشركة  آخر  كمسير  توطاح 

من  و44-15   7 ال صول  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

النظام  وتحيين  صياغة  إعادة 

األسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بأطوان 
بأاريخ 18 سبأمبر 0)0)، تحت عدد 

.3063
14 P

 MORE DIGITAL AND
ENERGIE RENOUVELABLE

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

السجل الأجاري بالر4اط : 116083
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تم تأسيس شركة   ،(0(0 9 سبأمبر 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك  

الوحيد، خصائصها كالأالي :
 MORE DIGITAL AND : التسمية

.ENERGIE RENOUVELABLE
شارع   378  : االجأماعي  املقر 

الحسن الثاني شقة رقم ) - الر4اط
املدة :  99 سنة.

داخل  سواء   : الشركة  هدف 
املغرب تو خارجه لحسابها تو لحساب 

اآلخرين :
الطاقات  منأوجات  وتركيب  بيع 
املأجددة وكذلك املنأوجات الرقمية 

بكل تشكالها.
الأجارة بجميع تنواعها.

رتس املال : حدد رتسمال ا لشركة 
مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
للشريك  تعود  الواحدة  للحصة 

الوحيد السيد تشرف زويتن.
التسيير : تم تعيين السيد تشرف 
زويتن كمسير وحيد للشركة وملدة غير 

محدودة.
بأوقيع  الشركة  تلتزم   : الأوقيع 
السيد تشرف زويتن لجميع العقود 

واملعامالت.
لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بالسجل  تسجيلها  تم  وقد  بالر4اط 
بأاريخ   116083 الأجاري تحت رقم 

3) سبأمبر 0)0).
15 P

M M ALGUES
SARL

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 M M ALGUES شركة  ملساهمي 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   100.000 رتسمالها  البالغ 

بزنقة  االجأماعي  مقرها  والكائن 

حي   03 الشقة   161 الشاوية عمارة 

الوحدة 01، العيون، تقرر ما يلي :

1000 حصة )500 حصة  ت ويت 

 SOUTH شركة  ل ائدة  تريري  مينة 

الز4ير  وفاء  حصة  و500   SAMAK

ل ائدة صوفيا  حصة   100  : كالأالي 

 SOHTH شركة  ول ائدة  الغنامي 

SAMAK 100 حصة.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  نقل 

بكر  تبو  شارع  املسيرة  حي  الجديد 

الصديق رقم 10 العيون.

كمسيرة  الغنامي  صوفيا  تعيين 

وحيدة للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

0)0)، تحت رقم  5) سبأمبر  بأاريخ 

.(0(0/((73

16 P

 STE GENERALE AFRICAN

 BUSINESS SERVICES 

SG ABS -
SAS

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

RC : 381001

املنعقد  الرئيس  قرار  بموجب 

تم  قد   ،(0(0 تغسطس   (1 بأاريخ 

اتخاد القرار الأالي :

افأأاح فرع بالدار البيضاء مارينا، 

البناية C، إفوار III، الطابق 1.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  البيضاء،  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 0)0)، تحت رقم 717119.

17 P
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محاضن الشمال
ش.م

 LES COUVOIRS DU NORD

S.A

شركة مجهولة اإلسم
رتسمالها : 60.000.000 درهم

مقرها اإلجأماعي : فاس، مكأب 

EB 22-1 محل 199-198 تجزئة 

النماء الحي الصناعي بنسودة

فاس

السجل الأجاري : 57).15

املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 

محاضن  شركة  ملساهمي  اسأثنائيا 

بأاريخ املنعقد  ش.م   الشمال 

 1) تبريل 0)0)، قرر ما يلي :

علي   السادة  اسأقالة  معاينة 

من  العلمي  بنعيا�سي  وعمر  بر4يش 

مهامهم كمدارء.

تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 

الشاوني  ادريس  السيد،  بنحمان 

الشاوني  تمينة  والسيدة  هللا  بنعبد 

العام  الجمع  غاية  إلى  هللا  بنعبد 

في  سيقرر  الذي  السنوي  العادي 

ديسمبر   31 السنة املالية املغلقة في 

1)0) واملنعقد في 5)0).
اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ 1) تبريل 0)0).

معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 

واملديرة  بر4يش  علي  السيد  العام 

العامة امل وضة سهام بنحمان.

بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 

كرئيسة مديرة عامة للشركة والسيد 

م وض  عام  كمدير  بنزكور  مهدي 

للشركة إلى غاية الجمع العام العادي 

السنة  في  سيقرر  الذي  السنوي 

 (0(0 ديسمبر   31 املالية املغلقة في 

واملنعقد في 1)0).

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (0(0 ماي   (6 بأاريخ  ب اس 
رقم 0/1196)0).

من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة

18 P

EL ALF

S.A

شركة مجهولة اإلسم

رتسمالها : 50.000.000 درهم

مقرها اإلجأماعي : الدرالبيضاء، 

محل 198/199 تجزئة النماء الحي 

الصناعي بنسودة فاس

السجل الأجاري : 11.955

املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 

العلف  شركة  ملساهمي  اسأثنائيا 

ش.م املنعقد بأاريخ )) تبريل 0)0)، 

قرر ما يلي :

علي  السادة  اسأقالة  معاينة 

من  العلمي  بنعيا�سي  وعمر  بر4يش 

مهامهم كمدارء.

تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 

الشاوني  ادريس  السيد،  بنحمان 

الشاوني  تمينة  والسيدة  هللا  بنعبد 

العام  الجمع  غاية  إلى  هللا  بنعبد 

في  سيقرر  الذي  السنوي  العادي 

ديسمبر   31 السنة املالية املغلقة في 

1)0) واملنعقد في 5)0).

اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ 1) تبريل 0)0).

معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 

واملديرة  بر4يش  علي  السيد  العام 

العامة امل وضة سهام بنحمان.

بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 

كرئيسة مديرة عامة للشركة والسيد 

م وض  عام  كمدير  بنزكور  مهدي 

للشركة إلى غاية الجمع العام العادي 

السنة  في  سيقرر  الذي  السنوي 

 (0(1 ديسمبر   31 املالية املغلقة في 

واملنعقد في 51.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (0(0 ماي   (6 بأاريخ  ب اس 

رقم 0/1195)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة

19

أومافوالي
ش.م.م

UMA VOLAILLES
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رتسمالها 77.500.000 درهم

مقرها اإلجأماعي : فاس، مكأب 51 
الطابق الس لي اإلدارة زنقة 801 

سابقا مصنع العلف الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم 

السجل الأجاري فاس رقم :58759
وفقا للجمع العام العادي املنعقد 
 ،(0(0 تبريل   (( بأاريخ  اسأثنائيا 

قررما يلي :
علي  السيد  اسأقالة  معاينة 
بر4يش والسيد عمر بنعيا�سي العلمي 

من مهامهم كمسيرين للشركة.
تعيين مسيرين جدد للشركة ملدة 
غير محدودة السيد ادريس الشاوني 
الشاوني  تمينة  السيدة  هللا،  بنعبد 
بنعبد هللا والسيد الحسين تو4ويحيا.

القانون  من   15 ال صل  تغيير 
االسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (0(0 ماي   (7 بأاريخ  ب اس 

رقم 0/1193)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة

20 P

أكري أوما ماروك
ش.م.م

AGRI UMA MAROC
SARL

شركة محدودة املسؤولية
 رتسمالها : 10.000.00 درهم 

مقرها اإلجأماعي : فاس، مكأب 55 
الطابق الس لي اإلدارة زنقة 801 

سابقا مصنع العلف الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم 

السجل الأجاري فاس رقم :56163
وفقا للجمع العام العادي املنعقد 
 ،(0(0 تبريل   (3 بأاريخ  اسأثنائيا 

قررما يلي :

بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 

بص تها مسيرة جديدة للشركة ملدة 

غير محدودة. 

القانون  من   13 ال صل  تغيير 

األسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (0(0 ماي   (9 بأاريخ  ب اس 

رقم 07)0/1)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

التسيير

21 P

أكري كوف ماروك

ش.م.م

AGRI COUV MAROC

SARL

شركة محدودة املسؤولية

 رتسمالها : 10.000.00 درهم 

مقرها اإلجأماعي : فاس، مكأب 50 

الطابق الس لي اإلدارة زنقة 801 

سابقا مصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم 

السجل الأجاري فاس رقم :51315

املنعقد  العام  للجمع  وفقا 

 ،(0(0 تبريل   (3 بأاريخ  اسأثنائيا 

قررما يلي :

بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 

بص تها مسيرة جديدة للشركة ملدة 

غير محدودة. 

القانون  من   13 ال صل  تغيير 

األسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب اس بأاريخ فاتح يونيو 0)0) تحت 

رقم 06)0/1)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

التسيير

22 P
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زالر هولدينغ

ش.م

ZALAR HOLDING

S.A

شركة مجهولة اإلسم بمجلس إداري

رتسمالها : 113.881.100 درهم

مقرها اإلجأماعي : فاس، الحي 

الصناعي بنسودة، تجزئة النماء 

بقعة 198-199

املجلس  إجأماع  ملحضر  وفقا 

فبراير   11 بأاريخ  املنعقد  اإلداري 

0)0)، قرر ما يلي :

املدير  السيد  إسأقالة  معاينة 

واملدراء  بر4يش  علي  السيد  العام 

عمر  السادة  امل وضون  العامون 

بنعيا�سي العلمي وعمر بنعصمان.

مديرا  بر4يش  علي  السيد  تعيين 

الجمع  غاية  إلى  اإلداري  للمجلس 

الحسابات  في  سيقرر  الذي  العام 

ديسمبر   31 في  املغلقة  اإلجأماعية 

.(0(0

بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 

الجمع  غاية  إلى  عامة  مديرة 

الحسابات  في  سيقرر  الذي  العام 

اإلجأماعية في 31 ديسمبر 0)0).

اإلبقاء على السيد ادريس الشاوني 

إلى  م وضا  عاما  مديرا  هللا  بنعبد 

في  سيقرر  الذي  العام  الجمع  غاية 

في املعلقة  اإلجأماعية    الحسابات 

 31 ديسمبر 0)0).

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (0(0 مارس   13 ب اس بأاريخ 

رقم 0/1056)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

23 P

زالر هولدينغ
ش.م

ZALAR HOLDING
S.A

شركة مجهولة اإلسم 
بمجلس إداري

رتسمالها : 113.881.100 درهم
مقرها اإلجأماعي : فاس، الحي 

الصناعي بنسودة، تجزئة النماء 
بقعة 198-199

املجلس  إجأماع  ملحضر  وفقا 
ماي   1( بأاريخ  املنعقد  اإلداري 

0)0)، قرر ما يلي :
معاينة إسأقالة السيد شيجهيأو 
يامادا من مهامه كعضو في املجلس 

اإلداري.
شيني�سي  السيد  تعيين 
يوشيميتسو كعضو جديد في املجلس 
اإلداري إلى غاية الجمع العام الذي 
اإلجأماعية  الحسابات  في  سيقرر 

املغلقة في 31 ديسمبر 0)0).
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية ب اس 
10 تغسطس0)0) تحت رقم  بأاريخ 

.(0(0/1937
من تجل املسأخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

24 P

 SOCIETE AGRO
INDUSTRIELLE AL ATLAS

S.A
شركة تكرو تندوستريال األطلس

ش.م
شركة مجهولة اإلسم

رتسمالها : 10.000.000 درهم
مقرها اإلجأماعي : الدارالبيضاء كلم 
5-6 زنقة مديونة تيط مليل الطريق 

الوطنية 9، 0190)
السجل الأجاري الدارالبيضاء 

317137
املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 
اسأثنائيا ملساهمي شركة شركة تكرو 
املنعقد  ش.م  األطلس   تندوستريال 

بأاريخ 3) تبريل 0)0)، قرر ما يلي :

عمر  السيد  اسأقالة  معاينة 
بنعيا�سي العلمي من مهامه كعضو في 

املجلس اإلداري.
تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 
الشاوني  ادريس  السيد  بنحمان، 
الشاوني  تمينة  والسيدة  هللا  بنعبد 
العام  الجمع  غاية  إلى  هللا  بنعبد 
في  سيقرر  الذي  السنوي  العادي 
ديسمبر   31 السنة املالية املغلقة في 

0)0) واملنعقد في 1)0).
اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ 3) تبريل 0)0) :
معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 
واملديرة  بر4يش  علي  السيد  العام 

العامة امل وضة سهام بنحمان.
بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 
كرئيسة مديرة عامة للشركة إلى غاية 
الذي  السنوي  العادي  العام  الجمع 
في  املغلقة  املالية  السنة  في  سيقرر 
31ديسمبر 0)0) واملنعقد في 1)0).

تعيين السيد مهدي بنزكور كمدير 
عام م وض للشركة إلى غاية الجمع 
العام العادي السنوي الذي سيقرر 
في السنة املالية املغلقة في 31ديسمبر 

0)0) واملنعقد في 1)0).
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تغسطس   7 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تحت رقم 356)71.
من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدراة
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زاالر أفريكا
ش.م

 ZALARO AFRICA
S.A

شركة مجهولة اإلسم
رتسمالها : 6.000.000 درهم

مقرها اإلجأماعي : الدارالبيضاء 
تيكنو4ول مطار محمد الخامس 

السجل الأجاري : 335655
املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 
اسأثنائيا ملساهمي شركة زاالر تفريكا 
ش.م املنعقد بأاريخ 3) تبريل 0)0)، 

قرر ما يلي :

علي  السيد  اسأقالة  معاينة 

بر4يش من مهامه كعضو في املجلس 

اإلداري.

تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 

فاروق  محمد  والسيد  بنحمان، 

الجمع  غاية  إلى  بنعبد هللا  الشاوني 

العام العادي السنوي الذي سيقرر 

في السنة املالية املغلقة في 31 ديسمبر 

3)0) واملنعقد في 1)0).
اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ 3) تبريل 0)0) :

معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 

العام السيد ادريس الشاوني واملدير 

العام امل وض السيد عمر بنعيا�سي 

العلمي.

تعيين السيد عمر بنعيا�سي العلمي 

والسيد  للشركة  عام  مدير  كرئيس 

هللا  بنعبد  الشاوني  فاروق  محمد 

كمدير عام م وض للشركة إلى غاية 

الذي  السنوي  العادي  العام  الجمع 

في  املغلقة  املالية  السنة  في  سيقرر 

31ديسمبر 3)0) واملنعقد في 1)0).

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تغسطس   13 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تحت رقم 713085.
من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة
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بانشرو املغرب
ش.م

BANCHEREAU MAROC

S.A

شركة مجهولة اإلسم

رتسمالها : 3.610.100)1 درهم

مقرها اإلجأماعي : الدارالبيضاء 

تيكنو4ول مطار محمد الخامس 

السجل الأجاري : 6.183)1

املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 

بانشرو  شركة  ملساهمي  اسأثنائيا 

املغرب ش.م املنعقد بأاريخ 15 تبريل 

0)0)، قرر ما يلي :
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علي  السادة  اسأقالة  معاينة 
من  العلمي  بنعيا�سي  وعمر  بر4يش 

مهامهم كمدراء.
تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 
الشاوني  ادريس  والسيد  بنحمان، 
الشاوني  امينة  والسيدة  هللا  بنعبد 
العام  الجمع  غاية  إلى  هللا  بنعبد 
في  سيقرر  الذي  السنوي  العادي 
ديسمبر   31 السنة املالية املغلقة في 

1)0) واملنعقد في 1)0).
اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ 15 تبريل 0)0) :
معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 
واملدير  بر4يش  علي  السيد   العام 
العام امل وض السيد ميشال رودريكو 

لو4يز كافاكو كيريرو.
بنحمان  سهام  السيدة  تعيين   
كرئيسة مديرة عامة للشركة والسيد 
الحسين او4ويحيى كمدير عام م وض 
للشركة إلى غاية الجمع العام العادي 
السنوي الذي سيقرر في السنة املالية 
املغلقة في 31ديسمبر 1)0) واملنعقد 

في ))0).
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تغسطس   13 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تحت رقم 713081.
من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة
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 SOCIETE D’ELEVAGE ET DE
 TRANSFORMATION DE LA

DINDE ELDIN
S.A

شركة تر4ية وتحويل الديك الرومي 
ءايلدين ش.م

شركة مجهولة اإلسم
رتسمالها : 36.800.000) درهم

مقرها اإلجأماعي : حد السوالم الحي 
الصناعي الساحل تجزئة 80و)8 

)إقليم برشيد)
في الجمع العام العادي املنعقد   
تر4ية  شركة  ملساهمي  اسأثنائيا 
وتحويل الديك الرومي ءايلدين ش.م 
قرر  ،(0(0 ماي   (8  املنعقد بأاريخ 

 ما يلي :

علي  السادة  اسأقالة  معاينة 
من  العلمي  بنعيا�سي  وعمر  بر4يش 

مهامهم كمدراء.
تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 
الشاوني  ادريس  والسيد  بنحمان، 
الشاوني  امينة  والسيدة  هللا  بنعبد 
العام  الجمع  غاية  إلى  هللا  بنعبد 
في  سيقرر  الذي  السنوي  العادي 
ديسمبر   31 السنة املالية املغلقة في 

1)0) واملنعقد في 1)0).
اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ 8) ماي 0)0) :
معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 
العام السيد  علي بر4يش واملدير العام 

امل وض السيدة سهام بنحمان.
بنحمان  سهام  السيدة  تعيين   
كرئيسة مديرة عامة للشركة إلى غاية 
الذي  السنوي  العادي  العام  الجمع 
في  املغلقة  املالية  السنة  في  سيقرر 
31ديسمبر 0)0) واملنعقد في 1)0).

كمدير  تو4ويحيى  السيد  تعيين 
عام م وض للشركة إلى غاية الجمع 
العام العادي السنوي الذي سيقرر 
في السنة املالية املغلقة في 31ديسمبر 

0)0) واملنعقد في 1)0).
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تغسطس   5 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

1)0) تحت رقم 1060.
 من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة

28 P

توزيع املنتجات الطرية
ش.م

 PRODUITS FRAIS
 DISTRIBUTION

S.A
شركة مجهولة اإلسم

رتسمالها : 5.000.000 درهم
مقرها اإلجأماعي : 80 زاوية زنقة 
توالد زيان وزنقة بالي العمارة د

 السجل الأجاري رقم : 158.119
في الجمع العام العادي املنعقد   
توزيع  شركة  ملساهمي  اسأثنائيا 
املنأجات الطرية ش.م املنعقد بأاريخ 

)) تبريل 0)0)، قرر ما يلي :

علي  السادة  اسأقالة  معاينة 

من  العلمي  بنعيا�سي  وعمر  بر4يش 

مهامهم كأعضاء في املجلس اإلداري.

تعيين مدراء  جدد السيدة سهام 

الشاوني  ادريس  السيد  بنحمان، 

الشاوني  امينة  والسيدة  هللا  بنعبد 

العام  الجمع  غاية  إلى  هللا  بنعبد 

في  سيقرر  الذي  السنوي  العادي 

ديسمبر   31 السنة املالية املغلقة في 

3)0) واملنعقد في 1)0).
اإلداري  املجلس  اجأماع  قرر 

املنعقد بأاريخ )) تبريل 0)0) :

معاينة نهاية مهام الرئيس املدير 

العام السيد عمر بنعيا�سي العلمي.

بنحمان  سهام  السيدة  تعيين 

كرئيسة مديرة عامة للشركة والسيد 

كمدير  هللا  بنعبد  الشاوني  ادريس 

عام م وض للشركة إلى غاية الجمع 

العام العادي السنوي الذي سيقرر 

في السنة املالية املغلقة في 31ديسمبر 

3)0) واملنعقد في 1)0).

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

لدى املحكمة الأجارية بالدارالبيضاء 

13 تغسطس0)0) تحت رقم  بأاريخ 

.713083
من تجل املسأخرج واإلشارة

اإلدارة
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البيل أموند
ش.م.م

LABEL AMANDES

SARL

شركة محدودة املسؤولية

 رتسمالها : 10.000.00 درهم 

مقرها اإلجأماعي : الطابق الس لي 

مكأب 57 املبنى اإلداري رقم 801 

معمل العلف سابقا الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم فاس

 السجل الأجاري فاس رقم :59063

ت ويت حصص إجأماعية
تغيير الهدف اإلجأماعي
وتعيين مسيرين جدد

الغير  العام  الجمع  ملحضر  وفقا 

يونيو   3 بأاريخ  للشركاء  العادي 

0)0)،  قررما يلي :

حصة  ت ويت  على  املصادقة 

واحدة في ملكية السيد علي بر4يش 

إلى شركة زاالر تكري وقبولها كشريك 

جديد.

للهدف  الأالية  األنشطة  إضافة 

اإلجأماعي :

زراعة اللوز وإنأاج اللوز.

وتصدير  املحلي  التسويق 

منأوجاتها.

واسأغالل  تسيير  كراء  شراء 

األرا�سي لإلسأعمال ال الحي.

كل  و4يع  تسيير   اسأغالل  شراء 

والغير  املنقولة  والحقوق  األمالك 

املنقولة.

براءة  كل  شراء  تو  الحصول 

تجارية،  وعالمة  رخصة  اختراع، 

ت ويتها والأنازل عن كل  اسأغاللها، 

رخصة اسأغالل.

للشركة  جدد  مسيرين  تعين 

بنعبد  الشاوني  فؤاد  محمد  السيد 

هللا والسيد محمد ادريس باجدوب 

املدراء الجدد ملدة غير محدودة ولهم 

كل السلطات للأصرف باسم الشركة 

باسأثناء السلط املمنوحة للشركاء.

من  و35   6  ،3 ال صول  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

اعأماد القانون األسا�سي املعدل.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (0(0 يونيو   (9 ب اس بأاريخ 

رقم 0/1173)0).

من تجل املسأخرج واإلشارة

املسير

30 P
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أكريكول سانتر
ش.م.م

AGRICOLE CENTER

SARL

شركة محدودة املسؤولية

 رتسمالها : 100.000 درهم 

مقرها اإلجأماعي : الطابق الس لي 

مكأب 55 املبنى اإلداري رقم 801 

معمل العلف سابقا الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم فاس

 السجل الأجاري فاس رقم :57167

الزيادة في رتسمال الشركة
وفقا ملحضر قرار الشركاء بأاريخ 8 

يونيو 0)0) قرر ما يلي :

بما  الشركة  رتسمال  في  الزيادة   

لرفع  وذلك  درهم   100.000 قدره 
رتسمال الشركة من 100.000 درهم 

إلى 00.000) درهم.

الشركة  راسمال  في  الزيادة  هذه 

تم تحقيقها عن طريق خلق وإصدار 

 100 بقيمة  جديدة  حصة   1.000

درهم مكأتبة ومحررة كليا عن طريق 

تعويض حساب جاري لدى الشركة 
جاري وتحويل ديون   ،%  (0 بنسبة 

بنسبة 80 %.

كليا  تكري  زاالر  شركة  تنازلت 

نسبيا  كروب  س.ب.فروي  وشركة 

شركة  لصالح  اإلكأأاب  في  لحقهم 

سعيدة تن يست والسيد علي بر4يش.

حصة   1.000 اكأأاب  في  شارك 

جديدة.

شركة س.ب فروي كروب بنسبة 

00) حصة جديدة.

بنسبة  تن يست  سعيدة  شركة 

610 حصة جديدة.

 160 بنسبة  بر4يش  علي  السيد 

حصة جديدة.

الحصص الجديدة ستأم مماثلتها 
الحقوق  في  القديمة  للحصص 

والواجبات مع حق الأمأع ابأداء من 

8 يونيو 0)0).
من القانون  و7   6 تغيير ال صول 

األسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (0(0 يونيو   17 ب اس بأاريخ 

رقم 0/1351)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

املسير
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 SOCIETE
 PROFESSIONNELLE

 D’AGRICULTURE
MODERNE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITE

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DH
 N°46 QUARTIER

 ADMINITRATIF CENTRE ARJAT
SHOUL SALE

يوم حرر  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 18 تغسطس 0)0) بسال تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص الأالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 P R O F E S S I O N N E L L E
 D’AGRICULTURE MODERNE

ش.م.م ذات شريك واحد.
الهدف :

املأاجرة في املنأجات النباتية.
علف املاشية.

اآلآلت الزراعية.
 100.000.00  : رتس مال الشركة 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

مقسمة على الشركاء كاآلتي :
 1000 محمد  السلماني  السيد 

حصة.
املقر اإلجأماعي : رقم 16 املجموعة 

السكنية العرجات السهول سال.
التسيير : السلماني محمد.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة اإلبأدائية بسال تحت رقم 

.31899
بمثابة مقأطف و4يان
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SOCIETE BROB INOX
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   10 بأاريخ  ومسجل 

شركة محدودة املسؤولية  تم إنشاء 

والتي تحمل الخصائص الأالية :

 SOCIETE BROB  : التسمية 

.INOX SARL

الهدف االجأماعي :

األملنيوم  نجارة  في  مقاول 

واالنوكس.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

املقر اإلجأماعي : املساكنة بشركة 

عوا  ضاية  زنقة   6 املركز  الر4اط 

اكدال   16 رقم  الشقة   1 الطابق 

الر4اط.

 مدة الشركة : 99 سنة  ابأداء من 

تاريخ الأأسيس .

ر4اح  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

عبد الرحيم كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 

 (( بأاريخ   106966 رقم  تحت 

سبأمبر 0)0)
مقأطف و4يان
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شركة تيكناكو
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رتسمالها : 1000.000.00

زيادة رتسمال الشركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

العام  ات ق الجمع   (0(0 يوليو   (7

لشركة تيكناكو شركة ذات مسؤولية 

 1000.000.00 رتسمالها  محدودة 

درهم على ما يلي :

زيادة رتسمال الشركة: 

قرر الجمع العام لشركة تيكناكو 

زيادة رتسمال الشركة 000000.00) 

 1000.000.00 من  لأحويله  درهم  

درهم إلى 3000.000.00 درهم وذلك 

0000) حصة جديدة بمقدار  بخلق 

100 درهم للحصة الواحدة مسجلة.

الجديد  الأوزيع  يكون  وبهذا 
كالأالي :

 1(000 الحق املاحي  السيد عبد  
حصة.

 15000 السيد الحليم بونو عبد 
حصة.

 3000 سأوت  فريدة  السيدة 
حصة.

تحيين القوانين األساسية للشركة :
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ 

.107001
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STE BET AL MOUNA TRADE
SARL

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
 (0(0 تغسطس   31 في  مسجل 
 STE BET AL لشركة  بالدارالبيضاء 
 MOUNA TRADE ش.م.م تم تقرير

 ما يلي :
نسيم  السيد  حصص  ت ويت 
حصة إلى   500 يمألك  حمود الذي  
السيد كريم لعماري وتعيينه شريك 
تغسطس   (7 بأاريخ  جديد للشركة 

.(0(0
تعديل القانون األسا�سي لشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الرقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 

93)717 بأاريخ 5) سبأمبر  0)0).
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 SOCIETE ANONYME DES
PALMERAIES KOUTOUBIA

SAPAK S.A
شركة مساهمة

رتسمالها : 131.00.000 درهم
املقر االجأماعي : زنقة ابن خلدون

املحمدية
السجل الأجاري عدد 157

تعيين مأصرف جديد
تعيين نائب للرئيس

تعيين مدير عام منأدب
بأاريخ  العادي  العام  الجمع  قرر 
9) يونيو0)0) تعيين مأصرف جديد 
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وذلك  بمزاغ،  امين  محمد  السيد 
للمأصرفين  املأبقية  املدة  حسب 
عقب  انأدابهم  مدة  سأنأهي  والتي 
انعقاد الجمعية العامة العادية الذي 
املالية السنة  حسابات  في   سيبث 
لذلك  ونتيجة   ،(0(3 ديسمبر   31
من  مكونا  سيصبح  اإلدارة  مجلس 

تربعة تعضاء وهم اآلتية تسمائهم :
السيد الطاهر بمزاغ.

السيد محمد امين بمزاغ.
 KOUTOUBIA شركة 
ممثلة بالسيد الطاهر   ،HOLDING

بمزاغ.
شركة EL BENNA FOOD ممثلة 

بالسيد احمد الصالحي.
يونيو   (9 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 
محمد  السيد  تعيين  تم  قد   (0(0
امين بمزاغ بمهام نائب للرئيس مدير 

عام منأدب. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ باملحمدية   االبأدائية 

11 سبأمبر 0)0) تحت رقم 1056.
من تجل اإليجاز والبيان
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KOUTOUBIA HOLDING
S.A

شركة مساهمة
رتسمالها : 106.000.000 درهم

املقر االجأماعي : زنقة ابن خلدون
املحمدية

السجل الأجاري رقم 3)10)
تعيين مأصرف جديد
تعيين نائب للرئيس

تعيين مدير عام منأدب
بأاريخ  العادي  العام  الجمع  قرر 
9) يونيو0)0) تعيين مأصرف جديد 
وذلك  بمزاغ،  امين  محمد  السيد 
للمأصرفين  املأبقية  املدة  حسب 
عقب  انأدابهم  مدة  سأنأهي  والتي 
انعقاد الجمعية العامة العادية الذي 
املالية السنة  حسابات  في   سيبث 
لذلك  ونتيجة   ،(0(3 ديسمبر   31
من  مكونا  سيصبح  اإلدارة  مجلس 

تربعة تعضاء وهم اآلتية تسمائهم :

السيد الطاهر بمزاغ.

السيد محمد امين بمزاغ.

ممثلة   ،SELVADIND شركة 

بالسيد الطاهر بمزاغ.

شركة EL BENNA FOOD ممثلة 

بالسيد احمد الصالحي.

يونيو   (9 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 

محمد  السيد  تعيين  تم  قد   (0(0

امين بمزاغ بمهام نائب للرئيس مدير 

عام منأدب. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ باملحمدية   االبأدائية 

11 سبأمبر 0)0) تحت رقم 1057.
من تجل اإليجاز والبيان
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مصحة البستان
CLINIQUE AL BOUSTANE

الزيادة في رتسمال الشركة
العام  الجمع  تقرير  تم  قد 

 ،(0(0 سبأمبر   7 االسأثنائي بأاريخ 

    CLINIQUE تم زيادة رتسمال الشركة

برتسمال   ،AL BOUSTANE  SARL

الذي  درهم،   5.115.000 قدره 

ديكارت  شارع   ،7 بالر4اط،  مقرها 

املسجلة بالسجل الأجاري  تورونجي، 

 1(9 خلق  خالل  من   ،10107 رقم 

إلى   11(6 حصة جديدة مرقمة من 

 3.800 قدرها  اسمية  بقيمة   1551

من  ومدفوع  بالكامل  مشترك  درهم 

 5.905.(00 إلى  درهم   5.115.000

الجديدة  الحصص  وزعت  درهم، 

السيد  جدد،  شركاء  ثالثة  على 

السيدة بسمة الكبيتي  جالل مومن، 

الذين  السعدي،  نزهة  والسيدة 

حصلو على 13 حصة لكل واحد منهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة  

1) سبأمبر  يوم  الأجارية في الر4اط، 

0)0) تحت رقم 107103.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد محمد فايق
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CDR MEDIA
سيدر ميديا

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : شارع العلويين 
العمارة )) الرقم 1 حسان الر4اط

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر4اط 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدودة املسؤولية ذات املواص ات 

الأالية :
التسمية : سيدر ميديا.

العلويين  شارع   : االجأماعي  املقر 
العمارة )) الرقم 1 حسان الر4اط.

في  الرتسمال  حدد   : الرتسمال 
 1000 من  مكون  درهم   100.000
حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 

ل ائدة :
السيد حسن اعراب 150 حصة.

 (00 بلعسري  فاطنة  السيدة 
حصة.

 (00 اعراب  الجبار  عبد  السيد 
حصة.

 150 شريق  الكريم  عبد  السيد 
حصة.

طبع  اإلعالم،  وسائل   : الغرض 
والنسخ، اسأيراد وتصدير.

املدة : 99 سنة.
السيد  الشركة  يسير   : املسير 
فاطنة  والسيدة  اعراب  حسن 

بلعسري ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 
تحت رقم السجل الأجاري 116167.
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LA COLLINE 7 شركة
SA

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالدار 
تم   (019 تبريل   (3 بأاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة مجهولة.
.LA COLLINE 7 SA : التسمية

واالسأغالل  الشراء   : الهدف 
واإلدارة.

املمألكات  جميع  بيع  إعادة 

املنقولة والعقارية.

اإلنعاش العقاري.

131، شارع ان ا   : املقر االجأماعي 

بالدار   11B رقم  مكأب  ازير  إقامة 

البيضاء.

درهم   300.000  : املال  رتس 

مقسم إلى 3000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة مكأتبة نقدا 

ومحررة في حدود ربع رتس املال.

مجلس اإلدارة : تسير الشركة من 

طرف مجلس اإلدارة املأكون من :

مغربي  يوس ي،  عثمان  السيد 

الحامل لبطاقة الأعريف  الجنسية، 

املزداد   ،BE75(167 رقم  الوطنية 

بأاريخ 18 يونيو 1981 القاطن بالدار 

شارع مكة كالي ورنيا   (00 البيضاء 

بالدار البيضاء.

مغربي  يوس ي،  مروان  السيد 

الحامل لبطاقة الأعريف  الجنسية، 

املزداد   ،BE798816 رقم  الوطنية 

ب:  القاطن   1986 تبريل   8 بأاريخ 

بالدار  ان ا  الوازيس  نبات  زنقة   5

البيضاء.

 AFRIKA EXPLORATION شركة

مسجلة   HOLDING SARL.AU

البيضاء  بالدار  الأجاري  بالسجل 

من  وممثلة   1(9779 رقم  تحت 

طرف السيد عثمان يوس ي، الحامل 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE75(167

 EUREKA شركة 

 PARTICIPATION SARL.AU

بالدار  الأجاري  بالسجل  مسجلة 

131187 وممثلة  البيضاء تحت رقم 

يوس ي،  مروان  السيد  طرف  من 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE798816 رقم

عين   : الحسابات  مراقب  تعيين 

السيد عبد العالي بغدادي كمراقب 

ومدقق الحسابات للشركة واملسجل 

في هيئة الخبراء املحاسبين باملغرب.
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عين   : العام  املدير  رئيس  تعيين 

مجلس اإلدارة السيد عثمان يوس ي 

كرئيس مدير عام للشركة.

تعيين املدراء املنأدبون : تم تعيين 

مجلس  طرف  من  املنأدب  املدير 

اإلدارة السيد مروان يوس ي.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الأجاري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 

تحت رقم السجل الأجاري 716817 

بأاريخ )) سبأمبر 0)0).
للنشر
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SOCIETE DENTI-PASS

SARL

رقم 81 و 83 شارع 8 عبد الرحمان 

ابن زيدان حي طارق 1 فاس

محضر الجمع العام االسأثنائي 
بأاريخ )) يوليو 0)0) 

االسأثنائي  العام  للجمع  تبعا 

ش.ذ.م.م   DENTI-PASS لشركة 

ب اس بأاريخ )) يوليو 0)0) تفرزت 

القرارات الأالية :

السجل  من  النهائي  التشطيب 

 DENTI-PASS لشركة  الأجاري 

ش.ذ.م.م.

اإلغالق النهائي لعمليات الأص ية 

للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب اس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ  (318/0(0 رقم   تحت 

8) سبأمبر 0)0).
مسيرة الشركة :

السيدة اسية الحلو
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مكأب الدراسات كنأوس ش.ذ.م.م

الدراسات القانونية، الجبائية والعقارية

االستيطان الجماعي للشركات

 1، زنقة واد زيز، رقم 13، الر4اط - تكدال

Site web : www.kintus.ma

E-mail : kintus@menara.ma

الهاتف / ال اكس : 0537.77.75.03

الهاتف : )0537.68.01.3

AZ CONNECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور الأص ية)

13، زنقة واد زيز، رقم 1، تكدال

الر4اط

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3695)1 / الر4اط

حل الشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 يوليو   15 املؤرخ في 

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

رتسمالها  مبلغ   AZ CONNECT

مقرها  وعنوان  درهم،   100.000

االجأماعي 13، زنقة واد زيز، رقم 1، 

تكدال، الر4اط.

: تراكم العجز الذي فاق  نتيجة لـ 

نصف رتسمال الشركة.

13، زنقة   : وحدد مقر الأص ية بـ 

 10090  - تكدال   ،1 رقم  زيز،  واد 

الر4اط.

باسو  نعيمة  السيدة   : وعين 

وعنوانها اليوس ية الغر4ية بلوك 15 

كمص ية  الر4اط،   10190  ،11 رقم 

للشركة.

وعند االقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

واد  زنقة   ،13  : بالأص ية  املأعلقة 

زيز، رقم 1، تكدال، الر4اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر4اط بأاريخ 8) تغسطس 

0)0) تحت رقم 61)106.

42 P

مكأب الدراسات كنأوس ش.ذ.م.م

الدراسات القانونية، الجبائية والعقارية

االستيطان الجماعي للشركات

 1، زنقة واد زيز، رقم 13، الر4اط - تكدال

Site web : www.kintus.ma

E-mail : kintus@menara.ma

الهاتف / ال اكس : 0537.77.75.03

الهاتف : )0537.68.01.3

LOGAPARTIELLE

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

)في طور الأص ية)

زنقة عبد السالم القباج، عمارة

رقم 8، شقة رقم 1، الطابق األر�سي

حسان، 0)100، الر4اط

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6379)1 / الر4اط

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   (0(0 يونيو   (0 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

 LOGAPARTIELLE الشريك الوحيد 

درهم،   100.000 رتسمالها  مبلغ 

زنقة االجأماعي  مقرها   وعنوان 

رقم  عمارة  القباج،  السالم  عبد 

األر�سي،  الطابق   ،1 رقم  شقة   ،8

 : نتيجة لـ  الر4اط،   ،100(0 حسان، 

تراكم العجز الذي فاق مبلغ رتسمال 

الشركة.

زنقة   : بـ  الأص ية  مقر  وحدد 

الراي�سي رقم 7، الر4اط.

بشار  عصام  السيد   : وعين 

الجامعي وعنوانه زنقة الراي�سي رقم 

7، الر4اط، كمص ي للشركة.

وعند االقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

الراي�سي  زنقة   : بالأص ية  املأعلقة 

رقم 7، الر4اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر4اط بأاريخ 8) تغسطس 

0)0) تحت رقم 65)106.

43 P

إئأمانية الس ياني

))، شارع محمد الخامس، عمارة السنأي�سي 

رقم 71، مكناس

الهاتف : )05.35.51.55.07/5

ال اكس : 88.16.)05.35.5

فيرندا بالص سلوان
تعديل

بمقأ�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

»فيرندا  0)0) لشركة  يوليو   (7 يوم 

بالص سلوان« ش.م.م.ش.و رتسمالها 

 : درهم ومقرها االجأماعي   100.000

شارع محمد الخامس إقامة سلوان 

بالص رقم 18 الناضور.

التسمية : »فيرندا بالص سلوان« 

ش.م.م.ش.و.

البيع،   : : تهدف الشركة  املوضوع 

املواد  جميع  وتوزيع  إعداد  الشراء، 

استهالك املشرو4ات الغير  الغذائية، 

ممارسة  املكان،  عين  في  الكحولية 

املطاعم  تنشطة  جميع  واسأغالل 

واملقاهي، قاعة الشاي إلخ ...

تنظيم  تنواعها،  بجميع  الخدمة 

الح الت.

مطعم،  نشاط مأعهد الح الت، 

عامة  و4ص ة  االسأقبال،  منظم 

الغذاية  املنأجات  وتسويق  صناعة 

االحأ االت  الح الت  وتنظيم 

واملؤتمرات واملهرجانات.

الحلويات وجميع  صناعة الخبز، 

الدقيق  تحويل  املخبزة،  منأوجات 

ومشأقاته،  الغذائية  واملنأوجات 

اسأيراد  عمليات  تو  تنشطة  جميع 

السلع  جميع  وتوزيع  وتصدير 

ومنأجات املخابز.

وتسويق  وتصدير  اسأيراد 

مجموعات كاملة ومأنوعة من جميع 

مواد املطاعم.

تنشطة إبداعية وترفيهية.

اسأغالل مساحة اللعب والترفيه.

إدارة مساحة اللعب وإلهاء الط ل 

تو البالغ.

مساحة للعب في فضاء م أوح.

فضاء مغطى للعب.

ملعب داخلي للعب.



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13106

و4ص ة عامة كل عملية تجارية، 
لها عالقة مباشرة تو غير  صناعية، 
وكذلك  الشركة  بموضوع  مباشرة 
جميع املجاالت التي يمكنها تن تساعد 

على تنمية الشركة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي للشركة.
رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

الشركة في 100.000 درهم.
فيصل  السيد  عين   : التسيير 
معارج كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 
باملحكمة االبأدائية بالناضور بأاريخ 
7) تغسطس 0)0) السجل الأجاري 

رقم 7)01).
44 P

لينارا املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 500.000 درهم
)، زنقة جميل صدقي زوهاوي

القنيطرة
بيع حصص اجأماعية

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
الجمعية  قررت   ،(0(0 سبأمبر   8
عقدتها  التي  العادية  غير  العامة 
املغرب«  »لينارا  املدعوة  الشركة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   500.000 رتسمالها 
االجأماعي بالقنيطرة، )، زنقة جميل 

صدقي زوهاوي، ما يلي :
املصادقة على بيع حصة واحدة 
من حصص السيد لورو جيرار كلود 
ديسار في شركة »لينارا املغرب« شركة 
ل ائدة  محدودة،  مسؤولية  ذات 
 COTRADE DUSSARD شركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بمساهم وحيد.
 COTRADE شركة  قبول 
مسؤولية  ذات  شركة   DUSSARD
في شخص  بمساهم وحيد  محدودة 
ممثلها السيد لورو جيرار كلود ديسار 

كشريك جديد.

6 و7 من القانون  تغيير ال صلين 
األسا�سي.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 (0(0 8) سبأمبر  بالقنيطرة، بأاريخ 

تحت رقم 1)793.
للنسخ والنشر

45 P

WIFAK MED
SARL AU

RC : 125353
العام  الجمع  محضر  حسب 
 (0(0 سبأمبر   1 بأاريخ  االسأثنائي 
 WIFAK MED SARL AU لشركة 
التي  درهم   500.000 رتسمالها 
إضافي   1 حي األمل   : يأواجد مقرها 
يعقوب املنصور الر4اط تقرر ما يلي :

 %100 بيع السيد القبلي ادريس 
للحصص

حصة للسيد عبد العزيز   5000
فاطمي.

اسأقالة السيد القبلي ادريس من 
التسيير.

براءة السيد القبلي ادريس.
تعيين السيد عبد العزيز فاطمي 

كمسير للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (( الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 106978.
46 P

STE LOJAYN
SARL AU

العام شركة لوجاين  قرر الجمع 
املنعقد بالحسيمة بأاريخ 11 سبأمبر 
درهم   100.000 رتسمالها   (0(0
 1 العمارة  تزمورت  دهر  عنوانها 

جماعة الروا�سي الحسيمة ما يلي :
للشركة :  جديد  مسير  تعيين 
غالم  السيد  اسأقالة  قبول  تم 
احديدوش من مهامه وتعيين السيد 
وحيد  كمسير  اسماعيلي  ابراهيم 

للشركة ملدة غير محدودة.

حذف   : الشركة  نشاط  تغيير 
نشاط النقل السياحي وتغييره بنقل 

املسأخدمين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالحسيمة يوم 1) سبأمبر 

0)0) تحت رقم 518.
47 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الر4اط

HALADARNA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجأماعي : زنقة دكار

العمارة 5 الشقة رقم 6 املحيط 
الر4اط

رقم السجل الأجاري 106703
تمديد صالحيات املسير

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 HALADARNA لشركة  االسأثنائي 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
: زنقة دكار العمارة  مقرها االجأماعي 
الر4اط.  املحيط   6 رقم  الشقة   5
واملسجلة في السجل الأجاري تحت 

رقم 106703، تقرر ما يلي :
حسب  املسير  صالحيات  تمديد 
االسأثنائي  العام  الجمع  محضر 

املنعقد بأاريخ 31 ديسمبر 019).
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة الأجارية بالر4اط تحت رقم 

106933 بأاريخ 1) سبأمبر 0)0).
48 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الر4اط

 NOUR FEDALA شركة
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شريك من رد

رتسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : زنقة دكار

عمارة 5 رقم 6 املحيط الر4اط
رقم السجل الأجاري : 116119

تأسيس شركة

 NOUR FEDALA  : التسمية 

MULTISERVICES

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

من رد.

الشريك الوحيد :

السيد ابن عبد هللا نورالدين.
الهدف االجأماعي : تاجر عقاقيري 

واألدوات  املعدات  وكراء  بيع  في 

الصناعية والوقائية.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

: زنقة دكار عمارة  املقر االجأماعي 

5 رقم 6 املحيط الر4اط.

التسيير : سيأم تسيير الشركة من 

طرف السيد ابن عبد هللا نورالدين 

ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط.
رقم الأقييد في السجل الأجاري 
الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم   :

بأاريخ   116119 رقم  تحت  بالر4اط 

1) سبأمبر 0)0).

49 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الر4اط

M.A.S SERVICES شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك من رد

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : زنقة دكار

عمارة 5 رقم 6 املحيط الر4اط

تأسيس شركة
M.A.S SERVICES : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

من رد.

البيهي  : الوحيد   الشريك 

عبد العزيز.
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قاعة   : االجأماعي  الهدف 

تنظيم  للترفيه،  تماكن  الح الت، 

اللقاءات واملناسبات.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

: زنقة دكار عمارة  املقر االجأماعي 

5 رقم 6 املحيط الر4اط.

التسيير : سيأم تسيير الشركة من 

طرف السيد البيهي عبد العزيز ملدة 

غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط.

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

تم الأقييد في السجل الأجاري تحت 

سبأمبر   (1 بأاريخ   116009 رقم 

.(0(0

50 P

CDG HORIZONS
صندوق تدبير تموال مشتركة

املقر االجأماعي : ساحة موالي 

الحسن عمارة املامونية، الر4اط

املصادقة على قانون الأدبير املغير
بأاريخ مداواالت   بمقأ�سى 

إدارة  مجلس  قرر   ،(019 ماي   11

جيستيون،  كابيأال  س.د.ج  شركة 

تدبير  قانون  تغيير  الأدبير  مؤسسة 

.CDG HORIZONS

تمت املصادقة على قانون الأدبير 

املغير من طرف الهيئة املغر4ية لسوق 

 ،(0(0 تبريل   (( بأاريخ  الرساميل 

.GP(0031 تحت املرجع

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

سبأمبر   9 بأاريخ  بالر4اط  الأجارية 

0)0) تحت رقم : 106506.
من تجل اإليداع والنشر

مؤسسة الأدبير

51 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم ) الطابق األول جناح ب - الصخيرات

RIAD FES ANDALUCIA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك من رد
رتسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : 187 شارع محمد 
الخامس شقة 1 الر4اط

رقم السجل الأجاري : 77)7)1
وفاة الشريك الوحيد

لشركة  املن رد  الشريك  قرر 
شركة   RIAD FES ANDALUCIA
ذات مسؤولية محدودة وذات شريك 
 187  : االجأماعي  مقرها  من رد، 
شارع محمد الخامس شقة 1 الر4اط 
واملسجلة في السجل الأجاري تحت 

رقم 77)7)1 ما يلي :
الوحيد  الشريك  وفاة  إعالن 
الوحيد  الشريك  يصرح   : السابق 
بالحاج  السيدة  املرحومة  بوفاة 
رقم  اإلراثة  لقسيمة  وتبعا  م أاحة 
يناير   (0 بأاريخ  عليها  املصادق   11
وريث  لها  املأوفية  تن  صرح   (0(0
السيد   : وحيد على قيد الحياة ابنها 
توزيع  يأم  و4الأالي  بنعمور،  نجيب 
 100 جميع حصص املأوفية بمقدار 
النحو  على  للشريعة  وفقا  حصة، 

الأالي :
السيد نجيب بنعمور 100 حصة.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بأاريخ بالر4اط  الأجارية   املحكمة 
رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (1

.10693(
للنشر واإلعالن

52 P

ائأمائية سمير ش.م.م 
سمير ين يشو

محاسب معأمد
خبير قضائي محلف في املحاسبة

شركة مدرسة جينيراسيون 
ديسبوار ويسالن الخاص

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
»مدرسة  لشركة  االسأثنائي 
ويسالن ديسبوار  جينيراسيون 

وحيد  بشريك  ش.م.م  الخاص«   
بأاريخ 17 يوليو 0)0) بمقر الشركة، 

فقد تقرر ما يلي :
من  الحل املسبق للشركة ابأداء 

17 يوليو 0)0).
مصط ى  تهجو  السيد  تعيين 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم )UA31(0، مص ي للشركة.
مقر  في  الأص ية  مكان  تحديد 
رقم   ،6 سكأور   : الشركة الكائن ب 

13 مكرر، حي قرطبة، مكناس.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ  بمكناس 

تحت رقم 558.
53 P

ائأمائية سمير ش.م.م 
سمير ين يشو

محاسب معأمد
خبير قضائي محلف في املحاسبة

MT KITCHEN شركة
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رياض ويسالن 1
الشطر الف، رقم 19، ويسالن

مكناس
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 MT KITCHEN لشركة  االسأثنائي 
ش.م.م بشريك وحيد بأاريخ 10 يونيو 
تقرر فقد  الشركة،  بمقر   (0(0 

 ما يلي :
للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
رياض ويسالن   : من العنوان القديم 
1، الشطر الف، رقم 19، ويسالن، 
مكناس إلى العنوان الجديد : املحل 
القطارات،   ،11 رقم  الأجاري 

ويسالن، مكناس.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ  بمكناس 

تحت رقم 931).
54 P

ائأمائية سمير ش.م.م 

سمير ين يشو

خبير قضائي محلف في املحاسبة

شركة تأمينات بوطالقة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها : 000.)1 درهم

املقر االجأماعي : رقم 1، عمارة ت

شارع السعديين، طريق عين سلوكي

مكناس

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

»تأمينات  لشركة  االسأثنائي 

يونيو   (6 بأاريخ  ش.م.م  بوطالقة« 
تقرر فقد  الشركة،  بمقر   (0(0 

ما يلي :

اجأماعية  حصة   (0 ت ويت 

محمد  بوطالقة  السيد  بحوزة 

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

محسن  بوطالقة  للسيد   U1180

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم دال 568167.

اجأماعية  حصة   (0 ت ويت 

بحوزة السيدة سعيدة ناجي صاحبة 

 U13163 رقم  الوطنية  البطاقة 

الحامل  محسن  بوطالقة  للسيد 

دال  رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.568167

اجأماعية  حصة   (0 ت ويت 

هشام  بوطالقة  السيد  بحوزة 

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

للسيد بوطالقة محسن   U101010

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم دال 568167.

اجأماعية  حصص   1 ت ويت 

محمد  بوطالقة  السيد  بحوزة 

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

للسيد بوطالقة محسن   U130(36

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم دال 568167.

اجأماعية  حصة   16 ت ويت 

محمد  بوطالقة  السيد  بحوزة 

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

بوطالقة  بشرى  للسيدة   U130(36

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم دال 1015)8.
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اجأماعية  حصة   (0 ت ويت 
بحوزة السيد علي بوطالقة صاحب 
 853181 البطاقة الوطنية رقم دال 
الحاملة  بوطالقة  بشرى  للسيدة 
دال  رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.8(1015
بالشركة  جديدة  شريكة  قبول 
الحاملة  بوطالقة  بشرى  السيدة 
دال  رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.8(1015
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ  بمكناس 

تحت رقم 931).
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ائأمائية سمير ش.م.م 
سمير ين يشو

محاسب معأمد
خبير قضائي محلف في املحاسبة

شركة ايريدان تور
شركة محدودة املسؤولية

عمارة 13 س، الشقة 3
االسماعيلية )، شارع الجيش امللكي

مكناس
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
تور«  »ايريدان  لشركة  االسأثنائي 
 (0(0 يوليو   (7 بأاريخ  ش.م.م 
الأاسعة  الساعة  على  بمكناس 
تقرر فقد  الشركة،  بمقر   صباحا 

ما يلي :
الشركة  رتسمال  في  الزيادة 
لرفعه  درهم،   1.000.000 بمبلغ 
 1.500.000 درهم إلى   500.000 من 
حصة   10000 بخلق  وذلك  درهم 
درهم   100 اجأماعية جديدة بقيمة 

للحصة الواحدة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ  بمكناس 

تحت الرقم )93).
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ائأمائية سمير ش.م.م 
سمير ين يشو

خبير قضائي محلف في املحاسبة

شركة أورطاب
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : املحل الأجاري 
بالطابق الس لي، والطابق األول 

بزنقة الباب، رقم )، توالل، مكناس
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثنائي لشركة »تورطاب« ش.م.م 
بأاريخ 11 يوليو 0)0) بمقر الشركة، 

فقد تقرر ما يلي :
اجأماعية  حصة   500 ت ويت 
مصدق  سعاد  السيدة  بحوزة 
دال  رقم  الوطنية  البطاقة  صاحبة 
الركراكي  محمد  للسيد   1(1571
دال  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.986038
تحويل الشكل االجأماعي للشركة 
إلى  املسؤولية  محدودية  شركة  من 
بشريك  املسؤولية  محدودية  شركة 

وحيد.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ  بمكناس 

تحت رقم 960).
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ائأمائية سمير ش.م.م 
سمير ين يشو

محاسب معأمد
خبير قضائي محلف في املحاسبة

شركة سوريز تور
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 87، رياض 
ويسالن )، ويسالن، مكناس

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
تور«  »سوريز  لشركة  االسأثنائي 
 (8 بأاريخ  وحيد  بشريك  ش.م.م 
فقد  الشركة،  بمقر   (0(0 سبأمبر 

تقرر ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
من العنوان القديم : رقم 87، رياض 

إلى  مكناس  ويسالن،   ،( ويسالن 

العنوان الجديد : املحل الأجاري رقم 

7، عمارة 5، مركب موالي إسماعيل، 

مكناس.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ  بمكناس 

تحت رقم 959).
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 SOCIETE RAWAAT

AL BINAA
املسجل  العرفي  العقد  على  بناء 

الجمع  تم   (0(0 سبأمبر   15 في 

 RAWAAT لشركة  العادي  العام 

AL BINAA ذات املسؤولية املحدودة 

إقامة السعادة   16 مقرها االجأماعي 
زنقة ليراك تمارة.

وتقرر في هذا الجمع :

اسأقالة السيد عبد الرحيم عاللي 

والسيد زكرياء الصوفي وتعيين السيد 

ميمون عاللي والسيد محمد الصوفي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

صالحية الأوقيع املشترك  إعطاء 

للسيد ميمون عاللي والسيد محمد 

الصوفي.

قد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبأمبر   17 يوم  بالر4اط  الأجارية 

0)0) تحت عدد 106986.
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 2B BUSINESS مقاولة

HOLDING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر 

تم  الر4اط،  في   (0(0 سبأمبر   15

تحرير لشركة ذات مسؤولية محدودة 

التي تحمل املميزات الأالية :

 (B BUSINESS التسمية : مقاولة
مسؤولية  ذات  شركة   HOLDING

محدودة.
اإللكترونية،  الأجارة   : الهدف 
البيع عبر اإلنترنت، تقديم الخدمات، 
عبر  التسويق  مخأل ة،  تعمال 

الهاتف، األحداث، االتصاالت.
زنقة ضاية   6   : االجأماعي  املقر 
تكدال   16 عوا الطابق الرابع الشقة 

الر4اط.
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رتسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 

موزعة كالأالي :
 : بوري�سي  عادل  محمد  السيد 

500 حصة.
 500  : بنجلون  هشام  السيد 

حصة.
التسيير واإلمضاء :

غير محدودة  ملدة  الشركة  تسيير 
من طرف السيد هشام بنجلون.

بأوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
السيد هشام بنجلون.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة.

بعد اقأطاع %5   : تقسيم األر4اح 
كاحأياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.
التسجيل  تم   : التسجيل 
يوم بالر4اط  الأجارية   باملحكمة 
رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (8

 .116(19
ملخص من تجل النشر
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JSN DISTRIBUTION شركة
ش.م.م م و

املقر االجأماعي : الرقم 78 سيكأور 
1 والد مطاع تمارة

الغير  العام  االجأماع  إثر  على 
و4أاريخ  عادي بمدينة الدار البيضاء 
 8 سبأمبر 0)0) قرر املساهم الوحيد 
JSN DISTRIBUTION لشركة 

ش.م.م بمساهم وحيد ما يلي :
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تغيير املقر االجأماعي للشركة من 
تكدال   1 الرقم  األبطال  شارع   15
1 والد  78 سيكأور  الر4اط إلى الرقم 

مطاع تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر4اط تحت رقم 107136.
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STE EL HAMSS CAR
SARL AU

تجزئة ال أح، تكنول املركز
تازة

الضريبة املهنية : 59)16101
الأعريف الجبائي : 8699)111

السجل الأجاري : 919)
الأعريف املوحد : 

000007089000075
الزيادة في رتسمال الشركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تمت  بأازة،   (0(0 تغسطس   (6
 STE الشركة  رتسمال  في  الزيادة 
ذات   EL HAMSS CAR SARL AU
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
إلى  درهم   500.000 من  الوحيد 
800.000 درهم بخلق 3000 حصة 
درهم   100 جديدة  اجأماعية 

للواحدة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأازة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

.130/(0(0
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 SOCIETE LA FONCIERE
 MY DRISS POUR

 L’AMENAGEMENT ET LA
PROMOTION

SARL AU
CAPITAL : 10.000 DHS

FES, 5 AVENUE ALLA MERYEM
R.C : 28211

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
0)0)، مسجل بن س  تغسطس   (7
املدينة بأاريخ 31 تغسطس 0)0) تم 
املميزات  ذات  الشركة  تسمية  تغيير 

الأالية :

 SOCIETE LA  : التسمية 

 FONCIERE MY DRISS POUR

 L’AMENAGEMENT ET LA

PROMOTION SARL AU

تغيير التسمية : 

التسمية  تغيير  العام  الجمع  قرر 

 SOCIETE LA FINANCIERE  : إلى 

.PATRIMONIALE

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب اس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ 

.((13/(0(0
رقم السجل الأجاري 11)8).
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FEDEX PLAST
SARL AU

رقم 5 طريق ص رو تجزئة البصرية

تجزئة 7، فاس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

0)0)، مسجل بن س  تغسطس   17

 ،(0(0 تغسطس   ( بأاريخ  املدينة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد،  وشريك  املحدودة 

املميزات الأالية :

 SOCIETE FEDEX  : التسمية 

PLAST SARL AU

الهدف : تصنيع نعال.
املقر : رقم 5 طريق ص رو، تجزئة 

البصرية، تجزئة 7، فاس.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

مبلغ 100.000 درهم.

بوطوب شكيب 100.000 درهم.

للسيد  التسيير  تسند   : التسيير 

بوطوب شكيب.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب اس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

 : الأجاري  السجل   (0(0/(333

.63911
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BRADIJA TRANS
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

الأالية :
BRADIJA TRANS : التسمية

SARL : الصيغة القانونية
الهدف االجأماعي : 
مقاول نقل بضائع.

مقاول بناء.
االسأيراد والأصدير.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل الأالي :
 500 بوز4يبة  خديجة  السيدة 

حصة.
 500 اوصياد  ابراهيم  السيد 

حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
شارع تنوال   (3  : املقر االجأماعي 
 1 رقم  مكأب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسيرة : السيدة خديجة بوز4يبة.

رقم السجل الأجاري : 03)56.
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 SAFRAN AIRCRAFT ENGINE
SERVICES MOROCCO

SA
شركة مساهمة

يبلغ رتسمالها : 60.000).06) درهم
املقر االجأماعي : املطار الدولي محمد 

الخامس، النواصر 
الدار البيضاء

السجل الأجاري بالدار البيضاء
رقم 97803

اسأقالة مأصرف، تعيين واملصادقة 
على تعيين مأصرف، وتجديد مدة 

مهام املأصرفين

بمقأ�سى مداوالت مجلس اإلدارة 

بأاريخ 1) تبريل 0)0) تم :

 M. السيد  اسأقالة  تسجيل 

مهامه  من   Pascal PIVETEAU

 Pierre السيد  تعيين  كمأصرف، 

مأصرف  بص أه   GUILLAUME

 Pascal PIVETEAU السيد  عوض 

املسأقيل.

تنأهي مدة مهامه بانعقاد الجمعية 

العامة التي سأبث في حسابات السنة 

املالية املنتهية في 31 ديسمبر 019).

الجمعية  مداوالت  بمقأ�سى 

يونيو   30 بأاريخ  العادية  العامة 

0)0)، تم :

 Pière املصادقة على تعيين السيد

مأصرف  بص أه   GUILLAUME

 Pascal PIVETEAU السيد  عوض 

املسأقيل.

مهام  مدة  انتهاء  تسجيل 

املأصرفين.

تجديد مدة مهام املأصرفين ملدة 

ست سنوات :

السيد فؤاد بوطيب.

.François PLANAUD السيد

الرحيم  بنعبد  محمد  السيد 

األندل�سي.

 Michel René Jaques السيد 

.DENNEULIN

السيدة زينب قديوي.

.Sabine HAMANE السيدة

.Pièrre GUILLAUME السيد

السيد عادل جاللي.

السيد رشيد تبو ال ضل.

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنأهي 

في  سأبث  التي  العامة  الجمعية 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 5)0).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء في 5) سبأمبر 0)0)، تحت 
رقم 717318.

من تجل الألخيص والنشر

مجلس اإلدارة

66 P
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STEBUSINESS G
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

بالر4اط  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم وضع   (0(0 تغسطس   17 بأاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد ذات الخصائص الأالية :
 : االجأماعية  التسمية 

STEBUSINESS G SARL AU
الهدف االجأماعي : 

تجارة عامة.
تعمال مأنوعة وتعمال البناء.

تقديم الخدمات.
 9 إقامة   3 : شقة  املقر االجأماعي 

زنقة فارصوفيا املحيط الر4اط.
املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.
 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 
حصة   1000 على  موزعة  درهم 
وزعت للحصة  درهم   100 فئة   من 

كما يلي :
 1000 البوركي  ابراهيم  السيد 

حصة.
السنة االجأماعية : تبدت من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
السيد ابراهيم البوركي   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 
االقأصادية  باملحكمة  الضبط 
 ،(0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم )10701.
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 STE MARMARIS
CONSTRUCTION

SARL
شركة محدودة املسؤولية
برتسمال : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : زنقة مدرسة عمر 
الخيام دوار افنطراس بني سيدال 

لوطا الناضور
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس   (7 بأاريخ  بالناضور 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،(0(0
حسب  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص الأالية :

 STE MARMARIS  : التسمية 
CONSTRUCTION SARL

نشاط الشركة : 
البناء واألشغال املخأل ة.

تشغال طالء الرخام.

االسأيراد والأصدير.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
سنة تحتسب   99  : مدة الشركة 
ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الأجاري.
زنقة مدرسة عمر   : مقر الشركة 
سيدال  بني  افنطراس  دوار  الخيام 

لوطا الناضور.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
موزعة على  درهم لكل حصة،   100

الشكل الأالي :
محمد الحمراني 500 حصة.

ملرابط عمر 500 حصة.
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الحمراني 

محددة.
السنة الحسابية : ابأداء من فاتح 
يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة عدا 
تاريخ  من  تبأدئ  التي  األولى  السنة 
التسجيل في السجل الأجاري وتنأهي 

مع مأم ديسمبر 0)0).
تم إيداع ملف   : اإليداع القانوني 
الشركة باملحكمة االبأدائية للناضور 
بأاريخ  (0(0/(983 رقم   تحت 

1 سبأمبر 0)0).
68 P

 LES GRANDS PROJETS
 AFRICAINS DE

CONSTRUCTION
GPAC - SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر4اط يوم 3) سبأمبر 0)0)، تمت 
لشركة  الأأسي�سي  القانون  صياغة 
لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

الأالية :

 LES GRANDS  : التسمية 
 PROJETS AFRICAINS DE

 CONSTRUCTION - GPAC
الهدف : البناء واألشغال العامة.

زنقة   11  : االجأماعي  املقر 
األشعري، شقة رقم 1 تكدال الر4اط.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مبلغ 500.000 درهم.
اإلدارة : عهد تسيير الشركة للسيد 

حسام فالحي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 
5) سبأمبر  الأجارية بالر4اط، بأاريخ 

0)0)، تحت رقم 107151.
69 P

 RESURRECTION
AUTOMOTIVE

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
مسجل   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  بأمارة،   (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات الأالية :
 RESURRECTION  : التسمية 

AUTOMOTIVE SARL AU
األهداف : 

مكانيك وإصالح السيارات.
 - الصباغة   - السيارات  هياكل 
تلميع   - املعدني  الترميم   - الطالء 

السيارات.
املأاجرة في قطع غير السيارات.

املقر االجأماعي : 679 قطاع اوالد 
امطاع الكيش تمارة.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 
ملك  في  كلها  للواحدة  درهم   1.000

السيد عأيق منير.

يدير الشركة وملدة غير   : التسيير 

محددة السيد عأيق منير.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

الأقييد  رقم  بأمارة،  االبأدائية 

بالسجل الأجاري هو 130803.

رقم اإليداع : 1058.
ملخص قصد النشر

70 P

STE ACHBABI INGENIERIE

تأسيس شركة
-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   1

8 سبأمبر 0)0) تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواص ات الأالية :

 STE ACHBABI  : التسمية 

.INGENIERIE

مكأب   : االجأماعي  الهدف 

واألشغال  للبناء  الأقنية  الدراسات 

العمومية.

شقة   30 إقامة   : املقر االجأماعي 

شارع موالي تحمد لوكيلي الر4اط   8

- حسان.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مئة تلف درهم )100.000).

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  ابراهيم  اشبابي 

جميع الصالحيات.

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  (

الضبط باملحكمة االبأدائية بالر4اط 

تحت السجل الأجاري رقم 116187.
للنسخ والبيان

الوكيل

71 P

STE HIBACOMO

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  1

تأسيس   (0(0 سبأمبر   11 في 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواص ات الأالية :



13111 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

 STE STE  : التسمية 

.HIBACOMO

 : االجأماعي  الهدف 

 ENTREPRENEUR DE

 TRANSPORT DE BAGAGES

.NON ACCOMPAGNES

املقر االجأماعي : 30 شقة 8 شارع 

تحمد لوكيلي الر4اط - حسان.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مئة تلف درهم )100.000).

السيدان  عين   : الشركة  تسيير 

مصط ى  والدرقوش  محمد  عالوي 

جميع  مع  للشركة  مسيران 

الصالحيات.

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  (

الضبط باملحكمة االبأدائية بالر4اط 

تحت السجل الأجاري رقم 116189.
للنسخ والبيان

الوكيل

72 P

شركة الراقي مصعب
ش.م.م. د.ش.و

عمارة 7، رقم 01، شارع املخأار 

السو�سي، حي السالم - سال

للشريك  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 تغسطس   31 بأاريخ  الوحيد 

 31 بأاريخ  الر4اط  في  املسجلة 
القانون  وضع  تم   (0(0 تغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات الأالية :

مصعب  الراقي  شركة   : التسمية 

ش.م.م. د.ش.و.

املقر الأجاري : عمارة 7، رقم 01، 

 - شارع املخأار السو�سي، حي السالم 

سال.

املوضوع : 

بيع األعشاب.

الرقية الشرعية.

عموما جميع العمليات الأجارية، 

وغير  العقارية  املالية،  الصناعية، 

في  املساهمة  يمكنها  التي  العقارية 

تنمية الشركة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس ال علي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد مصعب توزي.

درهم   100.000  : الرتسمال 

موزعة بين الشركاء كما يلي :

 1000 توزي:  مصعب  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ 

.35030

73 P

BRITSH  AMERICAN TABACCO MAROC

GHANDI MALL

 IMMEUBLE 8, (ème ETAGE BOULEVARD

GHANDI, MAARIF CASABLANCA

TEL : + 212 05 20 39 71 56

FAX : +212 05 20 39 71 55

WWW.BAT.COM

 STE BRITISH AMERICAN

 TOBACCO EXPORTS

MAROC

مكأب فرعي

املقر االجأماعي : 137 شارع غاندي - 

غاندي مول - الدار البيضاء

رقم السجل الأجاري : 3)310)

وفقا ملحضر قرارات مجلس    -  1

 3 بأاريخ  لل رع  األم  الشركة  إدارة 

تغسطس 0)0) تقرر ما يلي :

املير  ميريام  السيدة  اسأقالة 

وتعيين السيد محمد تمين السنو�سي 

كممثل قانوني لل رع.

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  (

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

تحت   (0(0 سبأمبر   (( في  البيضاء 

رقم 716878.
من تجل املسأخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

74 P

األسأاذ زين ابراهيم

موثق

زاوية شارع محمد الخامس وزنقة سبأة عمارة 

بل ايدة - الطابق األول شقة رقم 1 - القنيطرة

الهاتف / ال اكس : 0537.37.13.33

etudezine@hotmail.fr : البريد االلكتروني

شركة صبافوك غرب
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
ثامن  بأاريخ  بمقأ�سى عقد حرر 

بمكأب  وعشرين  تل ين  تغسطس 

موثق بمدينة  األسأاذ ابراهيم زين   

القنيطرة تم تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية ذات الخصائص الأالية :

غرب  صبافوك  شركة   : االسم 

شركة محدودة املسؤولية.

املنأجات  زراعة   : النشاط 

القطاني  وزراعة  وال الحية  الغابوية 

تصدير املنأجات ال الحية والغابوية 

والقطاني.

زنقة دمشق وجميل   ،10  : املقر 

صدقي القنيطرة.

ثالثمائة   300.000  : املال  رتس 

تلف درهم.

للسيد  التسيير  عهد   : التسيير 

لقطة العربي.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 

 (0(0 سبأمبر   16 بالقنيطرة بأاريخ 

تحت رقم 7)560.
ملخص من تجل النشر

75 P

STE NANASHI FOOD
السجل الأجاري : 118811 - الر4اط

تعديالت
حل الشركة وتص يتها

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

نوفمبر   (( في  املؤرخ  العادي  الغير 

019) تقرر ما يلي :

حل الشركة وتص يتها.

مهام كل من السيد محمد  إنهاء 

ال ن والسيد تمين سيكريح كمسيرين 

للشركة وتعيينهم كمص يين لها.

حدد مقر تص ية الشركة بالر4اط 
مأجر مركز تسوق الرياض سكوير   -
زاوية شارع الشهيد ضياء   PS.7 رقم 
الرحمن والطريق الدائري الحضري، 

حي السوي�سي.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
0)0) تحت  9) يناير  بالر4اط بأاريخ 

رقم 101167.
من تجل اإلشعار

املص ي

76 P

STE MENA INNOV
السجل الأجاري : 63)311 

الدار البيضاء
إشعار بإق ال وتص ية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
يوليو   (8 في  املؤرخ  العادي  الغير 

0)0) تقرر ما يلي :
إق ال معامالت تص ية الشركة.

املوافقة على تقرير الأص ية.
إصدار الأ ريغ إلى املص ي.

شطب من السجل الأجاري.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 تغسطس   (6 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 713957.
من تجل اإلشعار

املص ي

77 P

STE NIGHT BG
ش.م.م.

لشريك وحيد
السجل الأجاري : 55)11)

الدار البيضاء 
إشعار بإق ال وتص ية الشركة

تعديالت
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
يناير   (0 في  املؤرخ  العادي  الغير 

0)0) تقرر ما يلي :
إق ال معامالت تص ية الشركة.

املوافقة على تقرير الأص ية.
إصدار الأ ريغ إلى املص ي.
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شطب من السجل الأجاري.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
البيضاء بأاريخ )1 مارس 0)0) تحت 

رقم 731193.
من تجل اإلشعار

املص ي

78 P

STE MULTI POSE
السجل الأجاري : 3)3571 

الدار البيضاء
تعديالت تص ية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
18 تغسطس  الغير العادي املؤرخ في 

0)0) تقرر ما يلي :
حل الشركة وتص يتها.

مهام كل من السيد سعيد  إنهاء 
برادة كمسير وحيد وتعيينه  كمص ي 

للشركة.
حدد مقر تص ية الشركة بالدار 
دار  تزمور  طريق   1.5 كم  البيضاء 

بوعزة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 716301.
من تجل اإلشعار

املص ي

79 P

 STE MAINTENANCE A
DOMICILE

ش.م.م.
لشريك وحيد

السجل الأجاري : 1)3571
الدار البيضاء 

تعديالت تص ية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
18 تغسطس  الغير العادي املؤرخ في 

0)0) تقرر ما يلي :
حل الشركة وتص يتها.

مهام كل من السيد سعيد  إنهاء 
برادة كمسير وحيد وتعيينه  كمص ي 

للشركة.

حدد مقر تص ية الشركة بالدار 

دار  تزمور  طريق   1.5 كم  البيضاء 

بوعزة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 716305.
من تجل اإلشعار

املص ي

80 P

STE OUD N WOOD
ش.م.م.

لشريك وحيد

السجل الأجاري : 357813

الدار البيضاء 

تعديالت تص ية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

18 تغسطس  الغير العادي املؤرخ في 

0)0) تقرر ما يلي :

حل الشركة وتص يتها.

سعد  السيد  من  كل  مهام  إنهاء 

برادة كمسير وحيد وتعيينه  كمص ي 

للشركة.

حدد مقر تص ية الشركة بالدار 

دار  تزمور  طريق   1.5 كم  البيضاء 

بوعزة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 716305.
من تجل اإلشعار

املص ي

81 P

STE INNOV DOMOTIQUE
ش.م.م.

لشريك وحيد

السجل الأجاري : 7)3571

الدار البيضاء 

تعديالت تص ية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

18 تغسطس  الغير العادي املؤرخ في 

0)0) تقرر ما يلي :

حل الشركة وتص يتها.
سعد  السيد  من  كل  مهام  إنهاء 
برادة كمسير وحيد وتعيينه  كمص ي 

للشركة.
حدد مقر تص ية الشركة بالدار 
دار  تزمور  طريق   1.5 كم  البيضاء 

بوعزة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 716307.
من تجل اإلشعار

املص ي

82 P

STE EAT FOOD
السجل الأجاري : 107135

الدار البيضاء 
تعديالت قانونية

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
يوليو   (( في  املؤرخ  العادي  الغير 

0)0) تقرر ما يلي :
إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 
الدار البيضاء شارع الكورنيش، مركز 
تجاري تن ا الطابق الثالث محلي رقم 

.L3.11
تغيير املادة 1 من القانون األسا�سي
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 (0(0 سبأمبر   09 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 715107.
لإلعالم

املسير

83 P

STE SOTRAVTOP
تأسيس

 11 في  حرر  عرفي  لعقد  وفقا 
سبأمبر 0)0) تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
تألخص عناصرها األساسية كما يلي :

.STE SOTRAVTOP : التسمية
املقر االجأماعي : رقم 33 زنقة جد 

يريه حي والء القرية سال.

: مقاول تشغال  النشاط الأجاري 

البناء املخأل ة.

حدد في مائة   : رتس مال الشركة 

تلف )100.000) درهم مقسمة أللف 

درهم   100 بقيمة  حصة   (1000(

من  بأكمله  املال  رتس  للحصة حرر 

طرف السيد تيوب شكوك.

ويديرها  الشركة  يسير   : التسيير 

السيد تيوب شكوك.

املحكمة  في  تم  القانوني  اإليداع 

االبأدائية  بسال في 1) سبأمبر 0)0) 

الأجاري  السجل   3505 رقم  تحت 

رقم 31971.
للخالصة والبيان

84 P

ديوان األسأاذ يوسف املداني

موثق بمكناس

STE 4P INVERTISSEMENT
توثيقي  هبة  عقد  بمقأ�سى 

يوليو  و7  تبريل   (8 بأاريخ  املنعقد 

بأاريخ  بمكناس  املسجل   (0(0

 : اإليداع  كناش   (0(0 يوليو   13

عبد  السيد  وهب   ،(0(0/158(8

الحصص  الحيداوي مجموع  الغاني 

آالف  ثالثة  واملقدرة  االجأماعية 

 ،3600 اجأماعية  حصة  وسأمائة 

املسماة  الشركة  في  يمألكها  التي 

شركة   1P INVERTISSEMENT

رتسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

درهم،   1.110.000 هو  االجأماعي 

مقرها االجأماعي الكائن بمكناس رقم 

الداخلة  تجزئة   01 رقم  مأجر   366

بالسجل  املقيدة  سعيد،  سيدي 

تعري ها   15007 الأجاري تحت رقم 

ل ائدة   (5(3(715 هو  الضريبي 

السيد حسن الحيداوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بمكناس   الأجارية 

 18 تغسطس 0)0).
للخالصة والنشر

األسأاذ يوسف املداني

85 P
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ائأمانية تس ار كونساي

شقة رقم 1 جنان النهضة 1 الر4اط

الهاتف : 97.60.)0537.7

الهاتف النقال : 71.13.37.)066

STE MSG DESIGN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

تأسيس  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة.

 STE MSG  : االجأماعي  اللقب 
.DESIGN SARL

الشركاء :
ب.و.ط  قدوري  تكرام  السيدة 

: A687775
50 سهم.

السيد نور الدين قدوري ب.و.ط 
: A3((7(

50 سهم.
املسيرة : السيدة تكرام قدوري.

رتس املال : 10.000 درهم )عشرة 
تلف درهم).
النشاط :

مقهى - مطعم.
تعمال الطباعة.

خياطة تقليدية وعصرية.
خدمة واستشارة.

إدارة وتجهيز املناسبات.
املدة : 99 سنة.

مجموعة املوز   11 رقم   : العنوان 
الأقدم - الر4اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (5 يوم  بالر4اط  الأجارية 
السجل   ،107065 تحت رقم   (0(0

الأجاري رقم 3)1161.
للبيان

86 P

STE CONFLUENCE IMMOB
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
كون ليونس  لشركة  االسأثنائي 
ايموب بأاريخ 17 فبراير 0)0) شركة 
مقرها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 1( قطاع   (3 بلوك   : االجأماعي ب 
 - السالم  حي   3 الطابق   1065 رقم 
 سال رتسمالها 1.100.000 درهم تقرر 

ما يلي :

رتس  من  حصة   11000 ت ويت 
بشرى  السيدة  من  الشركة  مال 
إلى  زكريا  بنمدني  والسيد  بنسعيد 

السيد هشام حمدان.
تعين السيد محسن ملباركي مسير 

للشركة وذلك ملدة سنأين.
تغير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.
سيدي  إلى  االجأماعي  املقر  نقل 
 ((.51 عبد هللا القطاع الغربي رقم 

لعيايدة سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (3 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 35016.
87 P

STE MARCOTEX
SA

 STE ANONYME
AU CAPITAL DE 5.200.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOT 3, ZONE

 INDUSTRIELLE TAKADDOUM-
RABAT

R.C RABAT N° 29319
ت ويت حصتي ضمان
تعيين مديرة جديدة

انعقد   (0(0 يوليو   (9 بأاريخ 
لشركة  العادي  الغير  العام  الجمع 
مجهولة،  شركة   MARCOTEX SA
درهما،   5.(00.000 رتسمالها 
املنطقة   3 تجزئة  االجأماعي  مقرها 
حيث  الر4اط،  الأقدم  الصناعية 

تمت املصادقة على :
قبول اسأقالة السيدة الناصري 

رشيدة من منصبها كمديرة.
حصتي  ت ويت  على  املوافقة 
البحراوي  السيد  قبل  من  ضمان 

عالء الدين إلى السيدة برادة مونيا.
تعيين السيدة برادة مونيا مديرة 
جديدة  حاملة للبطاقة الوطنية رقم 
يوليو   1 من مواليد   CIN A333889
شارع الجديدة   5 واملقيمة في   1976

حسن الر4اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية للر4اط في 3) سبأمبر 0)0) 

اإليداع القانوني 0)1070.

88 P

STE RABAT TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك واحد

في إطار الجمع االسأثنائي لشركة 

واملنعقد بأاريخ   RABAT TRAITEUR

13 يوليو 0)0) تقرر ما يلي :

تغير املقر االجأماعي للشركة من 

إقامة   11 رقم  العمارة   (5 الرقم 

الزيأون حي النهضة 1 الر4اط إلى فيال 
رقم 6 شارع تحمد رضا كديرة تجزئة 

املوقع الجميل حي النهضة الر4اط.

مراجعة النظام األسا�سي للشركة 

هذا  من   1 املادة  بأعديل  وذلك 

النظام.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بالر4اط يوم 8) سبأمبر 0)0) تحت 
رقم 107165.

89 P

STE NOVA JARDIN
SARL AU

شركة نوفا جاردان

ش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

عقد  تأسيس  تم   (0(0 يوليو   6  

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد باملواص ات الأالية :

جاردان  نوفا  شركة   : التسمية 

 STE NOVA JARDIN ش.م.م.ش.و 

.SARL AU

الهدف : تشغال صيانة املساحات 

الخضراء.

مرس  شارع   (6  : الرئي�سي  املقر 

  -  3 شقة رقم   1 الطابق  السلطان، 

الدار البيضاء.

درهم  تلف  مائة   : املال  رتس 

تلف  مقسمة إلى   درهم)   100.000(

حصة )1000 حصة).

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى الحادي والثالثين من ديسمبر.

: تسعة وتسعين )99)  سنة  املدة 

الشركة  تأسيس  يوم  من  ابأداء 

ال علي إال في حالة الأص ية املسبقة 

تو الأمديد.

التسيير واإلدارة : تسير الشركة من 

ملدة  خر4وش  جمعة  السيدة  طرف 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

 710391 0)0) تحت رقم  يوليو   (1

السجل الأجاري رقم 166563.
للنشر والبيان

90 P

STE BATIMEZ
SARL

شركة باطيميز

ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ فاتح 

سبأمبر 0)0) تم تأسيس عقد شركة 

باملواص ات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :

التسمية : شركة باطيميز ش.م.م. 

STE BATIMEZ .SARL

الهدف : األشغال املخأل ة للبناء.
30 شقة رقم  : رقم  املقر الرئي�سي 
زنقة موالي تحمد لوكيلي حسان   ،8

- الر4اط.
درهم  تلف  مائة   : املال  رتس 

تلف  مقسمة إلى   درهم)   100.000(

حصة )1000 حصة).

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى الحادي والثالثين من ديسمبر.

: تسعة وتسعين )99)  سنة  املدة 

الشركة  تأسيس  يوم  من  ابأداء 

ال علي إال في حالة الأص ية املسبقة 

تو الأمديد.
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التسيير واإلدارة : تسير الشركة من 

طرف السيد مزياني امحمد والسيد 

مزياني زهير ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (1 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   (0(0

.116157
للنشر والبيان

91 P

STE BAB HORIZONS
RC : 138547

املنعقد  العام  الجمع  بمقأ�سى 

بأاريخ 6 يوليو 0)0) تقرر ما يلي :

ت ويت الحصص :

بن  تشرف  السيد  من  كل  قام 

العلمي  افيالل  والسيد حسن  يحيى 

يحيى  بن  عمر  والسيد  اإلدري�سي 

حصة   50 منهم  واحد  كل  بأ ويت 

التي يمألكونها في الشركة للسيدة ريم 

تفيالل العلمي اإلدري�سي.

: تم تغيير  تحويل املقر االجأماعي 

 11 رقم  عمارة  إلى  االجأماعي  املقر 

زنقة ميشلي ن تكدال الر4اط.

توسيع النشاط : قرر الجمع العام 

للشركة توسيع النشاط بإضافة :

التسيير العقاري.

تسيير اإلقامات السياحية.

تعيين مسير للشركة :

السيد  بأعيين  العام  الجمع  قام 

هشام ابراهيم كمسير ثاني للشركة.

بإمضاء  الشركة  تمثيل  وسيأم 

املسيران كل واحد على حدا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر4اط تحت رقم 106710 

بأاريخ 11 سبأمبر 0)0).

92 P

STE P’TIT EVENT
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد   (0(0 فبراير   17 بأاريخ  الر4اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.STE P’TIT EVENT : التسمية

الهدف االجأماعي : 

ممون.

تنظيم الح الت.

بيع وكراء معدات الح الت.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

خالد بودياب : 500 حصة.
رشيد  بوتخرست : 500 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : طابق رقم 1 شقة 5 عمارة 
91 زنقة نابولي املحيط الر4اط.

ورشيد  بودياب  خالد   : املسيران 

بوتخرست.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.115867

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   15 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم )10671.

93 P

STE LA SPHERE DIGITALE
SARL

ش.م.م.

ذات رتسمال يقدر ب 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : تمارة - شقة 3 

عمارة 3 إقامة مشاء هللا 5 حي 

الوفاق

عرفي  عقد  بمقأ�سى    -  1

تغسطس   13 بأاريخ  بأمارة  مؤرخ 

بأاريخ  بالر4اط  واملسجل   (0(0

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   11

 RE : 7016166997200 -OR :

العام  الجمع  قرر   ،17(01/(0(0

 LA املسؤولية  املحدودة  للشركة 

SPHERE DIGITALE ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

إقامة   3 عمارة   3 شقة  تمارة،  من 

تمارة،   : حي الوفاق إلى   5 هللا  مشاء 

الطابق   Z عمارة   ( خيزران  إقامة 

األر�سي.

مسائل مخأل ة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

تحت   (0(0 )) سبأمبر  بأازة بأاريخ 
رقم 1059.

94 P

STE ABM BERRY
SARL

ش.م.م.

ذات رتسمال يقدر ب 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : تمارة - شقة 3 

عمارة 3 إقامة مشاء هللا 5 حي 

الوفاق

عرفي  عقد  بمقأ�سى    -  1

تغسطس   13 بأاريخ  بأمارة  مؤرخ 

بأاريخ  بالر4اط  واملسجل   (0(0

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   11

 RE : 7016167258201 -OR :

العام  الجمع  قرر   ،17(10/(0(0

 STE املسؤولية  املحدودة  للشركة 

ABM BERRY ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

إقامة   3 عمارة   3 شقة  تمارة،  من 

تمارة،   : حي الوفاق إلى   5 هللا  مشاء 

الطابق   Z عمارة   ( خيزران  إقامة 

األر�سي.

ازويتنة  السيد  املسير  اسأقالة 

بولغيت.

تعيين السيد محمد رزين كمسير 

جديد.

تحيين القانون األسا�سي.

مسائل مخأل ة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بأمارة بأاريخ 8) سبأمبر 0)0) تحت 
رقم 1096.

95 P

STE PAXAR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 0.000)67.5 درهم

املقر االجأماعي : 7 زنقة البحتري حي 

غوتيي 0060) - الدار البيضاء
رقم السجل الأجاري : 119.855

رقم الأعريف الضريبي : )3)3)))

1 -  وفقا ملحضر قرارات الجمعية 

العامة غير العادية بأاريخ فاتح ماي 

0)0) تقرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  مال  رتس  رفع 

وواحد  وتسعمائة  ماليين  ثمانية 

درهم  مئة  وثمانية  تلف  وخمسون 

)8.951.800) من خالل إنشاء تسعة 

وثمانية  وخمسمئة  تلف  وثمانون 

تحريرها  يأم   (89.518( تسهم  عشر 

عن طريق تص ية الحسابات الجارية 

للشركاء,
بمبلغ  الشركة  مال  رتس  رفع 

وخمس  وتسعمائة  ماليين  خمسة 

آالف ومئأان درهم )00).5.905) من 

تلف  وخمسون  تسعة  إنشاء  خالل 

 (59.05(( تسهم  وخمسون  واثنان 

يأم تحريرها بأحويل دين مورد.

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  (

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

البيضاء، في 11 سبأمبر 0)0) تحت 
رقم 715917.

من تجل املسأخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

96 P

STE ARBRE D’OR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع مهدي 

بن بركة املركب الأجاري املوكار 

السوي�سي الر4اط

للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 

في  املؤرخة  االسأثنائية  العمومية 

 ARBRE لشركة   (0(0 فاتح سبأمبر 

D’OR ش.م.م. ذات رتسمال 10.000 

درهم قرر الشركاء ما يلي :
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املصادقة على نقل املقر االجأماعي 
تمارة إلى   19 من تجزئة الأنمية رقم 
شارع مهدي بن بركة املركب الأجاري 

املوكار السوي�سي الر4اط.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت الرقم 1077.
السأخراج وذكر

املسير

97 P

STE SENIOR CLUB RABAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك واحد
رتسمالها : 00.000) درهم

مقرها االجأماعي : 16)، شارع 
معاوية ابن حوديج سوي�سي - الر4اط

للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 
في  املؤرخة  االسأثنائية  العمومية 
 SENIOR لشركة   (0(0 سبأمبر   11
CLUB RABAT ش.م.م. شريك وحيد 
قرر  درهم،   (00.000 رتسمال  ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :
حصة   (000 بيع  على  املوافقة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 
والسيد  لطي ة  سبتي  السيدة  بين 

محمد هشام بن صاري.
السيدة  املسيرة  اسأقالة  قبول 
محمد  السيد  و4الأالي  لطي ة  سبتي 
الوحيد  الشريك  صاري  بن  هشام 
تحديد  دون  الشركة  تسيير  يمارس 

املدة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت الرقم 1078.
السأخراج وذكر

املسير

98 P

STE OLD FOR
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

تجزئة سيدي عبد هللا رقم 1538 
سيدي عبد هللا - سال

تأسيس
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1
بسال يوم 15 يوليو 0)0) تم تأسيس 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
الخصائص  ذات  الوحيد  الشريك 

الأالية :

 STE OLD FOR SARL : التسمية

AU ش.م.م.

الهدف االجأماعي : 

للكهر4اء  محطة  بناء  في  مقاول 

والهاتف.

الكهر4اء )مقاول التركيب) مشغل 

تقل من عشرة تشخاص.

سيدي  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

1538 سيدي عبد هللا  عبد هللا رقم 

- سال.

املدة : 99 سنة.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

مقسمة  درهم   (00.000 االجأماعي 

درهم   100 000) حصة من فئة  إلى 

عند  منها  الربع  ومحرر  مكأتبة 

االكأأاب من طرف الشريك الوحيد 

ومقسمة على الشكل اآلتي :

 (000  : بهاج  الدين  بدر  السيد 

حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

بدر  السيد  تعيين   : التسيير 

الدين بهاج كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

تقييد  تم  القانوني  اإليداع   -  (

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الشركة 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   17 يوم 

.319(1

99 P

STE EATHAI
SARL

رفع رتسمال الشركة من 10.000 إلى 

1.000.000 درهم

سجل تجاري 7155)1 الر4اط

بأاريخ 11 تغسطس 0)0) انعقد 

لشركة  العادي  الغير  العام  الجمع 

محدودة  شركة   EATHAL SARL
املسؤولية، رتسمالها 10.000 درهما، 

مقرها االجأماعي، عمارة )1 مأجر 1، 
زاوية شارع األبطال وزنقة واد زيز، 

تكدال - الر4اط حيث تمت املصادقة 

على :

 10.000 رفع رتسمال الشركة من 
درهم إلى 1.000.000 درهما بمقاصة 
مع الديون املسأحقة ل ائدة الشركاء 

بما قدره 990.000 درهم.
األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة واملصادقة عليه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم )10716.
100 P

 STE MERNISSI GLOBAL
INVEST

إعالن
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
8) تغسطس 0)0) بالقنيطرة قد تم 
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص الأالية :
 STE MERNISSI  : التسمية  

.GLOBAL INVEST
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة ذو شريك وحيد.
الهدف االجأماعي :

تشغال مخلأ ة املأعلقة بأعمال 
البناء.

نقل السلع والبضائع.
بالهدف  املأعلقة  الأجارة 

االجأماعي.
درهم   100.000  : املال  رتس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :
السيد محمد زايد : 1000 حصة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
الأأسيس.

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 3(1 محل رقم   : املقر االجأماعي 

بير رامي الجنو4ية.
التسيير : السيد محمد زايد.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (8 بالقنيطرة بأاريخ 

تحت رقم 930).
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STE OVEA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

تقرر  الشركاء  قرار  بموجب 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
محدودة وتبعا لذلك فإنها تأكون من 

السيدة بنور سارة.
نشاط الشركة :

بيع وشراء النسيج.
مقاول تعمال مخأل ة.

تجارة عامة.
 F مقر الشركة : إقامة مريم عمارة

الطابق الخامس رقم 6).
.STE OVEA : تسمية الشركة

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
إحداثها ال علي.

 100.000 في  حدد   : املال  رتس 
درهم مقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للواحدة.
بنور  السيدة   : الأوقيع  التسيير 

سارة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالر4اط  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   9

.101111(0016116
وهذا بمثابة مقأطف و4يان
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 STE TRAVAUX TECH
NEGOCE
SARL AU

إعالن
على إثرالجمع العام الغير العادي 
من   (0(0 يونيو   (3 واملنعقد بأاريخ 
تقــــرر فقد  الوحيد  املسير   طرف 

 ما يلي :
 609 من  االجأماعي  املقر  تغيير 
تجزئة  إلى  سال  الرحمة  حي  سكأور 
19 سيدي يحيى زعير تمارة  بارو رقم 
و4الأالي تغيير املادة رقم 1 من القانون 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   11 يوم  بسال  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 31997.
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ائأمانية ماغأا ش.م.م.
)1، زنقة املوحدين شقة 01، حسان - الر4اط

STE EVERY BODY
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل في 8) 

بالر4اط قد تم تأسيس   (0(0 يوليو 

شركة ذات املسؤولية املحدودة وذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

الأالية :

.STE EVERY BODY : التسمية

الطباعة،   : االجأماعي  الهدف 

األدوات املكأبية، املدرسية ومنأجات 

الأقنية  واألدوات  املواد  الطباعة، 

واإلعالمية، شبكة لالتصال السمعي 

البصري.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشكل الأالي :

 1000  : رشيدة  عريش  السيدة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطال 

شقة 1 تكدال الر4اط.

املسيرة : السيدة عريش رشيدة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.116((9
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STE SOFETRAV
بيع حصص

تغيير الشكل القانوني
وتعيين مسير جديد لشركة 

SOFETRAV SARL
اتخذه  الذي  القرار  إثر  على 

للشركة  السابق  الوحيد  الشريك 

تعاله تم ما يلي :

باع السيد سعيد فالح 900 حصة 

بقيمة 100 درهم وهي تمثل 90% من 

بين الحصص التي يملكها في الشركة 

للسيد املصط ى فالح.

القانوني  الشكل  يأغير  و4ذلك 

 SARL SARL AUإلى  من  للشركة 

عادية.

فالح  املصط ى  السيد  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

 (0(0/(1( رقم  تحت  بخني رة 

السجل   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

الأجاري رقم 87)3.
بمثابة إعالن و4يان
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ELECTRO TIKPARA
SARL

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 

يوم 10 مارس 0)0) تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تميزها الخاصيات اآلتية :

التسمية : »إلكترو تكبارا«.

توزيع املواد اإللكترونية   : الهدف 

وإصالحها.

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطال، 

الشقة رقم 1 تكدال، الر4اط.

الرتسمال : 100.000 درهم مقسمة 

إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم لكل 

واحدة وزعت على الشكل الأالي :

 500 املهدي  حمدان  بن  السيد 

حصة ؛

السيد القاسمي رضا 500 حصة.

من  سنة   99  : الصالحية  مدة 

تأسيسها.

بن  السيد  عين   : الشركة  تسيير 

حمدان املهدي كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

: من فاتح يناير  السنة الحسابية 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع القانوني تم بمكت الضبط 

 لدى املحكمة الأجارية بالر4اط يوم 

3) سبأمبر 0)0) تحت رقم 116079.
عن الشركة : بن حمدان املهدي

مسير
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ديوان األسأاذة سكينة بورقادي زروقي

موثقة ب اس

 مكاتب موالي ادريس، زنقة محمد الحياني، 

رقم 5)، الطابق األول، شارع محمد الخامس، 

فاس

STATION RAIS SIDI KHYAR
SARL AU

: تبعا ملقأضيات الجمع العام  توال 

 (0(0 فبراير   11 بأاريخ  االسأثنائي 

 STATION RAIS SIDI KHYAR شركة

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

مقرها  درهم   600.000 رتسمالها 

االجأماعي ايت يو�سي، جماعة كندر، 

قرر   31000 ص رو  خيار،  سيدي 

الشريك الوحيد تعديل وتنقيح القانون 

األسا�سي.

ملساهمة  معاهدة  عقد   : ثانيا 

عينية بالعقار الحامل لرسم العقاري 

 500.000 قيمأه   11/(9.995 عدد 

الشركة  رتسمال  يكون  حتى  درهم 

فعليا 600.000 درهم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثالثا 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 تغسطس   (1 بأاريخ  بص رو 

الأجاري  والسجل   38( رقم   تحت 

رقم 1)7).
لإلشارة والبيان
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NIDAFIA
SARL AU

بمقأ�سى جمع عام اسأثنائي حرر 

قرر   (0(0 سبأمبر   (8 الر4اط  في 

 NIDAFIA للشركة  الوحيد  الشريك 

SARL AU ما يلي :

 : من  االجأماعي  املقر   تحويل 

)1 زنقة عبد الكريم الديوري، شقة 

الطابق  مدغشقر،  شارع   1 رقم 

 5 رقم  الشقة  إلى  الر4اط  األر�سي، 

زنقة   91 العمارة   ،5 األول  بالطابق 

نابولي، املحيط، الر4اط.

القانون  من   1 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الر4اط  الأجارية  باملحكمة   الضبط 

تحت رقم 107181 بأاريخ 8) سبأمبر 

.(0(0
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SANTE FAMILIALE

SARL

عنوان الشركة : الرقم 151 إقامة 

توالد امطاع السكأور 3، تمارة

السجل الأجاري : 77871

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 (019 يونيو   (8 في  االسأثنائي 

 SANTE بمؤسسة  الشركاء 

ذات  مؤسسة   FAMILIALE SARL

مسؤولية محدودة قرروا ما يلي :

1 - بيع األسهم.

من  الشركة  رتسمال  رفع   -  (

 (.090.000 إلى  درهم   1.390.000

درهم.

عبد  تبو  احمد  السيد  وفاة   -  3

هللا وتحويل تسهمه إلى الورثة والتي 

تنوب عليهم السيدة حشادي فاطمة 

الزهراء.

الأأسي�سي  العقد  تغيير   -  1

للشركة.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 

107076 وتحت الرقم الترتيبي 3961 

في  بالر4اط  الأجارية  املحكمة   في 

1) سبأمبر 0)0).
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HIGH TEL
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر4اط في فاتح يوليو 0)0) تم إنشاء 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص الأالية :
.HIGH TEL SARL AU

رتسمال الشركة : 100.000 درهم.
عبد  شارع   : الشركة  عنوان 
حي   1166  (( الرحيم بوعبيد بلوك 

السالم، سال.
هدف املؤسسة :

مركز االتصال.
املسير : سامي وهبي.

الضريبة املهنية رقم 01803)9)
 31911 رقم  الأجاري  السجل 

باملحكمة االبأدائية بسال.
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TRAVELS ALRAQIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديالت قانونية
العادي  العام  الجمع  بمقأ�سى 
  ،(0(0 تغسطس   11 املنعقد بأاريخ 
بمقر  العاشرة صباحا  الساعة  على 

الشركة، قرر الجمع العام ما يلي :
للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
شقة  حسن  الحاج  شارع   19  من 
رقم ) القبيبات الر4اط إلى زاوية شارع 
واحمد  هللا  عبد  بن  محمد  سيدي 

بنعبود رقم ) القبيبات، الر4اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 107161.
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 STE AHL AHMED BABA
 D’IMPORT D’EXPORT

 DE L’INDUSTRIE ET DU
COMMERCE

SOBIEC SA
تعديالت قانونية

االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 STE AHL AHMED ملساهمي شركة 
 BABA D’IMPORT D’EXPORT

 DE L’INDUSTRIE ET DU
شركة   COMMERCE SOBIEC
مجهولة، البالغ رتسمالها 6.600.000 
االجأماعي  مقرها  والكائن  درهم 
 ،(3 رقم  كطالونيا  شارع  بالعيون، 

ص.ب 1)، تقرر ما يلي :
في  املساهمين  تسجيل وفاة تحد 
الشركة السيد سيدي تحمد الركيبي 

املالك القانوني ل 19170 تسهم.
إلى الورثة  نقل مجموع حصصه 
سيدي  السيد   : وهم  الشرعيين 
5))16 تسهم  محمد الشيخ الركيبي 
 3(15 القاسمي  لالنكية  والسيدة 

تسهم.
 : اإلدارة  مجلس  تعضاء  تعيين 
السيد سيدي محمد الشيخ الركيبي 
والسيد عمر الركيبي والسيد سيدي 

الوالي الركيبي.
تأكيد تعيين السيد سيدي محمد 
الرئيس املدير العام  الشيخ الركيبي، 

وتجديد مهامه.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ 

.(0(0/((07
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STE SAHARA GRIDS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بأاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،(0(0 سبأمبر   7

الشركة ذات املميزات الأالية :
.STE SAHARA GRIDS : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع :

األعمال  الكهر4ائية،  األعمال 
امليكانيكية والهوائية ؛

غيار  قطع  تنواع  جميع  توريد 
تنواع  وجميع  واملركبات  السيارات 

اآلالت ؛
األنظمة  لجميع  الصيانة  تعمال 
الهيدروليكية وامليكانيكية والصناعية 
الأحكم  وتجهزة  والرقمية  والهوائية 

املنطقية القابلة للبرمجة ؛

الكهر4ائية  األجهزة  توريد 
املوصالت،  املصابيح،  )البطاريات، 
توريد  قاطع الدائرة الكهر4ائية إلخ) 
الكهروميكانيكية،  القياس  تجهزة 
املخأل ة  الصناعية  املعدات  توريد 
املحركات،  املضخات،  )املنظ ات، 

األسالك، الضواغط إلخ) ؛
القيام بجميع األعمال الكهر4ائية 
في مواقع العمل، في املناطق الحضرية 

تو الري ية، مع صيانة املعدات ؛
الهندسة املدنية وتجميع محطات 
الجهد  ذات  ال رعية  املحوالت 

املنخ ض واملأوسط إلخ.
: حي الراحة، شارع  املقر الرئي�سي 
سلمان ال ار�سي، رقم 180، العيون.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

السيد عبد الهادي جالب.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد الهادي جالب.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   11 بأاريخ 
بالسجل  تسجيلها   (0(0/(137
الأحليلي عدد  الرقم  الأجاري تحت 

.3(977
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STE SOGEFUCOM

MKANSSA TRANS
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في فاس بأاريخ 1 تغسطس 

0)0) ذات الخصائص الأالية :
 MKANSSA  : التسمية   -  1

.TRANS SARL AU
) - املقر االجأماعي : شقة رقم 8، 
شارع  يسرى،  إقامة  الثاني،  الطابق 
حي واد فاس،  يوسف ابن تاش ين، 

فاس.
3 - الهدف : نقل املسأخدمين.

1 - املدة : 99 سنة.
5 - رتسمال : 100.000 درهم مقسمة 

إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم.

السيد   : الوحيد  الشريك   -  6

1000 حصة ب  حماني عبد الواحد 

100.000 درهم.

السيد   : واإلمضاء  التسيير   -  7

حماني عبد الواحد.

8 - تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

الأجارية ب اس تحت رقم 307)/0)0) 

بأاريخ 1) سبأمبر 0)0).
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AFIFI CONSULTING

M.H CARROSSERIE

SARL

تبعا ملقررات عقد مسجل بالر4اط 

0)0) تم وضع القانون  15 يوليو  في 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ش.و باملميزات الأالية :

 M.H CARROSSERIE  : التسمية 

ش.م.م.

 16 شارع عقبة   : املقر االجأماعي 

شقة )، تكدال، الر4اط.

السيارات  مكانيك   : املوضوع 

كهر4اء السيارات وإصالح الهياكل.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة   

الأأسيس ال علي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد مومني محمد ملدة غير محددة.

درهم   100.000  : الرتسمال 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة في ملكية الشركاء :

مومني محمد 600 حصة ؛

عباوي فطيمة 00) حصة ؛

 (00 الزهراء  فاطمة  وشكيلي 

حصة.

السنة االجأماعية : تبأدئ في فاتح 

ديسمبر باسأثناء   31 يناير وتنأهي في 

سنة الأأسيس.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بالر4اط.

السجل الأجاري رقم 116057.
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STE JAADI SERVICE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
15 يوليو 0)0) بسال، قد تم تأسيس 

شركة تحمل الخصائص الأالية :
.STE JAADI SERVICE : التسمية

الهدف االجأماعي : 
بقال )بالأقسيط) ؛

بائع الأبغ )بالأقسيط) ؛
املالبس الجاهزة )بالأقسيط).

رتس املال : 100.000 درهم مقسمة 
إلى 1000 حصة 100 درهم للحصة.

 100.000 لعناتي  بهيجة  السيدة 
درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

املالكي  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
املحل رقم 1، باب املريسة، سال.

التسيير : السيد محمد الجعادي.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
بسال 3)317 بأاريخ 5) تغسطس 0)0).
116 P

مكأب محمد بوزبع

تمارة

DAR EL KEBIRA SALAM
س.ت الر4اط : 99733
إنشاء عالمة تجارية

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1
قرر   ،(0(0 فبراير   (5 في  بالر4اط 
لشركة  االسأثنائي  العام  الجمع 
DAR EL KEBIRA SALAM ش.ذ.م.م 
مقرها  درهم،   500.000 رتسمالها 
زنقة سيدي محمد  بالر4اط املدينة، 

الضاوي، رقم 7، ما يلي :
للشركة  تجارية  عالمة  إنشاء 
 DAR KIKA SALAM اسم  تحمل 
بن س العنوان بالر4اط املدينة، زنقة 

سيدي محمد الضاوي، رقم 7.
) - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 
بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ 

.107007
من تجل االسأخالص والبيان

117 P

DELICE AMINE
SARL AU

Au capital de 7.200.000 dh

 ZONE INDUSTRIELLE DE

TAOURIRT LOT 59

IF : 25082483

RC : 815 TAOURIRT

تعديل
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

 DELICE AMINE SARL AU لشركة 

بمقر   (0(0 سبأمبر   9 املنعقد يوم 

الشركة بأاوريرت، قرر ما يلي :

التي  املالية  السنة  في  تعديل 

في  وتنأهي  تكأو4ر  فاتح  من  سأبأدت 

نهاية سبأمبر من كل سنة.
القانون  من   3( املادة  تغيير 

األسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبأدائية بأاوريرت بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 67).

118 P

CAFE LES DEUX FRERES
العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

 (0(0 سبأمبر   9 بأاريخ  املنعقد 

 CAFE LES DEUX FRERES لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   100.000 رتسمالها 

االجأماعي محل عمارة رقم 5 سكأور 

3 حي املسيرة تجزئة 1) هكأار، تمارة 

ما يلي :

ت ويت الحصص االجأماعية   -  1

للشركة كما يلي :

ل  املالك  العرش  محمد  السيد 

 100 االسمية  قيمتها  حصة   1000

درهم ت وت 500 حصة للسيد احمد 

النهاري ؛

ل  املالك  العرش  محمد  السيد 

 100 االسمية  قيمتها  حصة   1000

500 حصة للسيد عبد  درهم ت وت 

الكريم النهاري.
النهاري  احمد  السيد  تعيين   -  (

كمسير وحيد للشركة.

3 - اسأقالة السيد محمد العرش 
من مهام التسيير.

القانوني  الشكل  تحويل   -  1
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
محدودة بشريك وحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
األسا�سي  النظام  تحديث   -  5

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (1 االبأدائية بأمارة بأاريخ 

0)0) تحت رقم 1011.
119 P

BZ LOISIR
العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
 (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  املنعقد 
ذات  شركة   BZ LOISIR لشركة 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم،   100.000 رتسمالها 
علي  موالي  شارع   1 رقم  االجأماعي 
الشريف الشقة رقم 1، تمارة ما يلي :
- الشروع في الأص ية املسبقة   1

للشركة.
البزيوي  السيد حمزة  تعيين   -  (

كمص ي للشركة.
 3 - تحديد مقر الأص ية ب : رقم 1 
الشقة  الشريف،  علي  موالي  شارع 

رقم 1، تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (8 االبأدائية بأمارة بأاريخ 

0)0) تحت رقم ))10.
120 P

NOW GENERAL
SARL

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم وضع القانون   ،(0(0 سبأمبر   8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

الأالية :
 NOW  : شركة  التسمية 

.GENERAL SARL
االستراد   : الشركة  غرض 

والأصدير.

علي  موالي  شارع   1 رقم   : املقر 
الشريف، شقة رقم 1، تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 ب  حصة 

مكأتبة، محررة وموزعة كالأالي :
 700 الحرايري  اميمة  السيدة 

حصة ؛
 300 الحرايري  ندى  السيدة 

حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
كمسيرة  الحريري  اميمة  السيدة 

وحيدة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
 10(1 رقم  تحت  بأمارة  االبأدائية 
رقم   (0(0 سبأمبر   (8 وذلك بأاريخ 

السجل الأجاري 130809.
مقأطف قصد اإلشهار

121 P

 SAUCLET
DEVELOPPEMENT

SARL
حل الشركة

بمقأ�سى قرار الجمع العام الغير 
بأاريخ  بالر4اط  املنعقد   العادي 
1 تغسطس 0)0)، قرر الشركاء لشركة 
SAUCLET DEVELOPPEMENT

 ( شقة رقم  شارع عقبة،   16 مقرها 
تكدال، الر4اط ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
تعيين السيد طارق لزرق كمص ي 
للشركة وتحديد مكان الأص ية بمقر 

الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 
 (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  بالر4اط 
تجاري  سجل   10709( رقم   تحت 

رقم 7517)1.
مقأطف قصد اإلشهار

122 P
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 GROUPE SCOLAIRE M.S
PRIVE

SARL A AU
تأسيس شركة 

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ ب اس 
وضع  تم   (0(0 سبأمبر   9 بأاريخ 
 GROUPE لشركة  تسا�سي  قانون 
 SCOLAIRE M.S PRIVE SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

الأالية :
 GROUPE SCOLAIRE : التسمية

.M.S PRIVE SARL AU
مدرسة   : االجأماعي  الهدف 

للأعليم الخاص.
رتس املال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم موزعة كالأالي : 
 1000 االدري�سي  ادريس  السيد 

حصة.
املقر االجأماعي : 0) شارع الجوالن 

تطلس، م.ج فاس.
السيد ادريس االدري�سي،   : املسير 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم )C33751 مسير وحيد وملدة غير 

محدودة.
الشركة  فإن  لإلمضاء  بالنسبة 
األحادي  بالأوقيع  ممثلة  سأكون 

للسيد ادريس االدري�سي.
مدة الشركة : 99 سنة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
فاتح سبأمبر إلى غاية 31 تغسطس.

اإليداع القانوني : تم بكأابة الضبط 
بأاريخ  ب اس  الأجارية   باملحكمة 
تحت رقم السجل   (0(0 1) سبأمبر 

الأجاري 63939.
املسير

123 P

ريد كاربت كارز
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 500.000 درهم
مقرها : 71، تجزئة سكيكينة شقة 

رقم 1، الطابق الس لي، تمارة
السجل الأجاري رقم 9535)1 تمارة

في  املؤرخ  املحضر   بموجب 

الجمع  قرر   ،(0(0 تغسطس   (1
العام االسأثنائي.

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1
ن س  في  تعاله  تاريخه  من  ابأداء 
املدينة من : 19 تجزئة القصبة، شقة 

رقم 3 شارع محمد الخامس، تمارة.
إلى : تجزئة سكيكينة شقة رقم 1 

الطابق الس لي، تمارة.
النظام  من   1 املادة  تعديل   -  (
األسا�سي املأعلق باملقر الرئي�سي على 

النحو الأالي :
املادة 1 : املقر الرئي�سي

تجزئة   ،71 هو  الرئي�سي  املقر 
الطابق   ،1 رقم  شقة  سكيكينة 
الس لي، تمارة بقية املقال دون تغيير.
II - تم اإليداع القانوني في محكمة 
 (0(0 سبأمبر   ( تمارة االبأدائية في 

برقم 8)9.
للنشر

املسيرة : السيدة تمال الهاشمي

124 P

STE LA CIMAOBRA
شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها : 000.000.) درهم
مقرها االجأماعي : إقامة مامون 

10 شارع يوسف بن تاش ين، زنقة 
اليرموك، مكأب رقم 6، القنيطرة

الغير  العام  الجمع  إثر  على   -  I
ديسمبر   10 بأاريخ  املنعقد  العادي 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   (019

LA CIMAOBRA ما يلي :
من  الشركة  تسمية  تغيير 
 LA إلى   DOUDOU ENTREPRISE

.CIMAOBRA
بإضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة الأالية :
البيع  واالسأيراد،  الأصدير 
في العقاقير ومواد الأنظيف  والشراء 

والحدادة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (1 بالقنيطرة بأاريخ 

تحت رقم 50)79.
125 P

 MEILLEUR CHOIX

D’HABITATION
SARL

محرر  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

نظام  تكوين  تم   (0(0 سبأمبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  تسا�سي 

املحدودة خصائصها كالأالي :

 MEILLEUR CHOIX  : التسمية 

.D’HABITATION

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

الأالية :

العقاري  الأطوير  عمليات   جميع 

تو البناء تو الأقسيم.

األول،  الطابق   : االجأماعي  املقر 

زنقة نابولي،   91 عمارة   5 شقة رقم 

املحيط، الر4اط.

رتس املال : 100.000 درهم مقسم 

إلى 1000 حصة قيمة كل واحدة 100 

درهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لبطاقة  الحامل  محمد،  القصري 

 BJ56819 رقم  الوطنية  الأعريف 

الجبار،  عبد  القصري  والسيد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

وحيدان  كمسيران   AE86768 رقم 

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الأجارية بالر4اط تحت رقم 

السجل الأجاري 69)116.

126 P

SYNAXCE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

9 يوليو 0)0) بسال تم تأسيس شركة 

ش.م.م  محدودة  مسؤولية  ذات 

باملواص ات الأالية :

.SYNAXCE SARL : التسمية

توزيع وإنأاج   : الهدف االجأماعي 
ومعالجة جميع زيوت للتشحيم.

مكرر،   17 رقم   : املقر االجأماعي 
تجزئة تميمة، سال.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.
يدان  السيد   : الشركة   مسير 

عبد الكريم ل ترة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
0)0) تحت  17 سبأمبر  بسال بأاريخ 

رقم 35011.
127 P

STE DIVERAX
SARL

الحل املسبق
بمقأ�سى محضر الجمع العام غير 
العادي املنعقد بأاريخ 10 يوليو 0)0) 
 DIVERAX لشركة  االجأماعي  باملقر 

SARL تقرر ما يلي :
1 - الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد طارق البخاري   -  (
مص ي للشركة.

3 - تحديد مقر الأص ية بالر4اط 
رقم 15 شارع األبطال، تكدال.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
سبأمبر   (1 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 10795.
128 P

MAGIDIVERS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم )، عمارة 7 
بلوك 3 تجزئة الريف، تمارة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  بأمارة،   (0(0 سبأمبر   7
شركة  اسم  تحمل  شركة  تأسيس 
ش.ذ.م.م تأوفر على   MAGIDIVERS

املميزات الأالية :
 7 عمارة   ( رقم   : املقر االجأماعي 

بلوك 3 تجزئة الريف، تمارة.
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الهدف االجأماعي :
األشغال املخأل ة للبناء ؛

تجارة األجهزة واملعدات العامة ؛
الأجارة بجميع تشكالها وتنواعها ؛

بيع العقاقير ؛
الأجارية،  العمليات  كل   عموما 
تو املالية املرتبطة بالهدف االجأماعي 

للشركة.
مدة االسأمرار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رتس 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما يلي :
 (50 ايت حمادي  اآلنسة سعاد 

حصة ؛
 (50 حمادي  ايت  إلهام  اآلنسة 

حصة ؛
 (50 اآلنسة راضية ايت حمادي 

حصة ؛
السيد رضا لهديوي 50) حصة.

تم تعيين اآلنسة إلهام   : التسيير 
ايت حمادي كمسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.
- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II
االبأدائية بأمارة تحت رقم السجل 

الأجاري 130811.
129 P

LIBAN FISH
تعديالت قانونية

.LIBAN FISH : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
: شارع مكة، عمارة  املقر الرئي�سي 
 ،17 رقم  الثالث،  الطابق  األوقاف، 

العيون.
الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
 (0(0 15 سبأمبر  الغير عادي بأاريخ 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
حل الشركة.

بكأابة  تم  ب:  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ 

.(0(0/((79
130 P

STE AFRIQUE OPTIQUE
SARL

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها : شارع مكة، عمارة اميدان، 

العيون

تعديل قانوني
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

 (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  املنعقد 

الشركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 

على ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

شارع القيروان،   :  إلى العنوان اآلتي 

رقم 27-29 حي السعادة، العيون.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالعيون  االبأدائية  باملحكمة 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ 

.(0(0/((83

131 P

 CONSERVERIE SAHARA

COMPANY
SARL

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 CONSERVERIE شركة  ملساهم 

شركة ذات   SAHARA COMPANY

املسؤولية املحدودة، البالغ رتسمالها 

حي   : درهم والكائن مقرها   100.000
نهضة II، زنقة الخوارزمي 1 رقم 111 

العيون، تقرر :

300 حصة من الحصص  ت ويت 

السيد الطاهري محمد ل ائدة السيد 

عمر ادبدا ؛

100 حصة من الحصص  ت ويت 

السيد الخطاط ينجا ل ائدة السيد 

عمر ادبدا ؛

500 حصة من الحصص  ت ويت 

السيد الخطاط ينجا ل ائدة السيد 

محمد ادبدا.

الطاهري محمد  السيد  اسأقالة 

من  زغيم  سالم  محمد  والسيد 

منصبهما كمسيرين لشركة.

تعيين السيد محمد ادبدا كمسير 

لشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ 

.(0(0/((95

132 P

TRANSPORT ATTAKWA
 SARL

تعديالت قانونية 
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 TRANSPORT شركة  ملساهم 

املسؤولية  ذات  شركة   ATTAKWA

 100.000 البالغ رتسمالها  املحدودة، 

: شارع الحزام،  درهم والكائن مقرها 
رقم 177، العيون، تقرر :

حل الشركة.

الحكيم  عبد  السيد  تعيين 

طنطاوي كمص ي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ 

.(0/((69
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VITAL ASCENSEURS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بأاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين   ،(0(0 سبأمبر   (1

الشركة ذات املميزات الأالية :

.VITAL ASCENSEURS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 

تركيب وصيانة املصاعد ؛

بيع وتركيب وإصالح جميع تنواع 

املصاعد ؛

وقطع  املصاعد  بيع  شراء، 

الغيار... الخ.

 ،II حسن  شارع   : الرئي�سي  املقر 
زنقة موالي عبد العزيز، تحت سينما 

بالص، الرقم 6)، العيون.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

بالكامل  وتملكها  درهم   100 فئة 

السيد محمد روحيل.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد روحيل.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (0(0/((39

الأحليلي  الرقم  تحت   الأجاري 

عدد 33115.
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UNIVER DELICE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بأاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

13 تغسطس 0)0)، تم وضع قوانين 

الشركة ذات املميزات الأالية :

.UNIVER DELICE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 

تنواع  جميع  وتن يذ  تشغيل 

القهوة والأموين ؛

املأعلقة  األنشطة  جميع 

باملطاعم واملخابز وصناعة املعجنات 

والحلويات... الخ.
اك ول،  زنقة   : الرئي�سي   املقر 

رقم II 08، حي خط الرملة 1، العيون.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

بالكامل  وتملكها  درهم   100 فئة 

السيدة تسماء ابولغراس.

تسير من طرف السيدة   : اإلدارة 

تسماء ابولغراس.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (0(0/((68

الأحليلي  الرقم  تحت   الأجاري 

عدد 33193.
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 STE BEN YOUNES
TRAITEUR

SARL AU
ت ويت حصص الشركة والتسيير

بمقأ�سى محضر مؤرخ في سال 17 
سبأمبر 0)0) تم تغيير بعض قوانين 

الشركة وحدد ما يلي :
ت ويت السيد يونس   : الحصص 
حدد  بما  الشركة  حصص  اروام 
قدره 1000 حصة إلى السيد يوسف 

شروان.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  شروان  يوسف  السيد 
شروان  يوسف  السيد  محدودة  

1000 حصة املسير الوحيد لشركة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ 
313 في السجل الأجاري رقم 5133).
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TOP IDEAS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الواحد

تم تأسيس شركة بالر4اط تحمل 
تغسطس   1 الص ات الأالية بأاريخ 

.(0(0
.TOP IDEAS : اللقب االجأماعي

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
لها  الشركة   : االجأماعي  الهدف 
هدف تيضا في املغرب كما في الخارج :

االستشارة في التسيير ؛
املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
تو  الصناعية  تو  الأجارية  املالية 
بشكل  املأعلقة  العقارية  تو  املالية 
مباشر تو غير مباشر بموضوع الشركة 
ذلك  في  بما  مصالحها،  لصالح  تو 
جميع  مع  تشكاله  بجميع  الأعاون 
العمليات تو الشركات التي لديها كائن 

مماثل تو ملحق.
رتس املال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة.

سلمي عبد العزيز 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   ،15  : االجأماعي  املقر 

األبطال، شقة رقم 1 تكدال، الر4اط.

التسيير : سلمي عبد العزيز.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل  رقم  الر4اط  الأجارية 

بالسجل الأجاري 115979.
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 STE SPORTIVE

 ASSOCIATION SPORTIVE

DE SALE DE FOOTBALL
SA

شمس الحسابات ائأمانية املحاسبة

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تنشأت   (0(0 تغسطس   6 يوم 

القوانين الأنظيمية لشركة مجهولة 

االسم ش.م ذات املميزات الأالية :

 STE SPORTIVE  : التسمية 

 ASSOCIATION SPORTIVE DE

.SALE DE FOOTBALL

الص ة القانونية : شركة مجهولة 

االسم ش.م.

النشاط   : االجأماعي  الهدف 

الريا�سي وال ني.

 رتسمال الشركة : 1.000.000 درهم 

فئة  من  حصة   10.000 إلى  مجزئة 

100 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

الص اء  إقامة   : االجأماعي  املقر 

1، قطاع القدس،  33 شقة  5 عمارة 

لعيايدة، سال.

عين   : اإلداري  املجلس  تعضاء 

األشخاص اآلتية تسماءهم :

السيد قزدار عبد االاله، ذو الجنسية 

املغر4ية والقاطن بسال، إقامة تطلأيك 

عمارة 6 شقة 13، سعيد حجي ؛

ذو  املجيد،  عبد  الرايس  السيد 

بسال،  والقاطن  املغر4ية  الجنسية 

 ،35 رقم  اغرم،  زنقة  الغربي  بالد 

تابريكت ؛

السيد اشماعو محمد الصديق، 

ذو الجنسية املغر4ية والقاكن بسال، 

تجزئة فأح هللا، رقم 6)، بطانة ؛

ذو  خالد،  محمد  حجي  السيد 

بسال،  والقاطن  املغر4ية  الجنسية 
رقم 6 زنقة الدوارة، بطانة ؛

ذو  السيد بن السايح عبد الحي، 

الجنسية املغر4ية والقاطن بالر4اط، 

3 زنقة دكار شقة 1، حي املحيط ؛

ذو  مصط ى،  الركراكي  السيد 

بسال،  والقاطن  املغر4ية  الجنسية 

طريق   ،31( رقم  حجي  سعيد 

القنيطرة، سال ؛

ذو الجنسية  السيد غزالي هشام، 

املغر4ية والقاطن بسال، إقامة تطلأيك، 

عمارة 7 شقة 13، سعيد حجي.

للمجلس اإلداري للشركة  تعضاء 

ملدة ثالث سنوات تنأهي عند الجمع 

املسأدعي  للشركاء  العادي  العام 

لسنة  املالية  الحسابات  في  لل صل 

.(0(3

رئيس املجلس : عين السيد قزدار 
اإلداري  للمجلس  رئيس  االاله  عبد 

ملدة ثالث سنوات تنأهي عند الجمع 

املسأدعي  للشركاء  العادي  العام 

لسنة  املالية  الحسابات  في  لل صل 

.(0(3

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
بسال رقم الأقييد بالسجل الأجاري 

.31917
اإلشارة والنشر

شمس الحسابات ائأمانية املحاسبة
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 ESSAGHROCHNI

ENTREPRISE
SARL AU

مبلغ  في   : الشركة  رتسمال 

0.000)1.1 درهم مقسمة إلى 00)11 

حصة 100 درهم لكل حصة.

جنان،  إقامة   1 عمارة   : مقرها 

الشقة )1، تمارة.

الص ة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 ESSAGHROCHNI  : اسمها 

.ENTREPRISE

هدفها : املباني تو الحوائط )مقاول).

إدارتها : محمد وص ي.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

تمدها : 99 سنة.

السجل الأجاري : 3)1308.
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رتسمال : 500.000 درهم

 1، شارع الشهيد ضياء الرحمان، قطاع 1 

بلوك ج، السوي�سي، الر4اط

 DA VINCI DEFENCE

MAROC
SARL

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
رتسمالها : 100.000 درهم

 عمارة 15، شارع األبطال، شقة 
رقم 1، تكدال، الر4اط

بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر4اط 

بأاريخ 9 يوليو 0)0) تم إنشاء النظام 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

 DA VINCI  : الشركة  تسمية 

.DEFENCE MAROC SARL

الهدف االجأماعي : 

نظام األمن والدفاع عن كل ما يأعلق 

باألجهزة، املعدات، تنظمة إلكترونيات 

الطيران واإللكترونيات األمنية ؛

بيع  وكذا  والأصدير  االسأيراد 

وتركيب معدات قوى األمن ؛
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وتوزيع  تركيب  بيع،  الدفاع، 

تنظمة األمن والدفاع ؛

والأوزيع  والأصدير  االسأيراد 

السياج األمني املعدني وتأمين املحيط.

15 شارع  عمارة   : املقر االجأماعي 
األبطال، رقم 1، تكدال، الر4اط.

املدة : 99 سنة.
تحديد  تم   : الشركة  رتسمال 
رتسمال الشركة ب 100.000 درهم.

الشركاء :

 300  IHM Technologies شركة 

حصة اجأماعية ؛

 300  AL Rizk Capital شركة 

حصة اجأماعية ؛

 Aston Roth & Partners شركة 

300 حصة اجأماعية ؛

 Abbey Oil National شركة 

Security 100حصة اجأماعية.

التسيير : يشترك في إدارة الشركة 

كل من :

السيد املهدي الحرتي ؛

السيد فاضل حكم ؛

السيد نوسنأني اندريا ؛

السيد نعيم خان.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 

تحت رقم 19)116.
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IHM LIAISONS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رتسمالها 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : إقامة النخيل 

عمارة 17 الطابق 3 الدار البيضاء

RC N° : 185443

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

البيضاء،  بالدار   (013 5) ديسمبر 

قرر الجمع العام االسأثنائي لشركة 

محدودة  شركة   IHM LIAISONS

الواحد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها  درهم،   10.000 رتسمالها 

االجأماعي : إقامة النخيل عمارة 17 

الطابق 3 الدار البيضاء الأالي :

 IHM للشركة  املسبق  انحالل 

إلهام  السيدة  وتعيين   LIAISONS

الرمقي مص ية للشركة، تحديد مقر 

 17 إقامة النخيل عمارة   - الأص ية 

الطابق 3 الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

538618 بأاريخ 30 ديسمبر 013).
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GEO CONTROLE MAROC
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 (1 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم  بأمارة،   (0(0 تغسطس 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

 GEO CONTROLE  : التسمية 

.MAROC SARL

دراسات  مكأب   : الهدف 

والأأثير  والجيوتقني  )الهيدرولوجي 

)مراقبة  املدنية  والهندسة  البيئي) 

املباني واألشغال العامة).

املدة : 99 سنة ابأداء من إيداع 

السجل الأجاري.

جنان  تامسنا،   : االجأماعي  املقر 

رقم  )، شطر »ج«، عمارة  املنصور 

9)، شقة رقم 11.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم وموزعة كما يلي :

 500  : الأك اوي  محماد  السيد 

حصة.

السيد عبد املنعم يسوف : 500 

حصة.

التسيير : مؤمن من طرف السيد 

محماد الأك اوي.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى تخر ديسمبر من كل سنة.

االحأياط  لأقويم   %5  : األر4اح 

القانوني والباقي يوزع حسب الجمع 

العام العادي.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بأاريخ  بأمارة  االبأدائية  املحكمة 

تسجيل  وتم   (0(0 سبأمبر   (8

الشركة بالسجل الأجاري تحت رقم 

.130813
للنشر والبيان
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HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء، 1، زنقة معطي جزولي

)زنقة فريول سابقا) تن ا

CK Palace

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I

بالدار البيضاء في 1 يونيو 0)0)، تم 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تكمن مميزاتها فيما يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.

.CK Palace : التسمية

الغرض : كراء محالت مؤثثة.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

6)1، شارع الزرقطوني.

املدة : 99 سنة.

رتسمال الشركة : 10.000 درهم.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

املدبر : السيد عبد هللا تنس.

خالد  السيد   : الوحيد  الشريك 

با محمد الشركي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

لدى املحكمة الأجارية للدار البيضاء 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ 

.716163

بكأابة  الشركة  قيد  تم   -  III

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 67))17.

143 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء، 1، زنقة معطي جزولي

)زنقة فريول سابقا) تن ا

JORF FONCIER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها 100.000 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 18 
زنقة جياللي غافري - عين السبع

السجل الأجاري : 7)1660
الأعريف الجبائي : )5)15881

تعيين مدبرين جدد
الشريك  قرارات  بموجب   -  I
 ،(0(0 تغسطس   (1 الوحيد بأاريخ 
تقرر الأعيين بص تهم مدبرين جدد 

للشركة وملدة غير محدودة :
من  فضيل،  ابراهيم  السيد 
لبطاقة  الحامل  مغر4ية،  جنسية 

.BJ101(13 الأعريف الوطنية رقم
السيد سعيد فضيل، من جنسية 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  مغر4ية، 

.BJ131(0( الوطنية رقم
من  فضيل،  هللا  عبد  السيد 
لبطاقة  الحامل  مغر4ية،  جنسية 

.BJ35118 الأعريف الوطنية رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 
3) سبأمبر  بأاريخ  البيضاء  للدار 

0)0) تحت رقم 717111.
144 P

ديوان األسأاذة سارة الرامي

موثقة

115، إقامة تنوال توفيس، الطابق الرابع، الرقم 

11، الدار البيضاء

الهاتف : 861368))0

ESSADKI EQUIPEMENT
ش.م.م ش.و

رتسمالها 10.000 درهم
مقرها االجأماعي : الدار البيضاء، 13 

زنقة بيرون الطابق األر�سي
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�سى   -  I
بالدار  موثق  بوقد،  حمزة  األسأاذ 
الجمع  محضر  في  يأمثل  البيضاء، 
بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي  العام 
تحيين  وعقد   (0(0 تغسطس   (7
 (7 القانون األسا�سي للشركة بأاريخ 
0)0) تمت املصادقة على  تغسطس 

ما يلي :
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تم تغيير مقر الشركة إلى العنوان :  الدار 

الطابق  بيرون  زنقة   13 البيضاء، 

األر�سي.

األسا�سي  القانوني  تحيين  تم 

للشركة.

إعطاء الصالحيات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   (0(0 سبأمبر   (1 في  البيضاء 

بالسجل الأجاري رقم   717(16 رقم 

.131863
للنسخة واإلشارة

األسأاذة سارة الرامي
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WORLD SERVICES COMPTA

BENATIA BUILDING
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

بالر4اط  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم   (0(0 سبأمبر   1 بأاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص الأالية :

 BENATIA  : التسمية االجأماعية 

.BUILDING SARL AU

الهدف االجأماعي : تعمال البناء.

تعمال اإلصالح والصرف الصحي.

وملواد  املعدات  لجميع  تجارة 

البناء.

 9 إقامة   3 : شقة  املقر االجأماعي 

زنقة فارصوفيا املحيط الر4اط.

املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

حصة من   1000 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

يلي :

 : الحمداوي  اعطية  بن  السيد 

1000 حصة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اعطية  بن  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  الحمداوي 

محدودة.
تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 
بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ 

.107(19
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LOCATION AMIGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
0)0)، قد  8) سبأمبر  تي لت بأاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 LOCATION  : التسمية 

.AMIGOS
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :
السيد عبد اإلله درو 500 حصة.

السيد تيوب تامر 500 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
النهضة سيدي  حي   ،(1(  : املقر 

عالل البحراوي.
املسير : السيد عبد اإلله درو.

بكأابة  تم  قد  القانوني  اإليداع 
 161 رقم  تحت  بتي لت  الضبط 

بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
147 P

AM INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 
فاتح سبأمبر 0)0) تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالص ات الأالية :

انوفاصيون«  »ام   : التسمية 
ش.م.م.

النجارة   : االجأماعي  الهدف 
للبناء  املخأل ة  األشغال  العامة، 
عامة  و4ص ة  الأجاري  والأ اوض 
الصناعية،  الأجارية،  العمليات  كل 
املنقولة  غير  تو  املنقولة  املالية، 
غير  تو  مباشرة  بطريقة   املأعلقة 
مباشرة باألنشطة املذكورة تعاله تو 
من شأنها املساهمة في تطور الشركة.
حسن  شارع   : االجأماعي  املقر 
 (5 رقم  شقة   ( اميرة  إقامة  ملريني 

املدينة الجديدة مكناس.
يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
إذا  إال  الأجاري  بالسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل املسبق تو تم 

تمديدها.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحدة مقسمة بين 
 900 ب  السالم  عبد  امغار  السيد 
حصة و4ين السيدة امعزول فاطمة 

ب 100 حصة.
: السيد امغار عبد السالم  املسير 

املسير الوحيد وملدة غير محدودة.
ب اتح  تبدت   : االجأماعية  السنة 
يناير وتنأهي يوم 31 ديسمبر من ن س 
السنة ما عدا السنة األولى تبأدئ من 

تاريخ التسجيل بالسجل الأجاري.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
تحت  بمكناس  الأجارية  للمحكمة 

رقم 50761.
بمثابة مقأطف و4يان
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ADDICTEST
شركة اديكتست

الزيادة في رتس املال
ا) بمقأ�سى القرار الجماعي املأخذ 
بأاريخ )1 ديسمبر 019)، قرر شركاء 
االجأماعي  رتسمالها  اديكتست 
مقرها  يوجد  والذي  درهم   10.000
سينا  ابن  شارع  بالر4اط  االجأماعي 
تكدال  1 املكأب   63 رقم   العمارة 

 ما يلي :

بما  الشركة  رتسمال  في  الزيادة 

إلى  لرفعه  درهم   990.000 قدره 

بإصدار  وذلك  درهم   1.000.000

 100 فئة  من  جديدة  حصة   9900

درهم للحصة الواحدة اكأأبت نقدا 

ودفعت بكاملها عند االكأأاب.

واثبات الأن يد النهائي للزيادة في 
رتس املال.

تعديل ال صل 6 و 7 من القانون 

األسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  ب) 

بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 31 ديسمبر 019).
للخالصة والبيان
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 STE SMARTIES LEARNING
CENTER

SARL

 Siege sicial : 2éme étage Bloc 6

n°3 El Youssoufia Ouest Rabat

االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

فاتح  بأاريخ  تقرر  الشركة  لشركاء 

يوليو 0)0) ما يلي :

الشيخي  فاطمة  السيدة  ت ويت 

ل ائدة  الشركة  في  تسهمها  لجميع 

والسيدة  الشيخي  حميد  السيد 

خديجة الشيخي.

الشيخي  حميد  السيد  تعيين 

مسيران  الشيخي  خديجة  والسيدة 

جديدان للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   1061(3 رقم  تحت  بالر4اط 

18 تغسطس 0)0).
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 SOCIETE THE LEADERS
AGENCY
SARL AU

حل الشركة
بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر4اط 

قرر الجمع العام غير العادي للشركة 

بأاريخ 1) سبأمبر 0)0) ما يلي :
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ال سخ املسبق.

 56 بزاوية  الأص ية  مقر  تحديد 

سينا  ابن  شارع   37 و  فرنسا  شارع 

الطابق الرابع تكدال ا لر4اط.

بنشقرون  كوثر  السيدة  تعيين 

كمص ية للشركة بدون مقابل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 17)107.
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ACHGHAL OUALIL
»ACHOUA«

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسمال االجأماعي : 10.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 77 بلوك 1 

سكأور 1 شارع عبد الرحيم بوعبيد 

تابريكت سال

تعديل
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 15 تغسطس 019) بسال، 

 ACHGHAL« شركة  مسير  قرر 

ما  ش.م.م،   »OUALIL »ACHOUA

يلي :

ت ويت الحصص االجأماعية :

اجأماعية  حصة   60 ت ويت  تم 

عائدة للسيد بناصر اشقير، لصالح 

السيد الحسين اوعلي.

السيد  اسأقالة   : املسير  تغيير 

بناصر اشقير وتعيين السيد الحسين 

غير  ملدة  للشركة  مسير  اوعلي 

محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

من   7 و   6 و   1 ال صول  تعديل 

قانون الشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

0)0) تحت رقم  1) سبأمبر  بأاريخ 

.35068
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SOCIETE AL AOUSSIMA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : بلوك 11 رقم )1 

الطابق الثالث، حي السالم، سال

تعديل
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

قرر  بسال،   (0(0 يوليو   3 املؤرخ في 

 »AL AOUSSIMA« شركة  مسير 

ش.م.م، ما يلي :

نشاط  توسيع  العام  الجمع  قرر 

الشركة بإضافة النشاط الأالي :

بيع والشراء.
قانون  من   ( ال صل  تعديل 

الشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

0)0) تحت رقم  1) سبأمبر  بأاريخ 

.35059
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MOUANE CLEAN
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 تغسطس   (1 في  بالر4اط 

مسؤولية  ذات  مؤسسة  إنشاء  تم 

محدودة بالخصائص الأالية :

 MOUANE CLEAN  : التسمية 

.SARL
 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهم.

رقم  العمارة   : الشركة  عنوان 

30 الشقة رقم 8 زنقة موالي احمد 

الوكيلي حسان الر4اط.

تنظيف   -  1  : املؤسسة  هدف 

واجهات املنازل والشقق.

) - الصيانة والغرس.

املسير عبد هللا موان.

الضريبة املهنية رقم 15961910.

 116117 رقم  الأجاري  السجل 

باملحكمة الأجارية الر4اط.
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ARABIDIS MAROC
SARL AU

املقر االجأماعي : املحل رقم 1 

العمارة 11 تجزئة ايت باها الرقم 11 

واد الدهب - تمارة

العام غير  إثر االجأماع  على   -  1

 15 و4أاريخ  الر4اط  بمدينة  العادي 

تغسطس 019) قرر املساهم الوحيد 

 ARABIDIS MAROC SARL« لشركة

AU« ش.م.م بمساهم وحيد ما يلي :

تغيير املقر االجأماعي للشركة من 
الطابق  عقبة  زنقة   1 الرقم   : املقر 

 : إلى  الر4اط  تكدال   ( الشقة  األول 

تجزئة ايت   11 العمارة   1 املحل رقم 

باها الرقم 11 واد الدهب - تمارة.

) - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائية بأمارة تحت رقم السجل 

الأجاري 9801)1.
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مكأب األسأاذ ملين توفيق

موثق بالر4اط

املقر : 38، شارع مدغشقر شقة 9

PATISSERIE DU SOUISSI
ش.م.م

رتسمالها : 500.000.) درهم

 املقر االجأماعي : الر4اط، 155 شارع

جان كينيدي، طريق زعير

س ت  7157)

هبة حق االنأ اع في حصص 
الشركة

حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

املوثق  توفيق  ملين  األسأاذ  بمكأب 

وهب السيد   (0(0 يوليو   13 بأاريخ 

من  االنأ اع  حق  العربي  بنياسين 

يمألكها  التي  اجأماعية  حصة   500

في شركة   )50)1 حصة)  من مجموع 

 »PATISSERIE DU SOUISSI«

ش.م.م ل ائدة  السيد بنياسين عماد.
الأجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت   (0(0 سبأمبر   (3 بالر4اط في 
رقم )389.

للخالصة والبيان

األسأاذ ملين توفيق
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HATIMI CONSULTING 

SARL AU

STE TRANS FERTAH

SARL AU

بمقأ�سى املحضر الش وي   : توال 

بأاريخ  االسأثنائي  العام  للجمع 

 TRANS لشركة   (0(0 يوليو   11

FERTAH ش.م.م ش.و الكائن مقرها 

3 بوقنادل سال،  )111، قطاع  برقم 

رقم س ت 16007 سال، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

 90.000 زيادة رتس املال بمقدار 

درهم إلى   10.000 درهم لينأقل من 

100.000 درهم.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

 (1 باملحكمة االبأدائية بسال بأاريخ 

سبأمبر 0)0) تحت رقم 35061.
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

INNOVA TRAV

SARL AU

بمقأ�سى املحضر الش وي   : توال 

بأاريخ  االسأثنائي  العام  للجمع 

 INNOVA لشركة   (0(0 11 يوليو 

املسؤولية  ذات  شركة   TRAV

املحدودة شريك وحيد الكائن مقرها 

 50 عمارة رقم  بأجزئة الحاج عمر، 

شقة رقم 1 طريق مهدية حي شماعو 

سال، تقرر ما يلي :

من  الشركة  رتسمال  في  الزيادة 

 1.000.000 إلى  درهم   100.000

درهم.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

 (1 باملحكمة االبأدائية بسال بأاريخ 

سبأمبر 0)0) تحت رقم )3506.
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3ADISTRIB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : مرآب رقم ) املنزل 

رقم 911، بئر الرامي الجنو4ية، 

القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

مسجل بالقنيطرة، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواص ات الأالية :

.3ADISTRIB SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ( رقم  مرآب   : االجأماعي  املقر 

املنزل رقم 911، بئر الرامي الجنو4ية، 

القنيطرة.

موضوع الشركة : توزيع البضائع.

الأجارة بص ة عامة.

االسأيراد والأصدير.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد محمد اعراب 330 حصة.

السيد سليم اتاجر 330 حصة.

 310 علو  محمد  �سي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

تسند إلى السيد محمد   : التسير  

اعراب و السيد �سي محمد علو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56157 بأاريخ )) سبأمبر 0)0).
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FIDMAS

 Av Med V Appt 4 - 2éme étage - 368

Kenitra

Tel : 0707325744

DECASTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،(0(0 سبأمبر   7 بأاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

DECASTRAV بالخصائص الأالية :

.»DECASTRAV« التسمية : شركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.
هارون  زنقة   : االجأماعي  املقر 

 3 رقم  ال ردوس  إقامة  الرشيد 

شركة  عند  القنيطرة،  ميموزا، 

كازارايا.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

تنظيف املباني.

تعمال البناء املخأل ة.

الأجارة بص ة عامة.

العمليات  كل  عامة  و4ص ة 

العقارية،  الصناعية،  الأجارية، 

املالية التي لها عالقة بنشاط الشركة 

تنمية  في  املساهمة  شأنها  من  والتي 

الشركة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

بقيمة 100 درهم للواحدة سدد ثمنها 

كاملة من طرف السيد صمود محمد.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

صمود محمد.
وقيدت الشركة بالسجل الأجاري 

بالقنيطرة  االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 56183.
بمثابة ومقأ�سى

املسير

160 P

FIDMAS
 Av Med V Appt 4 - 2éme étage - 368

Kenitra
Tel : 0707325744

LOTF-NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 ،(0(0 سبأمبر   7 بأاريخ  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
بالخصائص   »LOTF-NEGOCE«

الأالية :
LOTF-« شركة   : التسمية 

.»NEGOCE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.
هارون  زنقة   : االجأماعي  املقر 
 3 رقم  ال ردوس  إقامة  الرشيد 
شركة  عند  القنيطرة،  ميموزا، 

كازارايا.
غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
تعمال البناء املخأل ة.

الأجارة بص ة عامة.
العمليات  كل  عامة  و4ص ة 
العقارية،  الصناعية،  الأجارية، 
املالية التي لها عالقة بنشاط الشركة 
تنمية  في  املساهمة  شأنها  من  والتي 

الشركة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 
حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 
بقيمة 100 درهم للواحدة سدد ثمنها 
كاملة من طرف السيد حديوي فهد 

عادل.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

حديوي فهد عادل.
وقيدت الشركة بالسجل الأجاري 
بالقنيطرة  االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 56153.
بمثابة ومقأ�سى

املسير
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FAST AIR TRANS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 115 شارع موالي 

عبد العزيز وموالي ح يظ، شقة 

رقم 0)، القنيطرة

تأسيس
 10 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقنيطرة،  سجل   (0(0 تغسطس 

لشركة  األسا�سي  القانون  وحرر 

محدودة املسؤولية تحمل املواص ات 

الأالية :

.FAST AIR TRANS : التسمية

مقاول   : هدف الشركة   : الهدف 

نقل األفراد.

مقاول نقل السياح.

مقاول نقل البضائع.

املقر االجأماعي : 115 شارع موالي 

عبد العزيز وموالي ح يظ، شقة رقم 

0)، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  رتس املال االجأماعي 

درهم موزع   100.000 املال في مبلغ 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :

 1000  : ندى  موساحي  اآلنسة 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسيرة : اآلنسة موساحي ندى.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقأطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحأياطي  املال 

ال ائض حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل   -  II

الأجاري بالقنيطرة بأاريخ )) سبأمبر 

0)0) تحت رقم 56133.
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BEST AIR TRANS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : تجزئة 1189 

وافا 1 سوق السبت مرتب رقم )، 

القنيطرة

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي سجل   : توال 

تغسطس   19 بأاريخ  بالقنيطرة 

األسا�سي  القانون  وحرر   ،(0(0

تحمل  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواص ات الأالية :

.BEST AIR TRANS : التسمية

مقاول   : هدف الشركة   : الهدف 

نقل األفراد.

مقاول نقل السياح.

مقاول نقل البضائع.

 1189 تجزئة   : االجأماعي  املقر 

 ،( رقم  السبت مرتب  سوق   1 وافا 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  رتس املال االجأماعي 

درهم موزع   100.000 املال في مبلغ 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :

 1000  : سمية  موساحي  اآلنسة 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسيرة : اآلنسة موساحي سمية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقأطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحأياطي  املال 

ال ائض حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل   -  II

الأجاري بالقنيطرة بأاريخ 11 سبأمبر 

0)0) تحت رقم 55963.
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HADDAD AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : دوار اوالد مو�سى 

جوطة سيدي الطيبي، القنيطرة

تأسيس

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

مسجل بالقنيطرة، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواص ات الأالية :

 HADDAD AGRI  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجأماعي : دوار اوالد مو�سى 

جوطة سيدي الطيبي، القنيطرة.

موضوع الشركة : مقاول في تسيير 

االسأغالالت ال الحية.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد لحسن حداد 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

: تسند إلى السيد لحسن  التسير  

الحامل  مغر4ية،  الجنسية  حداد، 

.G119166 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56087 بأاريخ 17 سبأمبر 0)0).
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UNIVERS ELECTRO-HI

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 3)، شارع تنوال، 

عمارة فلوري 11، املكأب رقم 1، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

مسجل بالقنيطرة، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواص ات الأالية :

UNIVERS ELECTRO- : التسمية

.HI SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجأماعي : 3)، شارع تنوال، 

 ،1 رقم  املكأب   ،11 فلوري  عمارة 

ميموزا، القنيطرة.

توزيع وتركيب   : موضوع الشركة 

املعدات اإللكترونية.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد محمد بنعمر 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

تسند إلى السيد محمد   : التسير  

الحامل  مغر4ية،  الجنسية  بنعمر، 

.X(86119 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56191 بأاريخ 3) سبأمبر 0)0).
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ES-SOUYED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها 100.000 درهم

R.C : 52623

ملخص محضر الجمع العام 
االسأثنائي للشركة

1 - في إطار الجمع العام االسأثنائي 

لشركة ES-SOUYED TRANS شركة 

املنعقد  محدودة  مسؤولية  ذات 

الكائنة   (0(0 سبأمبر   ( بأاريخ 
الطابق   3(6 زنقة   13 رقم  بمكأب 

مساهمو  تداول  القنيطرة،  األول 

الشركة باإلجماع على ما يلي :

املوافقة على بيع األسهم.

 500 يبيع  عزيز  السويد  السيد 

حصة ل ائدة السيد السويد محمد.

 500 يبيع  السويد محمد  السيد 

حصة ل ائدة السيد دحان محمد.

تعيين مسير جديد السيد دحان 

محمد.

تحديث ال صول.

مواضيع مخأل ة.

تم اإليداع القانوني للشركة   -  (

باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

سبأمبر   (1 في  القنيطرة  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 15)79.
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 MOUNIR GLOBAL

TRADING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها 100.000 درهم

R.C : 40573

ملخص محضر الجمع العام 
االسأثنائي للشركة

1 - في إطار الجمع العام االسأثنائي 

 MOUNIR GLOBAL لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   TRADING

5 فبراير  بأاريخ  املنعقد  محدودة 
0)0) الكائنة ب املالح )3 36 زنقة ) 

شقة رقم ) القنيطرة، تداول مساهمو 

الشركة باإلجماع على ما يلي :
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منير  السيد   : الحصص  بيع 

للسيد  حصة   1000 باع  الوردي 

الدالوي زهير.

منير  السيد  املسير  اسأقالة 

الوردي.
تعيين مسير جديد السيد الدلوي 

زهير.

تحديث ال صول.

مواضيع مخأل ة.

تم اإليداع القانوني للشركة   -  (

باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

فبراير   10 في  القنيطرة  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 71186.
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PAY SEBOU TRANSPORT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 160، حي اإلنارة، 

الطابق الس لي، القنيطرة

تأسيس
عرفي  عقد  بمقأ�سى   : توال 

سبأمبر   8 بأاريخ  بالقنيطرة  سجل 

األسا�سي  القانون  وحرر   ،(0(0

تحمل  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواص ات الأالية :

 PAY SEBOU  : التسمية 

.TRANSPORT
مقاول   : هدف الشركة   : الهدف 

نقل األفراد.

مقاول نقل السياح.

مقاول نقل البضائع.

160، حي اإلنارة   : املقر االجأماعي 

الطابق الس لي، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
: حدد رتس  رتس املال االجأماعي 

درهم موزع   100.000 املال في مبلغ 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :

 1000  : الغري�سي  محمد  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

محمد  السيد   : الوحيد  املسير 

الغري�سي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقأطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحأياطي  املال 

ال ائض حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل   -  II

الأجاري بالقنيطرة بأاريخ 3) سبأمبر 

0)0) تحت رقم 56175.
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SOCIETE TIKA BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : زاوية عمر بن 

الخطاب ومصط ى الرافعي، مكأب 
رقم ) القنيطرة

تعديالت قانونية
بمقأ�سى محضر الجمع العام غير 

فبراير   6 بأاريخ  بالقنيطرة  العادي 

على  باإلجماع  املوافقة  تمت   (0(0

الأعديالت الأالية :

 350 ت ويت  على  املصادقة 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 
معأوق  السيد  ملك  في  للحصة 
معأوق  السيد  ل ائدة  طارق، 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  محمد، 
على  وافق  الذي   B6(6(30 رقم 

 100 بقيمة  اجأماعية  حصة   (00

درهم للحصةول ائدة السيد الأيقة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  حسن، 
رقم GA73961 الذي وافق على 150 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

الشركة  رتسمال  ليصبح  للحصة 

موزع كالأالي :

500 حصة  السيد معأوق محمد 

اجأماعية بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   500 السيد الأيقة حسن 

اجأماعية بقيمة 100 درهم للحصة.

املقر  تحويل  على  املصادقة 

االجأماعي للشركة من :

زاوية عمر بن الخطاب ومصط ى 

الرافعي، مكأب رقم ) القنيطرة.

إلى العنوان الجديد : بقعة 1030، 

 - الجنو4ية  الرامي  بئر   ،3 الشقة 

القنيطرة.

معأوق  السيد  املسير  اسأقالة 

الشركة،  تسيير  مهام  من  طارق 

وتعيين السيد معأوق محمد، الحامل 

 B6(6(30 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  حسن،  الأيقة  والسيد 

 GA73961 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بص تهما مسيران للشركة ابأداء من 

6 فبراير 0)0)، ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 79310.
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DAR LISTITMAR SARL

شركة هامال ديكور

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر  فاتح  بأاريخ  بالقنيطرة 

 RE  : الأالي  املرجع  تحت   (0(0

.(0(0001878130(3

األسا�سي  القانون  وضع 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص الأالية :

التسمية : هامال ديكور.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجأماعي إقامة موالي عبد 

العزيز شارع موالي عبد العزيز رقم 1 

القنيطرة.

تعمال الصباغة   : غرض الشركة 

وتشغال البناء وتشغال تخرى.

العمليات  كل  عامة  و4ص ة 

عالقة  لها  التي  واملالية  الأجارية 

شأنها  من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

السيد  إلى  تسند  الشركة  تسيير 

والسيدة همال فاطمة  همال زكرياء 

الزهراء.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

اكأأابها  وتم  كاملة  ثمنها  سدد 

وتوزيعها كالأالي :

حصة   100 زكرياء  همال  السيد 

بقيمة 100 درهم.

الزهراء  فاطمة  همال  السيدة 

600 حصة بقيمة 100 درهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 

79311 بأاريخ 8) سبأمبر 0)0).
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شركة نسيم البحر العقارية 6

ش.م.م

تبعا للمحضر االسأثنائي املؤرخ في 

1) يناير 0)0) لشركة »نسيم البحر 

الأالي  بالعنوان  ش.م.م   »6 العقاري 

 1 البحر  اقامة نسير  املدارس  شارع 

بير الرامي الشرقية رقم 16 عمارة اش 

مكازة 1 القنيطرة تقرر ما يلي :

1 - انأقال مقر الشركة االجأماعي 

من : شارع املدارس اقامة نسير البحر 

16 عمارة  بير الرامي الشرقية رقم   1

اش مكازة 1 القنيطرة، إلى : بير الرامي 

بلوك   65 وزنقة رقم   131 زاوية رقم 

س مكازة رقم ) القنيطرة.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  (

للشركة.

تم اإليداع بمحكمة سال تحت رقم 

78)79 بأاريخ )) سبأمبر 0)0).

171 P
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شركة فوركا دار
ش.م.م ش.و

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

الأالية :

التسمية : شركة فوركا دار ش.م.م 

ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

اإلنعاش   : االجأماعي  الهدف 

العقاري.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الأجاري.

املسير : السيد ادولي صالح.

الأوقيع : السيد ادولي صالح.

درهم   100.000  : الرتسمال 

موزعة على الشكل الأالي :

ادولي صالح : 1000 حصة.

الشيخ  حي   : االجأماعي  العنوان 

امل ضل زنقة الجوز رقم 15) - سال.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 

بأاريخ  35035 بسال   االبأدائية 

 1) سبأمبر 0)0).

172 P

 SAHAM HEALTHCARE

FUND
شركة مساهمة

رتسمالها 319.108.300 درهم

املقر االجأماعي : 16)، شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم 109805 الدار 

البيضاء

بمقأ�سى محضر الجمع العام غير 

 (0(0 يونيو   19 في  املنعقد  العادي 

تقرر ما يلي :

الحالي  االجأماعي  الغرض  تغيير 

للشركة بغرض اكتساب االشتراكات 
وتعديل موازي لل صل ) من القانون 

األسا�سي للشركة.

الحالي  االجأماعي  اإلسم  تغيير 
 SAHAM VENTURE« إلى  للشركة 
CAPITAL« وتعديل موزاي لل صل 3 

من القانون األسا�سي للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 (0(0 سبأمبر   1 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 711916.
قصد النشر واإلعالن

173 P

 SOCIETE CEREALE DU
NORD-EST

شركة حبوب الشمال الشرقي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 100.000 درهم
ومقرها بحي املطار مجموعة رقم 3 

الناضور
إق ال الشركة

بمقأ�سى محضر الجمعية العامة 
تغسطس   17 بأاريخ  االسأثنائية 
»شركة  شركة  شركاء  قرر   ،(0(0
شركة  الشرقي«  الشمال  حبوب 
رتسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
املطار  بحي  درهم ومقرها   100.000

مجموعة رقم 3 الناضور، ما يلي :
إق ال الشركة قبل نهاية مدتها.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالناضور في 11 سبأمبر 0)0) تحت 

رقم 3068.
من تجل النشر والألخيص

174 P

 SOCIETE CEREALE DU
NORD-EST

شركة حبوب الشمال الشرقي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها 100.000 درهم
ومقرها بحي املطار مجموعة رقم 3 

الناضور
حل الشركة

تعيين مص ي للشركة
بمقأ�سى محضر الجمعية العامة 
تغسطس   17 بأاريخ  االسأثنائية 
»شركة شركة  شركاء  قرر   ،(0(0

شركة  الشرقي«  الشمال  حبوب   

رتسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املطار  بحي  درهم ومقرها   100.000

مجموعة رقم 3 الناضور، ما يلي :

حل الشركة قبل نهاية مدتها.

النبي  عبد  دالم  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر  فاتح  في  بالناضور 

تحت رقم )91).
من تجل النشر والألخيص

175 P

SUD GLOBAL BTP
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد

تأسيس
بأاريخ العرفي  للعقد  تبعا   -  I 

0)0)، تم وضع قوانين   10 سبأمبر 

الشركة ذات امليزات الأالية :

SUD GLOBAL BTP : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

املوضوع :

تشغال مأنوعة تو إنشاءات.

تنواع آالت األشغال  تأجير جميع 

وجميع  وكالرك  والرافعات  العامة 

معدات املناولة.

نقل املسأخدمين ل ائدة الشركة.

نقل املسأخدمين لحساب الغير.

اسأيراد وتصدير.

الأجارة العامة.

تجزئة املسأقبل،   : املقر الرئي�سي 

رقم 73، الطابق األول العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرتسمال 

إلى  مقسمة  درهم   1.500.000

درهم   100 فئة  حصة من   15.000

يملكها بالكامل عز الدين تيت املخأار.

اإلدارة : تسير من طرف السيد عز 

الدين تيت املخأار.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   ((78/(0

رقم  الأحليلي  الرقم  تحت  الأجاري 

 .33(03

176 P

ITALSTAR TRANS
SARL

اطالسطار طرانس

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

 (0(0 تغسطس   3 بأاريخ  املنعقد 

تمت املصادقة على ما يلي :

نقل املقر االجأماعي للشركة ذات 

إلى  اليقوتي  الوحيد حسن  الشريك 

العنوان الأالي :

شارع 53 حوض الحمامة الطابق 

األول رقم 1 الصخيرات.

املحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   15  

.745967-20198

177 P

CONSTRU PROOF
SARL

تأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم  بأمارة   (0(0 سبأمبر   11

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

تحت  وذلك  محدودة  مسؤولية 

املعطيات الأالية :

 CONSTRU شركة   : التسمية   

.PROOF SARL

وخارج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب :

مقاول في :

تشغال البناء و4البنايات.

اسأغالل املعادن.

تدوات املكأب.

تشغال البستنة.

تشغال مخأل ة.
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 8 رقم  عأيق  عين  رياض   : املقر 

الطابق الثاني عين عأيق تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.

رتسمال الشركة : حدد 100.000 

ب  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

100 درهم للواحدة، مكأتبة، محررة 

وموزعة كالأالي بمبلغ :

 (50 بوغابا  الكريم  عبد  السيد 

حصة.

السيد منير قر�سي 50) حصة.

 (50 امرابطي  لحسن  السيد 

حصة.

 (50 الص ريوي  س يان  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

للشركة  مشترك  تسير   : التسيير 

من طرف :

السيد عبد الكريم بوغابا الحامل 

 A376(93 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 6 رقم  بلوك ك    7 والساكن بقطاع 

حي الرياض الر4اط. 

السيد س يان الص ريوي الحامل 

 AD13781 رقم  الوطنية  للبطاقة 

رقم   7 قطاع  النصر  بحي  والساكن 

37) عين عودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 

بأاريخ وذلك  لأمارة   االبأدائية 

 5) سبأمبر 0)0) .

سجلت الشركة بالسجل الأجاري 

تحت رقم 130801.

مقأطف قصد اإلشهار

178 P

CASAPLC
SARL

تأسيس  شركة
بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى   
 (0(0 تغسطس   (1 بأاريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدودة وذلك تحت 

املعطيات الأالية :
.CASAPLC : التسمية

وخارج  داخل   : الشركة  غرض 
املغرب :

واالسأيراد  والبيع  الشراء 
بشكل  والأجارة  والأوزيع  والأصدير 
واألجهزة  املنأجات  لجميع  عام 

املعلوماتية واملعدات الصناعية.
املعدات  جميع  وتجديد  إصالح 

الصناعية.
جميع عمليات العمولة والأمثيل 
والسمسرة املأعلقة باألشياء املذكورة 

تعاله.
املقر : 378، شارع محمد الخامس 

الطابق 7 رقم 19، الدار البيضاء.
الشركة  مدة  حددت   :  املدة 
ب 99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها 

في السجل الأجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 ب  حصة 

مكأتبة، موزعة كالأالي :
 510 الحدومي  محمد  السيد 

حصة.
 190 القرقوي  مروان  السيد 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحامل  الحدومي  محمد  السيد 
 BK168771 رقم  الوطنية  للبطاقة 
زنقة  عبد هللا  موالي  بحي  والقاطن 
0)3 رقم 166 الدار البيضاء ملدة غير 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
سجلت  البيضاء  بالدار  الأجارية 
الشركة بالسجل الأجاري تحت رقم 

.17(195
مقأطف قصد اإلشهار

179 P

EASY ID
تأسيس  شركة

عرفي  عقد  بمقأ�سى   
تغسطس   (8 بأاريخ  بالدارالبيضاء 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   (0(0
لشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك 

تحت املعطيات الأالية :
EASY ID : التسمية

غرض الشركة :
داخل وخارج املغرب :

الطباعة على الالفأات اإلعالنية.
إنشاء وتركيب الالفأات.

الكأابة  وتحرير  وإنشاء  تصميم 
ذلك  في  بما  بأكملها  الأصويرية 
الضوئي  والح ر  الضوئي  التركيب 

والطباعة.
تسويق جميع املواد واملستهلكات 
وال نون  بالطباعة  الخاصة 
تنواع  جميع  وكذلك  الأصويرية 

الورق.
الأصميم الداخلي للمخازن.

واالسأيراد  والبيع  الشراء 
بشكل  والأجارة  والأوزيع  والأصدير 
عام لجميع املنأجات واألشياء والسلع 

وآالت الطباعة ومستهلكاتها.
جميع عمليات العمولة والأمثيل 
والسمسرة املأعلقة باألشياء املذكورة 

تعاله.
املقر : 387، شارع محمد الخامس 

الطابق 7 رقم 19، الدار البيضاء.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسمال 
 100 إلى  مقسمة  درهم   100.000
حصة ب 100 درهم للواحدة مكأتبة 

موزعة كالأالي :
السيد امين وهبي 510 حصة.

السيد عبد الصمد بنمزوارة 190 
حصة.

املجموع : 1000 حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
للبطاقة  الحامل  وهبي  امين  السيد 
والقاطن   BJ381191 رقم  الوطنية 
08ع س  79 رقم  بإقامة البدر عمارة 

الدار البيضاء ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 

الأجارية بالدار البيضاء.
سجلت الشركة بالسجل الأجاري 

تحت رقم 199)17.
مقأطف قصد اإلشهار

180 P

CHO TEL
SARL

بشريك وحيد
تأسيس  شركة

عرفي  عقد  بمقأ�سى   
تغسطس   1( بأاريخ  بالدارالبيضاء 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   (0(0
لشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك 

تحت املعطيات الأالية :
CHO TEL التسمية : شركة

غرض الشركة :
داخل وخارج املغرب :

والأجارة  والأوزيع  والبيع  الشراء 
بشكل عام لجميع املنأجات واألشياء 
واألجهزة  والألي ونات  والسلع 

امللحقة، الأجارة.
الهاتف  تجهزة  جميع  إصالح 

والحاسوب.
املكاتب  منأجات  و4يع  مشتريات 

والكمبيوتر.
اسأيراد وتصدير تجهزة الكمبيوتر 

والهاتف واألجهزة املساعدة.
بدراسة  املأعلقة  الخدمات 
تي  وإدارة  وتصميم وتطوير وصيانة 

نظام مأعلق باالتصال.
والسمسرة  العمليات  جميع 

املأعلقة باألشياء املذكورة تعاله.
املقر : 387، شارع محمد الخامس 

الطابق 7 رقم 19، الدار البيضاء.
الشركة مدة  حددت   :  املدة 
 ب 99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها 

في السجل الأجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
حصة ب 100 درهم للواحدة مكأتبة 

موزعة كالأالي :
 1000 تلمساني  السيد بوشعيب 

حصة.
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املجموع : 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحامل  تلمساني  بوشعيب  السيد 

 M(88(85 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الدكالي  ابا شعيب  بشارع  والقاطن  
غير  ملدة  البيضاء  الدار   310 رقم 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 

الأجارية بالدار البيضاء.
 سجلت الشركة بالسجل الأجاري 

تحت رقم 19))17.
مقأطف قصد اإلشهار

181 P

STE FAMI DENT
SARL AU 

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر   

 (0(0 يوليو   (9 بأاريخ  املنعقد 

ذات  شركة   FAMI DENT لشركة 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم   10.000.00 رتسمالها 

إسماعيل  موالي  حي  االجأماعي: 
سكأور ) رقم 067) سال. ما يلي :

املسبقة  الأص ية  في  الشروع 

للشركة.

غزلي  املجيد  عبد  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

حي   : ب  الأص ية  مقر  تحديد 
موالي إسماعيل سكأور ) رقم 067) 

سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0(0 سبأمبر   (8 االبأدائية بأاريخ 

بسال تحت رقم 35067.

182 P

 STE ANIMAL

INTERNATIONAL SERVICES
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقأ�سى محضر مؤرخ بالر4اط   

وضع  تم   (0(0 يوليو   8 بأاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الأالية :

الأجارة تو الوساطة بين االسأيراد 
والأصدير.
الأجارة.

تدريب الكالب.
املقر : تجزئة العلمي رقم 13 شارع 

السنبلة خارج باب شع ة سال.
بما  املال  رتس  حدد   : املال  رتس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
السيد عبد هللا  محدودة من طرف 

ايت ايدير.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   (0(0 سبأمبر  فاتح  بأاريخ 

السجل الأجاري : 31777.
.D : 34913

183 P

شركة بريكنيت
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رتسمال الشركة : 100.000 درهم
العنوان : رقم 108 الطابق الثاني، 

زنقة ويسالن حي ص اء القرية
 سال

بمقأ�سى عقد عرفي مسجل في   
19 مارس 0)0) :

ت ويت  على  املوافقة  تمت 
بأاريخ االجأماعية   الحصص 
السيدة  قبل  من   (0(0 تكأو4ر   (  
نادية الر4احي والسيد يوسف الر4احي 

ل ائدة السيد كرم بغالب.
تم و4الرغبة التي تعرب عنها املسير 
في االسأقالة من مهامه كمسير ابأداء 
اليوم كما تم تعيين مسير  من هذا 
جديد للشركة السيد كرم بغالب هو 

املسير الجديد والوحيد.
تم تغيير الشكل القانوني للشركة 
من الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
تم تحويل املقر االجأماعي اعأبارا 
الطابق   108 من هذا اليوم إلى رقم 
الثاني، زنقة ويسالن حي ص اء القرية 

سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   (7 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 11397.

184 P

H&S INVEST HOLDING SA
sociéte anonyme

au capital de 2.548.300  MAD

 SIEGE SOCIAL : 203; BD

 ZERKTOUNI, 3ème étage

casablanca

RC CASABLANCA ; 140531

الجمع  مداوالت  بموجب   

الشركة  في  للمساهمين  االسأثنائي 

بأاريخ 8 ماي 019) تم  تقرير ما يلي :

بمبلغ  الشركة  مال  رتس  زيادة 

إنشاء  خالل  من  درهم   163.800

بذلك  ليصل  سهما   1.638 وإصدار 

إلى  سهما   (3.815 عدد األسهم من 

رتس  سيزيد  و4ذلك  سهما   (5.183

درهم   (.381.500 من  الشركة  مال 

إلى 518.300.) درهم.

إعادة صياغة النظام األسا�سي

بموجب تداوالت محضر اجأماع 

 (0(0 )) ماي  مجلس اإلدارة بأاريخ 

تم تقرير ما يلي :

مال  رتس  لزيادة  النهائي  الأن يذ 

درهم   163.800 بمبلغ  الشركة 

ليصل بذلك رتس مال الشركة من 

 (.518.300 إلى  درهم   (.381.500

وإصدار  إنشاء  خالل  من  درهم 

درهم   100 بقيمة  سهما   1.638

للسهم الواحد.

إعادة صياغة النظام األسا�سي.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط  بكأابة  تعاله،  إليها  املشار 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   1 بأاريخ 

.711911

من تجل اإلشعار

185 P

BUILDING LOGISTICS

sociéte anonyme

au capital de 74.900.300  MAD

 SIEGE SOCIAL : zone

 industrielle, ouled salah -

bouskoura

RC CASABLANCA N° 250301

CI - APRES LA SOCIETE

الجمع  مداوالت  بموجب 

للمساهمين  والعادي  االسأثنائي 

 (0(0 مارس   (0 بأاريخ  الشركة   في 

تم  تقرير ما يلي :

بمبلغ  الشركة  مال  رتس  زيادة 

71.600.000 درهم من خالل إنشاء 

ليصل  سهما   716.000 وإصدار 

بذلك عدد األسهم من 33.000 سهما 

سيزيد  و4ذلك  سهما   719.000 إلى 

 3.300.000 من  الشركة  مال  رتس 

درهم إلى 71.900.000 درهم.

إعادة صياغة النظام األسا�سي

بموجب تداوالت محضر اجأماع 

مجلس اإلدارة بأاريخ 9) تبريل 0)0) 

تم تقرير ما يلي :

مال  رتس  لزيادة  النهائي  الأن يذ 

درهم   71.600.000 بمبلغ  الشركة 

ليصل بذلك رتس مال الشركة من 

 71.900.000 إلى  درهم   3.300.000

وإصدار  إنشاء  خالل  من  درهم 

درهم   100 بقيمة  سهما   716.000

للسهم الواحد.

إعادة صياغة النظام األسا�سي.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط  بكأابة  تعاله،  إليها  املشار 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   (0(0 يونيو   18 بأاريخ 

.736(09

من تجل اإلشعار

186 P
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H&S INVEST HOLDING SA
sociéte anonyme

au capital de 2.384.500  MAD
 SIEGE SOCIAL : 203; BD

 ZERKTOUNI, 3ème étage
casablanca

sous le n° 140531
 PORTANT L'identifiant fiscale

n° 1102414
CI - APRES LA SOCIETE

بموجب مداوالت محضر اجأماع 
مجلس اإلدارة بأاريخ 3) يناير  0)0) 

تم تقرير ما يلي :
مال  رتس  لزيادة  النهائي  الأن يذ 
درهم   195.800 بمبلغ  الشركة 
ليصل بذلك رتس مال الشركة من 
 (.381.500 إلى  درهم   (.188.700
وإصدار  إنشاء  خالل  من  درهم 
درهم   100 بقيمة  سهما   1.958

للسهم الواحد.
إعادة صياغة النظام األسا�سي

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  بكأابة  تعاله،  إليها  املشار 
البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   (0(0 يونيو    18 بأاريخ 

.736((3
من تجل اإلشعار

187 P

DELAO
شركة محدودة املسؤولية
رتسمالها : 500.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 5 دوار توالد 
سالمة ابن خلدون عين عأيق

تمارة
العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
شركة   DELAO لشركة  االسأثنائي 
بأاريخ  املنعقد  املسؤولية  محدودة 

3) يونيو 0)0) تم إقرار ما يلي :
من  الشركة  رتسمال  في  الزيادة 
عن  درهم   800.000 إلى   500.000
طريق اقحام 153.000 من الحساب 
   REYNAUD الجاري للشريك شركة 

CAUVIN YVOSER (R.C.Y( SA.

من  نقدا   117.000 وجلب 
جلون  بن  العربي  السيد  طرف 

 PHILIPPE, RENE, Jean والسيد 

.DELIANCE

الجديد  الأقسيم  على  املوافقة 

لرتسمال الشركة بما يلي :

 REYNAUD CAUVIN شركة 

) YVOSE (R.C.Y  1080 حصة.

الجليل  عبد  بن  العربي  السيد 

0)31 حصة.

 PHILIPPE, RENE, Jean السيد 

DELIANCE. 800 حصة.
القانون  من   6 ال صل  تعديل 

األسا�سي للشركة.

الجديدة  الصيغة  على  املوافقة 

للقانون األسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ للر4اط  الأجارية   باملحكمة 

رقم  وتحت   (0(0 سبأمبر   (8  

.107166

من تجل اإلشعار

188 P

LCD HIGHT QUALITE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م

الر4اط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 LCD HIGHT QUALITE شركة 

ذات  املسؤولية  املحدودة  شركة 

الشريك الوحيد بأاريخ 18 تغسطس 

0)0) ذات امليزات الأالية :

الأصدير واالسأيراد.

بيع املواد االلكترونية.
من  مكون  الشركة  رتسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الأالي :

السيد ايوب حليم 1000 حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد 

ايوب حليم.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الأجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) وتحت رقم 3))116.

من تجل اإلشعار

189 P

 SOCIETE AHL AHMED

 BABA D'IMPORT D'EXPORT

 DE L›INDUSTRIE ET DU

COMMERCE

SOBIEC SA
تعديالت قانونية

االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 SOCIETE AHL شركة  ملساهمي 

 AHMED BABA D’IMPORT

 D’EXPORT DE L’INDUSTRIE

 ET DU COMMERCE /SOBIEC

شركة مجهولة اإلسم البالغ رتسمالها 

مقرها  والكائن  درهم   100.000

شارع كطالونيا  بالعيون،  االجأماعي 
رقم 3)، ص.ب : 1) تقرر ما يلي :

مبلغ  من  الشركة  رتسمال  رفع 

100.000 درهم إلى مبلغ 6.600.000 

درهم عن طريق خلق حصص نقدية.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية يالعيون 

رقم  تحت   1999 ماي   10 بأاريخ 

.99/89

190 P

 SOCIETE AHL AHMED

 BABA D'IMPORT D›EXPORT

 DE L'INDUSTRIE ET DU

COMMERCE

SOBIEC SA
شركة مجهولة

تأسيس
بأاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  1990تم  تكأو4ر   11  

الشركة ذات املميزات الأالية :

 SOCIETE AHL  : التسمية 

 AHMED BABA D’IMPORT

 D’EXPORT DE L’INDUSTRIE

 ET DU COMMERCE SOBIEC

SA

الشكل القانوني : شركة مجهولة.

املوضوع :

تصدير،  اسأيراد،  تمثيل،  شراء، 

تحويل  إصالح،  صيانة،  تسويق، 

الغيار،  قطع  السلع،  جميغ  و4يع 

واملواد  املنأجات،  االكسسوارات، 

املعدة  املصادر  جميع  من  الخام 

الزراعة،  الصناعة،  في  لالسأخدام 

والنقل،  البحرية  الأجارة،  املناجم، 

على  تنشطة  تي  عامة  و4ص ة 

اإلطالق.

تشكاله  بجميع  البحري  الصيد 

وجميع األنشطة والعمليات املأعلقة 

به :

واملواد  البضائع  جميع  نقل 

الغذائية بأي وسيلة كانت.

إنشاء، شراء، تأجيٍر إدارة وتشغيل 

تي عمل تو مؤسسة ضرورية ملمارسة 

تحد هذه األنشطة تو غيره االخ.......

شارع  العيون،   : الرئي�سي  املقر 

كطالونيا، رقم 3)، ص.ب : 1).

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

فئة 100 درهم.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

الركيبي محمد الشيخ.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

وتم   1990 ديسمبر   18 بأاريخ 

تحت  الأجاري  بالسجل  تسجيلها 

الرقم الأحليلي عدد 517.

191 P
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 NAFAS BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE

شركة محدودة املسؤولية
بمساهم وحيد

رتسمال 10.000 درهم
مقرها : 09، عمارة 1) حي الوحدة 

قطاع 5 حي السالم - سال
اسأثنائي  محضر  بمقأ�سى 
املنعقد في مقر الشركة يوم 03 فبراير 

011) تقرر ما يلي:
الحل املسبق للشركة.

الصغير  نجيب  محمد  تعيين 
الشركة  بأص ية  مكل ا  ال ا�سي 
مقر  في  الأص ية  مكان  وتحديد 

الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  مصلحة  بسال  االبأدائية 
الأجاري بسال بأاريخ 15 مارس 011) 

رقم السجل الأجاري 9811.
املدير

محمد  نجيب الصغير ال ا�سي

192 P

ائأمانية تس ار كونساي
شقة رقم 1 جنان النهضة 1

الر4اط
الهاتف : 97.60.)0537.7

الهاتف النقال : 71.13.37.)066

SET INFRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك واحد
تأسيس

تأسيس  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.
 SET INFRA  : االجأماعي  اللقب 

.SARL AU
ياسين  السيد   : الواحد  الشريك 
 1000 ZG10(196 مح وظ ب.و.ط

سهم.
املسير : السيد ياسين مح وظ.

رتس املال : 100.000 درهم.
النشاط : 

في  الأقنية  الدراسات  مكأب 
الهندسة املدنية.
تشغال البناء.

مأابعة ومراقبة تشغال البناء.
املدة : 99 سنة.

الشقة   ،30 عمارة رقم   : العنوان 
زنقة موالي احمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان الر4اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   15 الأجارية بالر4اط بأاريخ 
السجل   106730 رقم  تحت   (0(0

الأجاري رقم 115851.
للبيان

193 P

ائأمانية تس ار كونساي

شقة رقم 1 جنان النهضة 1

الر4اط

الهاتف : 97.60.)0537.7

الهاتف النقال : 71.13.37.)066

SUNSET ON FIRE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
تأسيس  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
 SUNSET ON : اللقب االجأماعي 

.FIRE SARL
الشركاء :

الحنصالي  يونس  محمد  السيد 
ب.و.ط AA9(761 100 سهم.

الحنصالي ب.و.ط محمد  السيد 
A710866 300 سهم.

ب.و.ط  الحنصالي  نوفل  السيد 
AA6118 300 سهم.

املسير : السيد محمد الحنصالي.
رتس املال : 100.000 درهم.

النشاط :
تلعاب  مشغل  األنترنيب  مقهى 

)مقصف، تلعاب ال يديو، الخ......
م اوض.

اسأيراد وتصدير.
بيع معدات تكنولوجيا املعلومات.

املدة : 99 سنة.
العنوان : شقة رقم 17 عمارة 13 

زنقة تبو فارس املريني الر4اط.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ بالر4اط  لالستثمار   الجهوي 
السجل الأجاري   (019 1) سبأمبر   

رقم 93)110.
للبيان

194 P

STE WISHOP
SARL

: في  العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
والتي  بـاانزكان   (0(0 سبأمبر   11

تحمل الخصائص الأالية :
املواد  وتسويق  واسأيراد  تصدير 
بأنشطة  الصلة  ذات  واملعدات 

الشركة
رتسمال الشركـة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة 
الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

الأالي :
اسماعيل  الصوابي  السيد   -

1000 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة   -
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.
تجزئة   357 رقم  االجأماعي  املقر 

امالل انزكان.
الصوابي  السيد   : التسيير 

اسماعيل.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

65)1) بانزكان.
195 P

» VERSUS TRAVAUX «
ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
تغسطس   (5 في  املؤرخ  الأأسي�سي 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   (0(0
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املواص ات الأالية :
 VERSUS«  : التسمية   -

TRAVAUX« ؛
- الهدف االجأماعي : تعمال البناء 

املأخصصة ؛
 1 الشقة رقم   : املقر االجأماعي   -
الطابق األول عمارة بونيت شارع ابن 

عربي الحي الصناعي - تكادير؛
سنة   99  : االجأماعية  املدة   -
ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 
املسبق الحل  تم  إذا  عدا   الأجاري 

 تو الأمديد ؛

- الرتسمال االجأماعي : يأكون من 

100.000 درهم؛

السيد  تعيين   : الشركة  تسيير   -

و4اعوس فهد كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة ؛

السجل  في  الأقيد  تم   : الأقييد 

بأكادير  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

تحت عدد   (0(0 9) سبأمبر  بأاريخ 

.96176

196 P

شــركة ترنسبور كنتنونطال
 SOCIETE TRANSPORT

CONTINENTAL

رتس مالها 100.000 درهم

املقر اإلجأماعي : دوار تماعيت 

جماعة دراركة اكادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  م،   (0(0 تغسطس   31 بأاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالأالي:

ترنسبور  شركة   : التسمية   -

 STE TRANSPORT كنتنونطال 

.CONTINENTAL

دوار تماعيت   : املقر اإلجأماعي   -

جماعة دراركة تكادير.

مقاول   : اإلجأماعي  الهدف   -

 ENTREP الغير  لحساب  النقل 

 TRANSPORT DE M/SES AUTRUI

 : في  حدد  الشركة  مال  رتس   -

100.000 درهم مقسم إلى ثالثة الف 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من السادة :

السيد بوالجهل رشيد 500 حصة

 500 االله  عبد  بوالجهل  السيد 

حصة.

عين السيد بوالجهل   : التسيير   -

رشيد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.
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- السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بأاريخ  باكادير  الأجارية  املحكمة 
 -  96186 0)0)/9/09)م تحت رقم 

السجل الأجاري: 11187.
197 P

 SOCIETE ZON MULTI
 SERVICE

Société à Responsabilité Limitée 
Au Capital de 100.000 Dhs

SIEGE SOCIALE : RUE 02 NR 22 
BIS HAY CHEIKH AABDATI

TANTAN.
تـــأسيــس شركة 

بأاريخ عرفي  عقد  بمقأ�سى   (1 
شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 يونيو   1
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأالية:
ملتي  زون  شـــركة   : التسمية 

سيرفيس
 (( رقم   ( زنقة   : املقر االجأماعي 

حي الشيخ عبداتي طانطان.
درهم   100.000  : الرتسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
الهدف : االشغال املخأل ة والبناء 
 750  : : الزويكي محمد  الشــــــــــــــركاء 

حصة.
الزويكي رشيدة : 50) حصة.

املسير القانوني : الزويكي رشيدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 االبأدائية بطانطان بأاريخ 

0)0) تحت رقم )8.
198 P

»YOUTIK NEGOCE« 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد شركة
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
0)0)، تم تأسيس شركة   )1 مارس 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد خصائصها كالأالي :

  YOUTIK NEGOCE  : التسمية

مقاول البناء  :  الهدف االجأماعي 

واألشغال املخأل ة.

تكادير تيكيوين   : املقر االجأماعي 

حي النهضة بلوك ب زنقة 11 رقم 18.

املدة : 99 سنة. 

درهم   100.000  : الرتسمال 

حصة إجأماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

السيد  الوحيد  للشريك  منتسبة 

يوسف الشمامي .

الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير: 

ملدة  الشمامي  يوسف  السيد  إلى 

تما الأوقيع فينسب له  غير محددة، 

كذلك. 

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ((/09/(0(0 بأاريخ  بأكادير 

رقم 96371.

للخالصة و البيان

عن املسير

199 P

 STE WIJDAN SNACK

RESTAURANT SARL

بمقأ�سي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 

تأسيس  تم  بانزكان   0(/09/(0(0

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص الأالية :

 STE WIJDAN SNACK : التسمية

.RESTAURANT SARL

املقر االجأماعي : رقم 11 عمارة 1 

إقامة الخير الدشيرة الجهادية.

رتس املال : 100.000.00 درهم

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد العربي اص ار.

النشاط : - .وجبات خ ي ة.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

 (9/09/(0(0 في  بانزكان  االبأدائية 

تحت رقم 1617.

200 P

 STE SUD LINE TRANS
 SARL

محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تأسيس  تم   (0(0 بأاريخ1/09)/ 
املميزات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الأالية :
 SUD LINE « » التسمية : شركة -

TRANS ش.م.م.
لحساب  السلع  نقل   : الهدف 

الغير.
املقر االجأماعي : حي السالم بلوك 

ب الدراركة اكادير . 
- املدة : 99 سنة.

- رتس املال االجأماعي : 100.000 
1000حصة من فئة  درهم مجزت إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.
- التسيير : محمد ازوكاي وسعيد 

بشرحن.
تبأدئ   : االجأماعية  السنة   -
يناير  فاتح  من  االجأماعية  السنة 

وتنأهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكأابة  املحضر 
املحكمة الأجارية باكادير تحت رقم 
رقم  الأجاري  السجل  و   96167

11163 بأاريخ 0)0)/8/09) م.
من اجل النسخة والبيان

201 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

 STE STORK TRANS
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بأيت  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
ملول 0)0)/08/09 تم وضع النظام 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
مميزاتها تكمن  والتي   املحدودة 

فيما يلي :
  STE STORK TRANS  : التسمية 

 .S.A.R.L
سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 
لحسابها الخاص تو لحساب الغير في 

املغرب وفي تي دولة تخرى إلى :

النقل الوطني والدولي للبضائع   -
لحساب الغير .

- مقر الشركة : شارع االخوة زنقة 
113 دار بن الشيخ الأمسية  01 رقم 

ايت ملول .
-املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رتسمال  يبلغ   : الشركة  رتسمال 
 100.000 درهم  تلف  مائة  الشركة 
مائة  ذات  حصة  تلف  إلى  مقسم 
100 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 
كليا  القيمة  ومدفوعة  مكأتبة 

ومخصصة للشركاء اآلتية: 
 500  : ابراهيم  جاخى   : السيد 

حصة
السيد : جاخى محمد : 500 حصة.
السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

جاخى ابراهيم ملدة غير محدودة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بإنزكان 
تحت عدد   (0(0/  09  /  (9 بأاريخ 

.1636
للخالصة والبيان

املسير

202 P

STE SOUFOUSS TRANS
(S.A.R.L(

شركة ذات مسؤولية محدودة. 
رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : عند رقم 1) شارع 
ابن الهيثم املنطقة الصناعية تاسيال 

الدشيرة الجهادية انزكان
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم وضع قوانين   ،(0(0 سبأمبر   ((

الشركة ذات امليزات الأالية :
 STE SOUFOUSS  : التسمية 

.TRANS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الوطني البضائع  نقل   -  :  الهدف 

و الدولي لحساب الغير.
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 (1 رقم  عند   : االجأماعي  املقر 

شارع ابن الهيثم املنطقة الصناعية 

تاسيال الدشيرة الجهادية انزكان.

تاريخ  من  ابأدء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس .

 100.000 : حدد في مبلغ  رتسمال 

درهم مقسم الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : التسيير تسند إلى السيد 

الدمر فيصل و السيدة كوفاس سناء.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   1611 رقم  تحت  إلنزكان 

.(5/09/(0(0
من اجل النسخة و البيان عن املسير

 السيد الدمر فيصل  

203 P

 SOCIÉTÉ  STE SOS

BENSERGAO
SARL A.U

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ذات  تأسست شركة   17/09/(0(0

باملواص ات  محدودة  مسؤولية 

الأالية :

 STE SOS  : التسمية 

.BENSERGAO

املساعدة  خدمات   :  املوضوع 

و اإلغاثة و سحب العر4ات.

املقر االجأماعي : بلوك 1 رقم 196 

مكرر رقم ) بنسركاو تكادير .

املبلغ  حدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مجزت إلى   100.000 ف 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة. 

التسيير : تسند التسيير إلى السيد 

محدودة.  غير  ملدة  إسحاق  فؤاد 

تلتزم  البنكي،  للأوقيع  بالنسبة  تما 

الشركة بالأوقيع الوحيد للسيد فؤاد 

إسحاق.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكأب 

الضبطب املحكمة الأجارية بأكادير 

تحت   (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ 
الشركة  تسجيل  وتم   96171 رقم 

بالسجل الأجاري تحت رقم 11173 . 

204 P

STE SOLOZA TRANS
 SARL AU

بمقأ�سي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 

11 سبأمبر 0)0) بأكادير تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص الأالية :

 STE SOLOZA  : التسمية 

 TRANS SARL AU

رقم  الشقة   : االجأماعي  املقر 

الرحيم  عبد  شارع  عي�سى  عمارة   1

بوعبيد تكادير.
رتس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد خليد الزعري.

النشاط : - نقل البضائع لحساب 

الغير. 

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

 (0(0 1) سبأمبر  الأجارية تكادير في 

تحت رقم 96113.

205 P

SODEMEUP
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ في 6 تغسطس 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   (0(0

املسؤولية بالخصائص الأالية :

.SODEMEUP : االسم

جميع  بيع  و  تصدير   : الهدف 

تجهيزات املكاتب.
 100.000  : املجموعة  رتسمال 

درهم.

التسيير: شرفاوي نور الدين و بن 

عبد القادر سالم.

)1/د  : بقعة رقم  املقر اإلجأماعي 

حي الهدى تكادير.

املدة: 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بأاريخ  96(31 رقم  تحت   بأس ي 

11 سبأمبر 0)0).

206 P

STE SIDRAM
 SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

17 تغسطس 0)0) تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات املميزات 

الأالية :

 STE SIDRAM SARL  : التسمية 

.A.U

 15 بالرقم   : االجأماعي  املقر 

مجموعة 06 الحي العسكري طانطان.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.

الهدف : تشغال البناء 

اللـه،  رحمة  سعيد   -  : الشركاء 

 09/01/1985 بأاريخ  مزداد  مغربي، 

.JF3(569 بطانطان ، ب.ت.و رقم

السنة املالية : تبأدئ من فاتح يناير 

و تنأهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير الشركة حاليا من   : التسيير 

غير  ملدة  الـله  رحمة  سعيد   : طرف 

محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

بأاريخ بطانطان   االبأدائية 

)) سبأمبر 0)0)  تحت رقم 5)55.

 207 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666531378

TRANS ZAHIRO
S.A.R.L AU 

 ICE 00(616981000015

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بموجب عقد عرفي مؤرخ في تكادير 

9 سبأمبر 0)0) تم وضع النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
مميزاتها تكمن  والتي   املحدودة 

فيما يلي :
 STE TRANS  : التسمية 
ZAHIRO  .S.A.R.L AU 

. ICE 00(616981000015
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  تو  الخاص  لحسابها  سواء 
تي دولة تخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي
للبضائع  الدولي  و  الوطني  النقل 

لحساب الغير.
مقر الشركة : يوجد مقر الشركة 

 APPT N 8 IMM (1 RESIDENCE
 AL OULYA TADDART ANZA

.AGADIR
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رتسمال  يبلغ   : الشركة  رتسمال 
 100.000 درهم  تلف  مائة  الشركة 
مقسم إلى تلف حصة ذات مائة 100 

درهم كقيمة للحصة الواحدة، 
 1000 س يان  فرداوي   : السيد 

حصة.
السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر.
فرداوي  الشركة  يسير   : التسيير 

س يان ملدة غير محدودة.
كأابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
ألكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد    (0(0 1) سبأمبر  بأاريخ 

.96108
208 P

TRACHGUER
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
يوليو   (1 في  طبقا للعقد املؤرخ 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   (0(0

املسؤولية بالخصائص الأالية:
.TRACHGUER : االسم

الأصدير نقل البضائع،   :  الهدف 
 و االسأيراد.

 100.000  : املجموعة  رتسمال 
درهم.
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التسيير : مصط ى اشكر.

حي  تكاديرت   : اإلجأماعي  املقر 

الدراركة تكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بأاريخ  9631( رقم  تحت   بآس ي 

1 سبأمبر 0)0).

209 P

STE TIE-AFRICA
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة. 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي: رقم 6)1 البويرة 

ج ق اسن 83371 اوالد تايمة 

تارودانت 

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم وضع قوانين   ،(0(0 سبأمبر   15

الشركة ذات امليزات الأالية :

 STE TIE-AFRICA : 1 - التسمية

شركة ذات   : الشكل القانوني   2-

 SARL مسؤولية محدودة

الوطني البضائع  نقل   -  :  الهدف 

والدولي لحساب الغير.

املقر االجأماعي : رقم 6)1 البويرة 

تايمة  اوالد   83371 اسن  ق  ج 

تارودانت.

تاريخ  من  ابأدء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس .

 100.000 : حدد في مبلغ  رتسمال 

درهم مقسم الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير تسند إلى السيد  التسيير: 

لعليوي خالد.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   1(81 رقم  تحت  لأارودانت 

.(3/09/(0(0
 من اجل النسخة و البيان عن املسير:

 السيد لعليوي خالد  

210 P

STE TAMALFIR
SARL

 7 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 سبأمبر 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :

 STE TAMALFIR  : التسمية 

.SARL
حي   ،03 زنقة   : االجأماعي  املقر 

تكيرية، طانطان.

100.000درهم   : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.

األشغال  في  مقاول   : الهدف 

املخأل ة.

- الوساطة الأجارية.

الشركاء : -سعيد اكريطي، مغربي، 

1989/01/18، ب.ت.و  مزداد بأاريخ 

. JF1(1(9

مغربي،  املخأار،  كني ير محمد   -

06/)1995/0، ب.ت.و  مزداد بأاريخ 
.JZ5(96 رقم

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:

محمد  وكني ير  اكريطي  سعيد 

املخأار ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

بأاريخ  بطانطان  االبأدائية 

0)0)/8/09) تحت رقم 5535.

211 P

STE RACHATRA SERVICE
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة   (0(0 سبأمبر   9

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات الأالية :

 STE RACHATRA  : التسمية 

.»SERVICE  »SARL A.U

االول  الطابق   : االجأماعي  املقر 
غرب املدرسة االبأدائية   800 الرقم 

األمير موالي عبد هللا طانطان.
100.000درهم   : الرتسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 دراهم.
الهدف : األشغال العمومية 

مغربي،   ، عمار راشد   -  : الشركاء 
 198( تغسطس   16 بأاريخ  مزداد 
رقم  ب.ت.و  طانطان،  بطانطان 

.JB305136
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 

سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف : عمار راشد ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 
بأاريخ  بطانطان  االبأدائية 

0)0)/8/09) تحت رقم 5531
212 P

RACBIOMOC
 » Sarl « 

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social: AV HASSAN II

 DOUAR EGHIRNATAZAKART
TAGHJIJT GUELMIM

ICE: 002570058000003
تـــأسيــس

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(3/06/(0(0
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأالية :
   RaCBioMoc التسمية : شركة

الحسن  شارع   : االجأماعي  املقر 
تغجيجت  نتزكارت  اغير  دوار  الثاني 

كلميم. 
درهم   100.000  : الرتسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم. 
 IRCB (Pty( شركة    : الشــــــــــــــركاء 
 Ltd, representant bailleur
 de fond: Veritas Assert

Management Ireland
 DAC  : 510حصة 

 119  :  DANIELA ROTERING
حصة.

الحسن الهادي : 313 حصة 
MEDIUM MONDE. جمعية 

ORG : 119 حصة 
 MEDIA UND شركة 
 KOPIWELT IMPORT/EXPORT:

119 حصة.
الطاقة  وإدارة  إنأاج   : الهـــــــــــــــــدف 

املأجددة.
املسير القانوني : الحسن الهادي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بكلميم  االبأدائية 
0)0)/09/09 تحت رقم 16)/0)0)
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حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 10001).8).05ال اكس 
05.(8.(19(16

R.H PRIMEURS شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
تم وضع القانون   (0(0 سبأمبر   11
محدودة  شركة  لأأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات الأالية :
 .R.H PRIMEURS : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجأماعية  حصة   1000 إلى 
مقسمة و  للواحدة  دراهم   100 

كما يلي : السيد هشام العالطي 500 
 500 حصة و السيد رشيد العالطي 

حصة.
مقر الشركة : الطابق الس لي زنقة 
القليعة  ادريس  موالي  حي  الشعير 

ايت ملول.
نشاط الشركة : اسأيراد و تصدير 
ال واكه ,بيع  الخضر  و   ال واكه 

و الخضر، االسأيراد والأصدير.
هشام  السيد  عين   : التسيير 
العالطي  رشيد  السيد  و  العالطي 

كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.
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ملزمة  الشركة   : الأوقيع 
بالأوقيعات املن صلة للسيد هشام 

العالطي تو السيد رشيد العالطي 
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر 
 99 املدة: مدة الشركة محددة في 

سنة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  ثم 
بازكان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 1575 تحت رقم   (3/09/(0(0 يوم 

ورقم السجل الأجاري 1197).
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 PAPITERIE BOURHILA 
 SARL

ذات مسؤولية محدودة
س.ت : 6991 تارودانت

تأسيس شركة 
بمقأ�سى العقد العرفي املؤرخ في 
0)0)/6/08) بأوالد تايمة، تأسست 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي : 
 PAPITERIE  : التسمية 

« BOURHILA SARL
والكأيبات  الكأب  بيع   : الهدف 
والهدايا  والقرطاسية  والصحف 
الكأب  بيع  واملهنيين.  لألفراد 
واملهنيين  لألفراد  والقرطاسية 
وتوزيع  و4يع  شراء  اإلنترنت.  عبر 
الغذائية  املنأجات  جميع  وتمثيل 
الأصميم  اليومية.  .واالستهالكية 
وتطوير  وتسويق  إنأاج  الجرافيكي. 
باملنأجات  يسمى  ما  كل  وترويج 
املغرب  في  واملحلية  »العضوية« 
وتطوير  وتسويق  إنأاج  الخارج.  وفي 
البيع  العطرية.  األعشاب  وترويج 
واالسأيراد  والأجزئة  بالجملة 
والأصدير والسمسرة في املغرب وفي 
وحبوب  والشموع  للعسل  الخارج 
منأجات  وجميع  والنحل  اللقاح 
جميع  وكذلك  ومشأقاته،  النحل 
بتربية  املأعلقة  واألدوات  املواد 
تمثيل جميع املاركات وجميع  النحل. 
تشغال  الشركات املغر4ية واألجنبية. 
لجميع  الشركة  مأنوعة.  وخدمات 

باملعنى  والخاصة  العامة  األشغال 

واألدوات  اآلالت  تأجير  الواسع. 

تصميم  العامة.  األشغال  ومعدات 
البري  النقل  الويب.  مواقع  وإنشاء 

اسأيراد للبضائع،  والدولي   الوطني 

 و تصدير. الأداول.

كمال  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

الدين )0 بقعة رقم 01 توالد تايمة.
 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهــم.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الأجاري.

السيد  الشركة،  يسيير  التسيير: 

انجار حسن، ملدة غير محدودة. 

رتسمال  وزع  الحصص:  توزيع 

فئة  من  حصة   1000 على  الشركة 

 500 السيد انجار حسن  100درهم، 

 500 والسيد انجار عبد هللا  حصة، 

حصة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (3/09/(0(0 بأاريخ  بأارودانت 

تحت رقم 83)1.
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 STE OUIJJANNE SUD DIS 

 SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 

تم  بيبي  بسيدي   0(/09/(0(0

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص الأالية :

 STE شركة   : التسمية 

 - OUIJJANNE SUD DIS SARL AU

احشاش  دوار  الالجأماعي:  املقر 

سيدي بيبي شأوكة ايت باها.

 ACHAT ET VENTE ET  : الهدف 

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

.ALIMENTAIRES

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  1000حصة  إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 

100% تي 1000 حصة اجأماعية 

ل ائدة اشباخ جامع. 

التسيير : تم تعيين السيد اشباخ 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  جامع 

محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية بانزكان 

رقم  تحت   18/09/(0(0 بأاريخ 

81)1و السجل الأجاري رقم 1161).
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 OUALINA BUSINESS شركة

 S.A.R.L
تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

القوانين  وضع  تم   (0(0 يونيو   (1

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات الأالية :

 OUALINA  : التسمية   -

.BUSINESS

شركة   : القانوني  الشكل   -

محدودية املسؤولية.

 PRODUCTION  : الهدف   -

 A U D I O V I S U E L L E

.CINMATOGRAPHIQUE

 APP N 1  : االجأماعي  املقر   -

 ETAGE N 1 IMM N (57 A RUE

 LAAYOUNE HAY EL WIFAQ

.AGADIR

في  حدد   : الرتسمال االجأماعي   -

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم .
: السيدة يسرى زعنون  - التسيير 

مسير للشركة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  بأكادير 

وتم   ،11137 الأجاري  السجل  رقم 

بأاريخ   96137 رقم  تحت  اإليداع 

.(1/09/(0(0
املسير
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 STE OSERG
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   (8/09/(0(0
ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد املميزات الأالية :
 STE OSERG »SARL  : التسمية 

.»A.U
الزنقة   05 رقم   : املقر االجأماعي 

01 حي املسيرة طانطان.
درهم   100.000  : الرتسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.
والأوزيع  الأجهيز   -  : الهدف 
لجميع الأجهيزات واألدوات املكأبية 

واإلعالميات-.
مريم وخيرة،   -  : الشريك الوحيد 
 ((/01/198( مغر4ية، مزداد بأاريخ 

.JF31781 بأكادير.- ب.ت .و رقم
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف: مريم وخيرة ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 
بأاريخ  بطانطان  االبأدائية 

0)0)/8/09) تحت رقم5533.
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شــركة سناء بور ترنسبورت د 
مرشوندز

 SOCIETE SANAA POUR«
 TRANSPORTER DES

»MARCHANDISES
رتس مالها : 100.000 درهم

املقر اإلجأماعي : دوار تماعيت 
جماعة دراركة اكادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  م،   (0(0 سبأمبر   01 بأاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 
ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالأالي:
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بور  سناء  شركة   : التسمية   -
ترنسبورت د مرشوندز.

 STE SANNA POUR  -
 TRANSPORTER DES

.MARCHANDISES
دوار تماعيت   : املقر اإلجأماعي   -

جماعة دراركة تكادير.
مقاول   : اإلجأماعي  الهدف   -
 ENTREP الغير  لحساب  النقل 
. TRANSPORT DE M/SES AUTRUI
 : في  حدد  الشركة  مال  رتس   -
الف  إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من السادة :
 500  : رضوان  السخيري  السيد 

حصة
 500  : عبدالعزيز  اوتزكي  السيد 

حصة
السخيري  السيد  عين   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  رضوان 

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر .
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بأاريخ  باكادير  الأجارية  املحكمة 
 -  96168 0)0)/8/09)م تحت رقم 

السجل الأجاري: 11165.
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 SAMU URGENCES«
 »D’AGADIR SARL

رتسمالها Dhs 100.000 درهم 
تأسيس شركة

و4موجب   (019/08/19 بأاريخ 
ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 : اسم  تحت  املحدودة  املسؤولية 
 SAMU URGENCES D’AGADIR«

 »SARL
- هدفها :  خدمة توفير االسعاف.

بيع و شراء املواد الطبية. 
698) حي  العنوان الأجاري : رقم 

املحمدي اكادير.  
درهم موزعة   100.000 رتسمالها 
إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

دراهم، موزعة كما يلي :

سعيد العسري : 33.100 درهم.

 33.300  : املسعودي  يوسف 

درهم.

جالل صاقي : 33.300 درهم.

- تسيير الشركة : تم تعيين السيد 

سعيد العسري مسير للشركة ملدة غير 

محدودة مع تخويله كامل الصالحيات 

حسب القانون األسا�سي للشركة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكأب  تم  القانوني  اإليداع 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   96015 رقم  تحت  باكادير 

.31/08/(0(0

 SAMU« شركة  سجلت 

 »URGENCES D’AGADIR SARL

بأكادير تحت رقم  الأجاري  بالسجل 

11009 بأاريخ 0/08/31)0). 
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RISHA BN
SARL A.U

الطريق  السو�سي  املخأار  زنقة 

الرئيسية الأمسية انزكان

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0)/1/09) تم تأسيس ش٠م٠م 

RISHA BN« SARL.« : -التسمية 

.AU

محدودة  :شركة  الشكل   -

املسؤولية.
السو�سي  املخأار  زنقة   : املقر 

الطريق الرئيسية الأمسية انزكان.

و تعمال  تعمال البناء   : الغرض   -

مأنوعة.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 تي  درهم  تلف  مئة 

على  موزعة  للحصة  درهم   100 ب 

الشكل الأالي :

بونيت  الحسان  السيد 

100000.00 درهم تي 1000 حصة

100.00 درهم الحصة

املسير : السيد الحسان بونيت 

االمضاء : السيد الحسان بونيت.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   

بأاريخ  بآنزكان  األبأدائية  باملحكمة 

.(1/09/(0(0

تحت رقم 1597
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STE M&A GLAM
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

0)0)/11/09 تم تأسيس شركة دات 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الأالية : 

STE M&A GLAM SARL : االسم

 COSMETIQUE  : الهدف 

 (MARCHAND DE PRODUIT DE

(EN DETAIL /IMPORT EXPORT
 100.000  : املجموعة  رتسمال 

)مائة الف) درهم 

التسيير : املهدي خلواني.
املقر االجأماعي : رقم 13) تجزىة 

الرمل انزكان.

املدة : 99 سنة

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري باملحكمة االبأداىة 

بأاريخ  1581 رقم  تحت   انزكان 

3) سبأمبر 0)0).
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ائأمانيات تيت ملول«فــــــــيكــــام-كونسيلأينك«

عمارة الصديق الطابق الثاني شارع الحسن 

الثاني تيــت مــلـــول واليـة تكــــــادير.

10عمارة جمال الطابق الثاني شارع القصر 

البلدي تكـاد يــر.

شركة لوز الجنوب
 ش.ذ.م.م. ش.و.

فال اومليل 01) 

COM3,COM(,COM1 حي 

محمدي اكادير.

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 13/07/(0(0 بأاريخ  الأأسي�سي 

لشركة  لوز الجنوب ش.ذ.م.م ش.و 

تمت املصادقة على ما يلي :

: - تسمية الشركة ب**  التسمية 
لوز الجنوب * ش.ذ.م.م. ش.و

املقر  جعل   -  : الشركة  مقر 
االجأماعي للشركة بالعنوان الأالي فال 
 COM3,COM(,COM1 (01 اومليل

حي محمدي اكادير.
تحديد  تم    : الشركة  رتسمال 
درهم   100.000 رتسمال الشركة في 
مقسمة إلى 1000) حصة  100 درهم 

للحصة وموزعة كاآلتي :
 MR. MOUAD السيد   -
 DHS حصة   JOUHARI 1000

100.000 درهم. 
 تهداف الشركة :

• مقهى.
• مطعم ، بيتزا ، سناك 

األصول  جميع  تسير  و  خلق   •
وجبات  مقهى،  مطعم،  الأجارية، 

خ ي ة...الخ.
• تنظيم ،واسأغالل جميع محالت 
فضاءات  و  الطعامة  تقديم  بهدف 

الأوزيع.
تنواعه لألصول  بشتى  االقأناء   •
ماله  وكل  ،الكراء،الوكالة،  الأجارية 

ارتباط مماثل لنشاط الشركة.
• التسير املباشر او غير املباشر لكل 

ماله ارتباط مماثل لنشاط الشركة.
 MR. MOUAD السيد  يعأبر   •
 * الوحيد لشركة  املسير   JOUHARI
* لوز الجنوب. ش.ذ.م.م. . ش.و ملدة 

غير محدودة.
من فاتح  سنة ابأداء   99  - املدة: 

يوليو 0)0).
االيداع القانوني : لقد ثم اإليداع 
لدى املحكمة الأجارية باكادير بأاريخ 
رقم96185  تحت   (9/09/(0(0
والسجل الأجاري تحت رقم 11185.

 الـأـوقـيع 
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LURENTO CAR
ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي حرر في تكادير 
تأسيس  تم   08/09/(0(0 بأاريخ 
لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات الأالية :
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 LURENTO CAR  : التسمية 

ش.م.م.

الهدف  : كراء السيارات .

شارع   115 رقم   : املقر االجأماعي 

الخوارزمي حي املسيرة تكادير. 

عثمان-  ابركى  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم .

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ  في  باكادير  الأجارية  املحكمة 

 96389 رقم  تحت   (3/09/(0(0

سجل تجاري رقم 11385. 
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STE LEAR

SARL 

ICE :002623639000071

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

شركة  تأسيس  تم   18/09/(0(0

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الأالية : 

  LEAR  Sarl : التسمية

املقر االجأماعي : دوار اغرايس ايت 

عميرة بيوكرى.

-الهدف : خدمات البناء.

 100.000  : -الرتسمال االجأماعي 

درهم.

: طارق الحدجي وهشام  -التسيير 

بالعربي والياس كلياط.

-املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   -السنة 

31 ديسمبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 16(0 رقم  تحت  بانزكان  الأجاري 

بأاريخ 5) سبأمبر 0)0) رقم السجل 

الأجاري 35)1).
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L.J TWINS شركة
ش.م.م. بشريك واحد

رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : بلوك 7 حي العرب 

تيكوين تكادير.
تـأسـيـس

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 
خاص بأاريخ 0)0)/11/09 واملسجل 
تم وضع   15/09/(0(0 يوم  بأكادير 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

الأالية :
داخل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.
- األعمال البنائية و تشييد املباني 

وتطويرها.
تأجير اآلالت واملعدات املأعلقة   -

بالنشاط.
والطرق  الدهانات  تعمال   -

وتعمال الح ر والطرق الحضرية.
- تعمال الصرف الصحي واملواسير 

والقنوات.
الكهر4ائية  التركيبات  تعمال   -
واإلنارة  الشمسية  الطاقة  وتلواح 

العامة.
غير  الخشبية  النجارة  تعمال   -

الحرفية.
واملعدنية  األملنيوم  نجارة   -

والبالستيكية.
- تجارة عامة وعلى العموم جميع 
العقارية  املالية،  الأجارية  العمليات 
والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 
إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  تو غير 
والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط 

الشركة.
»L.J TWINS« ش.م.م   : التسميــة 

بشريك واحد.
حي   7 بلوك   : االجأماعي  املقر 

العرب تيكوين تكادير.
الـــمــدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الـرتسـمـال 
اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 
كلها  ومسندة  نقدا  ومحررة  مكأتبة 

للسيد إكوت سمير.

 31 إلى  يناير  فاتح  من   : الـسـنـــة 
ديسمبر. 

غير  ملدة  الشركة  يسير  الـتـسـيـير: 
محدودة السيد إكوت سمير.

 11111  : رقم  الأجاري  السجل 
تكادير.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
يوم 0)0)/5/09) تحت رقم )9611. 

 بمثابة مقأطف و4يان. 
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حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 10001).8).05ال اكس 
05.(8.(19(16

 KIMIA CARS شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
القانون  وضع  تم   (0(0 شتنبر   18
محدودة  شركة  لأأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات الأالية :
التسمية : KIMIA CARS شركة 

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجأماعية  حصة   1000 إلى 
مقسمة و  للواحدة  دراهم   100 

كما يلي : السيد الحسين هوس 500 
فاهيم  العالي  عبد  السيد  و  حصة 

500 حصة.
الس لي  الطابق   : الشركة  مقر 
رقم 90) بلوك ب شارع املقاومة ايت 

ملول.
تأجير السيارات   : نشاط الشركة 

بدون سائق.
الحسين  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  هوس 

محدودة.
: الشركة ملزمة بالأوقيع  الأوقيع 

للسيد الحسين هوس.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  ثم 
الضبط باملحكمة االبأدائية النزكان 
رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (3 يوم 
هو  الأجاري  السجل  ورقم   1571

.(1195
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.STE NIVIS TRANS SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 
تم  بيبي  بسيدي   ((/09/(0(0
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص الأالية :
 STE NIVIS شركة   : التسمية 

.TRANS SARL AU
سيدي  تكاض   : االجأماعي  املقر 

بيبي شأوكة ايت باها.
 Transport de  : الهدف 
 marchandises nationale et
 international pour le compte

 : d’autrui
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرتسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 
100% تي 1000 حصة اجأماعية 

ل ائدة رشيد شمراح . 
تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  شمراح 

محدودة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائية  باملحكمة  القانوني 
تحت   (9/09/(0(0 بأاريخ  بانزكان 
رقم  الأجاري  السجل  و   1638 رقم 

.(1(61
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 STE NAFISSA HEALTH
PRODUCTS  NHP

SARL AU
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
شركة  تأسيس  تم   (0(0  /1(/09
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد املميزات الأالية :
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 NAFISSA شركة   : التسمية   -

باخأصار   HEALTH PRODUCTS

NHP ش.م.م ذات شريك وحيد.

 - بيع منأجات محلية   : الهدف   -

إنأاج وتسويق منأجات الزيوت ومواد 

الأجميل.

املقر االجأماعي : الرقم 66 الشقة 
رابعة  زنقة  االول  الطابق   1 رقم 

العدوية حي الداخلة تكادير. 

- املدة : 99 سنة.
- رتس املال االجأماعي : 100.000 

1000حصة من فئة  درهم مجزت إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.

- التسيير : ن يسة البرهي�سي.

تبأدئ   : االجأماعية  السنة   -

يناير  فاتح  من  االجأماعية  السنة 

وتنأهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 

رقم96187 تحت  بأكادير   الأجارية 

و السجل الأجاري رقم11189 بأاريخ 

8) سبأمبر 0)0) م.
من اجل النسخة والبيان
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MARSFOR
إعالن عن تأسيس

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

حررت قوانين شركة   16/09/(0(0

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالأالي :

  . MARSFOR االسـم : مارس ور

- األهداف : تر4ية الدواجن.
زنقة ايت باها   : املقر االجأماعي   -

حي الأوامة بيوكرى شأوكة ايت باها.

- الرتسمال االجأماعي : 100.000 

من  سهم   1000 إلى  مقسمة  درهم 

السيد  يملكها  التي  درهم،    100

ابراهيم شارا. 

- التسيير : ابراهيم شارا.

- اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بأاريخ بانزكان  االبأدائية   املحكمة 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم1593.
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STE MARINE PROTEINS
 SARL

إنشـــاء شركـــــة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة   (0(0 سبأمبر   (

ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات 

الأالية:

 STE MARINE  : التسمية 

.»PROTEINS »SARL
اإلداري  الحي   : االجأماعي  املقر 

الوطية – طانطان.

100.000درهم   : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 دراهم.

الهدف : -السمك املعلب.

الشركاء : - احمد بولون ، مغربي ، 

مزدادة بأاريخ 1961 كلميم ، ب.ت.و 
. J1537(1 رقم

مزداد  مغربي،  بولون،  السالك   -

طان  بطان   01.01.1968 بأاريخ 

.JF5983 طانطان ، ب.ت.و رقم

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف : 

احمد بولون ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

بأاريخ بطانطان   االبأدائية 

9) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5537.
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 IMZIMA CLEAN SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 
ملول  بأيت   (0(0 تغسطس   11

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص الأالية :

 STE IMZIMA شركة   : التسمية 

 CLEAN SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE
املقر االجأماعي : بلوك 07 رقم 07 

مكرر حي ال أح تيت ملول.

 TRAVAUX DE  : الهدف 
 N E T T O Y A G E T R A V A U X
 D’AMENAGEMENT ET
 ENTRETIEN DES ESPACES

.VERTS NEGOCIANT
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرتسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 
100% تي 1000 حصة اجأماعية 

ل ائدة السيد لحسن الشكرير.
التسيير : تم تعيين السيد لحسن 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الشكرير 

محدودة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبأدائية بانزكان 
تحت   (0(0 تغسطس   (1 بأاريخ 
رقم  الأجاري  السجل  و   1311 رقم 

.(09(9
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STE ICJM TECHNOLOGY
تأسيس شركة د ا ت الشريك 

الوحيد 
بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم وضع  با كا د ير،  10يوليوز0)0) 
القانون األسا�سي للشركة املحدود ة 
املسؤولية ذات الخصائص الأالية : 

 STE ICJM  : التسمية 
.TECHNOLOGY

الهدف : تسيير شبكة املو اصال ت 
السلكية و الال سلكية.

يرت  د  دوارتكا   : االجأماعي  املقر 
نعبا د و دار بو بكر ت كا ديرت كادير.

مبلغ  في  محدد   : الرتسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
توراكن  السيد  ملك  في  كلها  حصة 

الحسن. 
املدة : تسعة وتسعون سنة. 

من  الشركة  ستسير   : التسيير 
السيد الوحيد  الشريك   طرف 

 تورا كن الحسن ملدة غير محدودة. 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير.

تحت   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 
رقم ))961.
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STE HYDROPTIM SARL 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
يوليو   (3 في  طبقا للعقد املؤرخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم   (0(0

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الأالية : 

 STE HYDROPTIM  : االسم 

.SARL

 POMPAGE  : الهدف 

 ASSAINISSEMENT ET

 TRAITEMENT DES EAUX
 100.000  : املجموعة  رتسمال 

)مائة الف) درهم 

التسيير : عراي�سي امينة.
بلوك   116 رقم   : املقر االجأماعي 

بوجدور حي الأمديد الداخلة اكادير

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بأاريخ  96109 رقم  تحت   تكادير 

1) سبأمبر 0)0).
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 HOLDING SCOLAIRE

D’EXCELLENCE

H S E
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ 0)0)/15/09 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالخصائص الأالية :

 HOLDING SCOLAIRE  : االسم 

.D’EXCELLENCE

الهدف : شركة قابضة.
رتسمال املجموع : 100.000.

السيد بيروين رشيدالتسيير :

 5 املنزه رقم  املقر االجأماعي:307 

شارع الجيش امللكي.
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املدة : 99 سنة.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل 
 ((08 رقم  تحت  الأجاريةبأكادير 

بأاريخ 0)0)/5/09).
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 STE GROUPE شركة
 BOULANGERIE PATISSERIE

.CHICHAOUA TILDAD
محدودة املسؤولية لشريك وحيد

إعالن عن الأأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شيشاوة  في   (0(0 سبأمبر   7
محدودة  شركة  قوانين  حررت 
خصائصها  وحيد  املسؤوليةلشريك 

كالأالي :
 GROUPE شركة   : االسم 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.CHICHAOUA TILDAD
الهدف : مخبوزات وحلويات.

النهضة  حي   : االجأماعي  املقر 
شيشاوة.

سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 
الأاسيس النهائي.

الرتسمال االجأماعي: حدد في مبلغ 
 1.000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 
تسند  و  تحدد  و  بكاملها  تكأب 
محمــد  السيد  الوحيد  إلىاملؤسس 

سالم السعيد.
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 
سنة ما عدا السنة املالية األولى التي 
الى غاية  الأأسيس  تاريخ  تبأدئ من 

31ديسمبر .
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
املؤسس  محدودة  غير  وملدة 
الوحيدالسيد محمــد سالم السعيد.

5 % لأكوين  األر4اح : يأم اقأطاع 
عليه  املنصوص  االحأياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  تو  احأياطا 

برمأه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
بأاريخ  امينأانوت  اإلبأدائية 
0)0)/18/09 تحت رقم 0/351)0). 

 للخالصة و الأذكير 
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 SOCIETE GO JOB
TRANSPORT  S.A.R.L

بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
ذات  شركة  تأسيس   (6/08/(0(0
املسؤولية املحدودة و مميزاتها كالأالي :  
ترانسبورت  كو جوب   : التسمية 
 SOCIETE GO JOB ش.م.م. 

.TRANSPORT  S.A.R.L
املسأخدمين  نقل   : الهدف 

لحساب الغير.
الأجاري  املركز   : االجأماعي  املقر 

رقم 3) ابن خلدون بنسركاو تكادير.
درهم   100.000  : الرتسمال 
 100 1.000 حصة بقيمة  مقسم إلى 
مقسمة  الواحدة،  للحصة  درهم 

كاالتي :
السيد الوردي تحمد 100 حصة. 
السيد كايزي رشيد 00)  حصة. 

 166 نعيمة  بوعبيد  السيدة 
حصة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد كايزي رشيد.

اإليداع  تم   : الأجاري  السجل   
الأجارية  باملحكمة  القانوني 
بأاريخ  عدد96101  تحت  تكادير 

.(3/09/(0(0
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 شركة GLAMDISE ش.م.م
رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 13 عمارة تهل 
تكادير حي الأمديد الداخلة تكادير

تـأسـيـس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 
خاص بأاريخ 0)0)/19/09 واملسجل 
تم وضع   (1/09/(0(0 يوم  بأكادير 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

الأالية :

داخل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.

- تطويروتسويق وتصدير منأجات 

املنأجات  على  القائمة  النظافة 

الطبيعية.

جميع  وتسويق  وتحويل  إنأاج   -

والزيأون  األركان  زيوت  تنواع 

ومشأقاته.

- إنأاج وتصنيع وتسويق الزع ران 

الطبية  النباتات  تنواع  وجميع 

والعطرية.

لجميع  الأجاري  الأمثيل   -

الشركات الوطنية تواألجنبية.

والأأجير والأوفير  البيع والشراء   -

شاملة،  القائمة  تكون  تن  ودون 

املواد  جميع  وتصدير  اسأيراد 

واملنأجات الغذائية.

- تسويق جميع املنأجات املحلية.

وشراء  عام  بشكل  الأجارة   -

واسأيراد وتصدير و4يع بالجملة وشبه 

لجميع  بالأجزئة  بيع  توإعادة  جملة 

واألصناف  الغذائية  واملواد  السلع 

جميع  العموم  وعلى  الصناعية 

العقارية  املالية،  الأجارية  العمليات 

والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 

إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  تو غير 

والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط 

الشركة.

التسميــة : »GLAMDISE« ش.م.م 

عمارة   13 رقم  االجأماعي:  املقر 

الداخلة  الأمديد  حي  تكادير  تهل 

تكادير.

الـــمــدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الـرتسـمـال 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

كلها  ومسندة  نقدا  مكأتبةومحررة 

ل ائدة السيدة الحوج إلهام.

- السيدتمزوك رشيد : 500 حصة 

اجأماعية.

 31 إلى  يناير  فاتح  من   : الـسـنـــة 

ديسمبر. 

يسير الشركة ملدة غير   : الـتـسـيـير 

محدودةالسيدة الحوج إلهام.

 11155  : رقم  الأجاري  السجل 

تكادير.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم 0)0)/8/09) تحت رقم 96156.
 بمثابة مقأطف و4يان. 
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JOIE AMENAGEMENT 

 SARL AU

رتسمالها : 100000 درهم

مقرها االجأماعي : حي تيغزا بلدية 

اورير تكادير. 

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

مساهم  قرر  باكادير   18/08/(0(0

الشركة ما يلي :

JOIE AMENAGEMENT : اإلسم

خدمات   : اللشركة  هدف 

االسعاف. األشغال املخأل ة والبناء . 

تهيئة املساحات الخضراء.

مقر الشركة : حي تيغزا بلدية اورير 

اكادير .

 100.000 في  محدد  الراسمال 

من  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

اكأأابها كلها للسيدة اسماء بالعاس. 

التسيير : ثم تعيين السيدة اسماء 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  بالعاس 

محدودة مع حق االمضاء .

لأكوين   5% اقأطاع  يأم  االر4اح 

عليه  املنصوص  االحأياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكأابة  القانوني  االيداع  ثم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (5/09/(0(0 بأاريخ  ألكادير 

رقم 96115 . 

239 P
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 1

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STEFGHT  شركة
SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم   (5/09/(0(0  : في 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص الأالية : 

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

: STE FGHT SARLAU

تحدد رتسمال   : رتسمال الشركة 

مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 

درهم   100 بقيمة  1000حصة  إلى 

لكل حصة مملوكة ل حوسى و غالي

X((1009: 1000حصة.

املقر  تحدد   : االجأماعي  املقر 

حي  العنوان:  في  للشركة  االجأماعي 

تيت  اشأوكة  اعميرة  تيت  البرهي�سي 

باها.

الهدف االجأماعي : تعمل الشركة 

في مجال نقل األشخاص.

الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 

غالي حوسى و   : السيد  طرف  من 

.X((1009

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمة االبأدائية النزكان تحت 

رقم )163 بأاريخ 0)0)/9/09).
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 SOCIETE “ EXPLOITATION

 2TL ” SARL AU
رتس مالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   (0(0 يوليو   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األساسيي 

املحدودة باملواص ات الأالية :

.EXPLOITATION (TL : التسمية

سيدي   61 رقم   : املقر االجأماعي 

سعيد دراركة تكادير.

: النقل الوطني  الهدف االجأماعي 

الغير،  لحساب  للبضائع  والدولي 

الطرد، والتسليم للمنزل.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

100 درهم للحصة  اجأماعية بقيمة 

للسيد الوابي لحسن باعأباره شريك 

وحيد بالشركة. 

لحسن  الوابي  السيد   : التسيير 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلي   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 96393.
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EVOLVING ENERGY 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد

وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة 

النجاح رقم 186 الشقة 3  الحي 

املحمدي تارودانت املغرب 83000

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

6985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0/09/11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات الأالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

.EVOLVING ENERGY

غرض الشركة بإيجاز :

و  الري  نظام  وتركيب  دراسة   -

الطاقة.  

- مقاولة في  األشغال املخأل ة.

تجزئة  االجأماعي  مقرها  وعنوان 
الحي   3 الشقة   186 رقم  النجاح 

املحمدي تارودانت املغرب 83000 
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رتسمال الشركة 

درهم.
 1000 الشديرة  حسن   : السيد 

حصة بقيمة 100  درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

ومواطن مسير الشركة :
الحامل  الشديرة  حسن  السيد 

.jc 86851 للبطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بأارودانت  االبأدائية 

.(1/09/(0(0
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 STE ESPACE AUDIT ET
CONSULTING EAC

SARL 
ICE : 002603313000047

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ  
شركة  تأسيس  تم    17/09/(0(0
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الأالية : 
 STE ESPACE AUDIT  : التسمية 

 -» ET CONSULTING EAC » Sarl
 1 بلوك   3 رقم   : -املقر االجأماعي 

حي الرياض ايت ملول.
- الهدف : توجه في التسيير.

 100.000  : -الرتسمال االجأماعي 
درهم.

بوسوي  سعيد   :  التسيير 

و مصط ى دوسوس.
املدة : 99 سنة.

فاتح يناير حتى   :  -السنة املالية 
31 ديسمبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  1631 رقم  تحت  بانزكان  الأجاري 
السجل  رقم   (9/09/(0(0 بأاريخ 

الأجاري 55)1) .
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 EBTIKARWEB شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها 100.000 درهم

 H مقرها االجأماعي: رقم 50) بلوك

بير انزران تكيوين اكادير

املسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  بأكادير   ((/07/(0(0 بأاريخ 

املواص ات  ذات  شركة  تأسيس 

الأالية :

EBTIKARWEB شركة   : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.

تطوير   : االجأماعي  الهدف 

تطبيقات الحاسوب وإنشاء الويب.

إنشاء الوسائط املأعددة.

دراسة  واالتصاالت:  الشبكات 

وتركيب.

املراجع : املراجع اليدوية.

تجارية  عملية  كل  عامة  و4ص ة 

مرتبطة  مالية  عقارية  صناعية 

مباشرة  غير  تو  مباشرة  بطريقة 

تومن  للشركة  االجأماعي  بالنشاط 

شانها الدفع بأقدم ونمو الشركة.

 H املقر االجأماعي : رقم 50) بلوك

بير انزران تكيوين اكادير.

املدة : 99 سنة.

يأكون   : االجأماعي  الرتسمال 

 100 درهم مقسم إلى   100.000 من 

للسهم  درهم   1000 بقيمة  حصة 

عدي  ايت  السيد  ل ائدة  الواحد، 

املخأار.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

وحيد  كمسير  املخأار  عدي  ايت 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   19/08/(0(0 بأاريخ 

95187 سجل تجاري رقم :13893.
للخالصة والبيان.
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STE SARS EIGE COMPTA SARL

STE GAETAN TRANS
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 

0)0)/09/)0 بايت ملول تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص الأالية :

 STE GAETAN شركة   : التسمية 

.TRANS

حي   7 بلوك   : االجأماعي  املقر 

قصبة الطاهر ايت ملول.

 Transport de  : الهدف 

 marchandises nationale et

 international pour le compte

: d’autrui

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 

اجأماعية  حصة   500 تي   %50

ل ائدة بوتكارا عصام :

حصة اجأماعية   500 تي   %50  

ل ائدة اوكديم حكيمة.

التسيير : تم تعيين بوتكارا عصام 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت   (9/09/(0(0 بأاريخ  بانزكان 

رقم  الأجاري  السجل  و   1637 رقم 

.(1(59
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 STE FR ATLAS TRANS شركة

SARL ش. م. م
تأسيس شركة م م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم   (8/09/(0(0 في:   

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص الأالية : 

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
:STE FR ATLAS TRANS SARL

تحدد رتسمال   : رتسمال الشركة 
مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 
درهم   100 بقيمة  1000حصة  الى 
لكل حصة مملوكةل رشيد تمهاوش

JH3759 : 310 حصة.
 : V111631 : واملصط ى تمهاوش

330حصة.
 :JB(73068 تمهاوش  وفريد 

330حصة
املقر  تحدد   : االجأماعي   املقر 
االجأماعي للشركة في العنوان: تجزئة 

األمل تيت اعميرة اشأوكة تيت باها.
تعمل الشركة  الهدف االجأماعي: 

في مجال نقل األشخاص
التسيير : تحدد تسيير الشركة من 

JH3759طرف السيد:رشيد تمهاوش
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبأدائية النزكان تحت 

رقم 1638 بأاريخ 0)0)/30/09.
246 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 10001)8)05

ال اكس 16)19)8)05

 FIRST TRANS AFRICA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة وذات الشريك الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
ثم وضع القانون   (0(0 سبأمبر   (3
محدودة  شركة  لأأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات الأالية :
 FIRST TRANS : شركة  التسمية 

AFRICA
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجأماعية  1000حصة  إلى 
في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملكية السيد ملود محمد.

حي   (6 كراج رقم   : مقر الشركة 

 (( ت رقم  بلوك   (3 االمل ممر رقم 

ايت املول.

الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

الغير،  لحساب  للبضائع  الدولي  و 

االسأيراد و الأصدير.

التسيير : عين السيد ملود محمد 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

: الشركة ملزمة بالأوقيع  الأوقيع 

الوحيد للمسير السيد ملود محمد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  ثم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت  (0(0 سبأمبر   (9  انزكان يوم 
الأجاري  السجل  ورقم   1616 رقم 

.(1(75
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AGA BTP شركة
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس  تم   (0(0 تغسطس   (8

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وخاصياتها كالأالي :

AGA BTP التسمية : شركة

الثاني  الطابق   : االجأماعي  املقر 
مراكش  شارع  يسرى  عمارة   7 رقم 

الحي الحسني انزكان.

مكأب   : االجأماعي  الهدف 

الدراسات.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسمة على   100.000

 : درهم للواحد لصالح   100 من فئة 

مص ار زكرياء.

تسيير الشركة : يأم تسيير الشركة 

من طرف مص ار زكرياء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بانزكان  املحكمة  لدى  الضبط 
الأجاري السجل   1538 رقم   تحت 

رقم 1117) يوم 18 سبأمبر 0)0).
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 » SUNWORKS « شركة

ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تغسطس   (8 في  املؤرخ  الأأسي�سي 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   (0(0

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املواص ات الأالية :

- التسمية : »SUNWORKS« ؛

- الهدف االجأماعي : تعمال البناء 

املأخصصة ؛

 1 الشقة رقم   : املقر االجأماعي   -

الطابق األول عمارة بونيت شارع ابن 

عربي الحي الصناعي تكادير؛ 

سنة   99  : االجأماعية  املدة   -

ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

املسبق  الحل  تم  إذا  عدا   الأجاري 

تو الأمديد؛

- الرتسمال االجأماعي : يأكون من 

100.000 درهم؛

السيد  تعيين   : الشركة  تسيير   -

والسيد  الوهاب  عبد  صديقي 

و4اعوس فهد كمسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة؛

السجل  في  الأقيد  تم   : الأقييد 

بأكادير  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

تحت عدد   (0(0 8) سبأمبر  بأاريخ 

96159
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 PULMAN TOURS ” شركة

”PALACE
تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   (0(0 9 سبأمبر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات الأالية :

 PULMAN TOURS  ”  : االسم 

” PALACE

املقر االجأماعي : رقم 6 عمارة 53 

شارع عبد هللا كنون السالم تكادير. 

النقل   : االجأماعي  الهدف 

السياحي .



13143 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الأجار ي .

الرتسمال  حدد   : الرتسمال 

الشركة في 100.000,00 درهم

برعوش  السيد   : القانوني  املسير 

عبد هللا.

رقم السجل الأجاري : 11181 .

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0  /  96179 بأكادير تحت عدد 

بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
املسير
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 STE O-CKLOK

SARL AU

تأسيس شركة

األسا�سي  القانون  بمقأ�سى   -I

تم   (0(0 سبأمبر   16 املؤرخ بأاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

 O-CKLOK الوحيد  الشريك  ذات 

ذات الخصائص الأالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو :

املخأل ة  األشغال  في  مقاول   -

والبناء.

- البيع اللوازم املكأبية.

إقامة الصحراء   : املقر االجأماعي 

رقم 18) كلميم.

املدة : 99 سنة.

 100000.00 حدد في   : الرتسمال 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجأماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 

اسماعيل  السيد   : نصيب  في  وهي 

تزنيتي 1000 حصة اجأماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

محدودة من طرف السيد اسماعيل 

تزنيتي.

- ثم اإليداع القانوني باملحكمة   II

5) سبأمبر  االبأدائية بكلميم بأاريخ 

0)0) تحت رقم 31).
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 MEDICHINE TRADINE

COMPANY
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تمت  بأكادير،   (0(0 يوليو   13

للشركة  األسا�سي  القانون  صياغة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص الأالية :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

 SOCIETE MEDICHINE TRADINE

شركة ذات املسؤولية   COMPANY

املحدودة بشريك وحيد.

االستشارة   : االجأماعي  الغرض 

والأ اوض ؛

املواد  جميع  وتصدير  اسأيراد 

الغذائية املصنعة.

رقم   9 بلوك ب   : املقر االجأماعي 

الصناعي  الحي  مكناس  زنقة   11

اكادير.

99 سنة ابأداء  : محددة في  املدة 

من يوم تأسيسها النهائي.

مبلغ  في  محدد   : الرتسمال 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

100 درهم للحصة  اجأماعية بقيمة 

وهي  كلها  ومحررة  مكأتبة  الواحدة 

السيد  الوحيد  الشريك  بحوزة 

تولحنوس رضا.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد تولحنوس رضا. ملدة غير 

محددة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 

سبأمبر   11 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

0)0) تحت رقم 16)96.

السجل  في  سجلت  الشركة 

الأجاري بأكادير في 11 سبأمبر 0)0) 

تحت رقم 11)11.
مقأطف مخصص لإلشهار

املسير

تولحنوس رضا
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 1

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STEBOULMANE شركة

 SOUSS
SARL

ش.م. م

تأسيس
 : في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0) تم تأسيس شركة  11 سبأمبر 

محدودة املسؤوليةتحمل الخصائص 

الأالية :

1 - التسمية : تحمل الشركة اسم 

 STE BOULMANE SOUSS SARL
تحدد   : الشركة  رتسمال   -  (
 100.000,00 في  الشركة  رتسمال 

1000حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

مملوكةل  حصة  لكل  درهم   100

 500  :  JB1(1801 بوملان  محمد 

حصة.

 500  :  JH(5811بوملان وتحمد 

حصة.

تحدد املقر   : املقر االجأماعي   -  3

العنوان  في  للشركة  االجأماعي 

ايت  باخير  طريق  البرهي�سي  :حي 

اعميرةاشأوكة ايت باها.

تعمل   : االجأماعي  الهدف   -  1

البناء  مواد  بيع  مجال  في  الشركة 

واالشغال املخأل ة.

5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 

بوملان  :محمد  السيد  طرف  من 

.JB1(1801

6 - تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمةاالبأدائيةالنزكان تحت 
رقم1607 بأاريخ 5) سبأمبر 0)0)
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حسابات اطلنأيس

زنقة موالي إدريس بلوك 10 رقم 8) الطابق 

األول

الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX  :05 28 82 29 72

 STE BOUCH

 TRANSFORMATION

TEXTILE MAROC Sarl
رتسمالها : 100.000.00 درهم

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

16 سبأمبر 0)0) باكادير تم إحداث 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية  باملواص ات الأالية :

 STE BOUCH  : االسم 

 TRANSFORMATION TEXTILE

 MAROC Sarl

شقة   17 عمارة   : املقر االجأماعي 

املحمدي  الحي  السعادة  فضاء   1(

اكادير

Sigle : BTTM

وتجارتها  املالبس  :إنأاج  الهدف 

و4يع جميع املعدات  ، شراء  وصنعها 

املأعلقة بصنع املالبس، إعادة تدوير 

 ، وتصدير  اسأيراد  النسيج.  مواد 

تجارة عامة و الأجارة عبر االنترنيت.

و عامة جميع العمليات واملعامالت 

مباشرة  غير  تو  مباشرة  املأعلقة 

بالهدف االجأماعي و التي تساعد في 

تنمية الشركة.

الشركة  رتسمال   : الرتسمال 

محدود في 100.000,00 درهم موزعة 

درهم   100 حصة بمبلغ   1000 على 

للحصة في حوزة كل من :

السيد كروم محند. : 100 حصة.

السيد بنهدي محمد. : 900 حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة

محمد  بنهدي  السيد  تعيين 

غير  ل ترة  للشركة  كمسيروحيد 

محدودة.
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التسيير :

عمر الشركة : محدود في 99 سنة

ثم  لقد   : القانوني  االيداع 

اإليداع القانوني لدى كأابة الضبط 

 (1 يوم  باكادير  الأجارية  باملحكمة 

961(1 رقم  تحت   (0(0  سبأمبر 

و السجل الأجاري رقم 7)111
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 STE ESCOMPTE

SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 1

HASSAN II BIOUGRA

 STE BO FRUITS شركة
SARL

ش. م. م

تأسيس
 : في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0) تم تأسيس شركة  )) سبأمبر 

محدودة املسؤوليةتحمل الخصائص 

الأالية :

 : تحمل الشركة اسم   : التسمية 

STE BO FRUITS SARL
تحدد رتسمال   : رتسمال الشركة 

درهم   100.000,00 في  الشركة 

 100 بقيمة  1000حصة  الى  مقسم 

مملوكةاليوب  حصة  لكل  درهم 

موقير : J16(911 500 حصة 

JB1(150  : الحيلي   وتورية 

 500 حصة.

املقر  تحدد   : االجأماعي  املقر 

:لدى  االجأماعي للشركة في العنوان 

 ESCOMPTE SARL AU شركة 

شارع   1 رقم  شقة  مسرور  عمارة 

الحسن الثاني بيوڭرى.

الهدف االجأماعي : تصدير الخضر 

وال واكه.

تحددتسييرالشركة من   : التسيير 

طرف السيدايوب موقير.

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمة اإلبأدائية إنزڭان تحت 
رقم 1608 : بأاريخ 5) سبأمبر 0)0).
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BIRYOUJYO االسم
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد 

يوليو   (8 في  طبقا للعقد املؤرخ 
تم تأسيس شركة املسؤولية   (0(0
واحد  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص الأالية  : 
.BIRYOUJYO : االسم

الهدف  :.خدمات تجارية
رتسمال املجموعة  :1000 درهم

املسير : تسماء هرواش
املقر االجأماعي : بلوك 6 رقم  101 

تجزئة حي ال أح تيت ملول.
املدة : 99  سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل 
 1100 رقم  تحت  بإنزكان  اإلبأدائية 

بأاريخ 8) يوليو 0)0).
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 STE BANDSI
»SARL AU

 ICE 00(6167(1000035
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 
تم تأسيس شركة   (0(0 سبأمبر   9
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الأالية : 
 STE BANDSI » Sarl  : التسمية 

» AU
حي   1 بلوك   : االجأماعي  املقر 
ايت  الطاهر  قصبة  ميمون  سيدي 

ملول.
الهدف : نجارة الخشب االملنيوم و 

الحديد و االنوكس.
االجأماعي.100000  الرتسمال 

درهم.
-التسيير : احمد بوراس .

-املدة : 99 سنة.
-السنة املالية : فاتح يناير حتى31 

ديسمبر.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 16(0 رقم  تحت  بانزكان  الأجاري 
السجل  رقم   (8/09/(0(0 بأاريخ 

الأجاري 39)1).
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 STE B EXELLENCE
SARL au

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

سبأمبر   8 طبقا للعقد املؤرخ في 

دات  شركة  تأسيس  تم   (0(0

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الأالية  :

  STE B EXELLENCE   : االسم  

SARLau

 MARCHAND DE  : الهدف 

PRODUITS AGRICOLES /

 IMPORT EXPORT
 100000  : املجموعة   رتسمال 

)مائة الف) درهم.

التسيير : ها�سي مراد

علي  ايت  دوار   : االجأماعي  املقر 

انشادن شأوكة ايت بها.

املدة  : 99 سنة

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

 1583 رقم  تحت  انزكان  االبأدائية 

بأاريخ 3) سبأمبر 0)0).
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»AZAGHAR CASH « شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجمع  محضر  على  بناء 

بأاريخ  املنعقد  الأأسي�سي  العام 

تأسست   (0(0 سبأمبر   07  :

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

باالعأبارات الأالية : 

 AZAGHAR  « شركة   : االسم   -

CASH« ذات املسؤولية املحدودة.

تيوغزة سيدي  مركز   : العنوان   -

افني.

 TRANSFERT  : -الهدف    

 d’argent

العمليات  كل  عامة  بص ة  و   

املالية  الأجارية،  السياحية، 

واالقأصادية التي من شأنها تن تنمي و 

تطور نشاط الشركة املذكورة تعاله.

- املدة : تسعة و تسعون سنة )99 

سنة).
الشركة  رتسمال   : املــال  رتس   -

 100.000( درهم  تلف  مائة  هو 

 (1000( تلف  إلى  مقسمة  درهم) 

(100( مائة  بقيمة   حصة 

 درهم لكل حصة.

مبارك  السيد  تعيين   : التسيير   -

الشافور مسيرا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع   -

القانوني باملحكمة االبأدائية بأيزنيت 

 : رقم  تحت   (1/09/(0(0  : بأاريخ 

.673
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SOCIETE ASSA TASHIL
S.A.R.L AU

إنشـــاء شركـــــة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 مارس   6

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأالية :

 Société  : التسمية 

»ASSATASHIL» S.A.R.L AU

تسا  املركز  حي   : االجأماعي  املقر 

تسا زاك.

درهم   100.000,00  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.

الهدف  : تحويل النقود. تسهيالت. 

خدمات مأعددة.

الشركاء : عالي بوتقلمونت املزدادة 

بأاريخ ) يوليو 1990 باسا اساالزاك 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

JZ1(68 و الساكن حاليا ب حي املركز 

اسا )50حصة).

مبارك بوتقلمونت املزدادة بأاريخ 

الحامل  اساالزاكو  اسا  ب   1958

 J1510(9 رقم  الوطنية  للبطاقة 

اسا. املركز  حي  حاليا ب  الساكن   و 

 )50 حصة).

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 

سنة.
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: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد عالي بوتقلمونت ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

االبأدائية كلميم بأاريخ 1 ماي 0)0) 

تحت رقم )9\0)0).
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شــركة ارتم ترانس
» SOCIETE ARTM TRANS «

رتس مالها 100.000 درهم

املقر اإلجأماعي : رقم س71 اش 
تجزئة اركانة ايت ملول

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

إحداث  تم   ،(0(0 سبأمبر   01

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة من طرف املوقع 

للعقد، خصائصها كالأالي :

 STE ARTM التسمية : ارتم ترانس

.TRANS
اش  رقم س71   : املقر اإلجأماعي 

تجزئة اركانة ايت ملول.

مقاول نقل   -: الهدف اإلجأماعي   

البضائع لحساب الغير.

 ENTREP TRANSPORT

 DE MARCHANDISES POUR

.COMPTE D’AUTRUI
 : في  حدد  الشركة  رتسمال 

درهم مقسم إلى الف   100.000,00

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كاملة السيد وعدود 
رضوان.

وعدود  السيد  عين   : التسيير 
رضوان مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأاريخ  بانزكان  االبأدائية  املحكمة 

9) سبأمبر 0)0) تحت رقم 1613 - 

السجل الأجاري : 69)1)

 261 P

STE CITY DIVERTISSEMENT
 Société à responsabilité limitée

au capital de  : 100.000,00 DHS

 Siège social  : N°17 A AV

 MESSAOUD WAFKAOUI CITE

.SALAM AGADIR

تـأسيـس 
بمقأ�سى عقد عرفي مبرم بأاريخ 

وضع  تم   ،(0(0 تغسطس   (6

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي : 

 CITY  : التسميــة 

DIVERTISSEMENT ش.م.م

الهدف االجأماعي :

- اسأغالل قاعة لاللعاب.

- نيكوص.

-القيام باشغال مخأل ة

- االسأيراد و الأصدير.

و بص ة عامة كل العمليات املالية 

مباشرة  بص ة  املرتبطة  الأجارية   و 

تو غير مباشرة بنشاط الشركة.

شارع  ا   17  : االجأماعي  املقر 

مسعود الوفقاوي حي السالم، اكادير

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املـدة 

تأسيسها.

درهم   100.000.00  :  الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 من  يأكون  و 

100 درهم 

مدفوعة بكاملها من طرف :

السيد ابوداد حسن : 500 حصة 

اي 50.000.00 درهم

500 حصة   : السيد و هبي محمد 

اي 50.000.00 درهم

من  مسيرة  الشركة   : التسييـــر 

 طرف السيد ابوداد حسن و السيد 

و هبي محمد ملدة غير محدودة.

الأوقيــع : الشركــة ملزمـة بالأوقيــع 

املشترك للسيد ابوداد حسن و السيد 

و هبي محمد . 

السنة الحسابيـة : تبأدئ من فاتح 

ديسمبر من كل   31 يناير و تنأهي في 

سنة.

االيـداع : تم إيداع امللف القانوني 

للشركة لدى كأابة الضبط باملحكمة 

سبأمبر   (3 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

0)0) تحت رقم :96101.

التسجيل  تم   : الأجاري  السجل 

املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 

سبأمبر   (3 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

0)0) تحت عدد 11105.
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FIDUCIAIRE BIOV COMPTA TISC

 Création de société – Comptabilité – 

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

 projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI (éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038 – IF  : 40224158

 - R.C  : 34 262 INZEGANE - GSM : 06

060306(700

BULLDO TRANS
 تأسيس

 16 بأاريخ   بمقأ�سى عقد عرفي 

بجماعة امي مقورن   (0(0 سبأمبر 

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 

محدودة خصائصها كالأالي : 

 BULLDO ترانس  بولدو   : االسـم 

TRANS

املسأخدمين  نقل   : األهداف 

لحساب الغير.

دوار ايت ايشو   : املقر االجأماعي 

ايت  اشأوكة  مقورن  امي  جماعة 

باها.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

درهم.

من:  كل  ت ويض  تم   : التسيير 

السيد  و  عش ون  محمد  السيد 

ابراهيم اولعربي .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بانزكان  االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت  (0(0 سبأمبر   (3  بأاريخ 

رقم 0)0)/1578.
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AHERAS AGRI  SARL AU
MYPERFORM COMPANY

 SARL 
Formations, Etudes & Conseils
 HAY EL MOURABITIN RUE 11
N° 117 2ème Etage, GUELMIM

إنشـــــــاء شــركـــــــة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس شركة  تم   (0(0 يوليو   11
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد لها امليزات الأالية :
 AHERAS AGRI  : التسمية 

» SARL AU
حي الجرف تسا   : املقر االجأماعي 

تسا-الزاك.
درهم   100.000,00  : الرتسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.
الهدف  : تسيير االسأغالل الأجاري 
والصناعي وال الحي للخدمات املدنية 

والعسكرية.
مقاول البناء واالشغال املخأل ة

السيدمحمدتهراس،   : الشركاء 
لبطاقة  والحامل  الجنسية،  مغربي 
 JA71900رقم الوطنية  الأعريف 

1000 حصة.
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد : محمد تهراس ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 
سبأمبر   9 بأاريخ  بكلميم  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 3079 .
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املركز الجهــوي للخدمـــات

تيزنيت .الهاتف : 1.10).8.60).05

 AGLOU FOURAGE « شركة
SOUDAGE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

الجمع  محضر  على  بناء   
بأاريخ  املنعقد  الأأسي�سي  العام 
ذات  تأسست شركة   18/09/(0(0
باالعأبارات  املحدودة  املسؤولية 

الأالية : 
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 AGLOU  « شركة   : االسم   -

ذات   «  FOURAGE SOUDAGE

املسؤولية املحدودة.

- العنوان : دوار اكرار سيدي عبد 

الرحمان اكلو تيزنيت.

 SONDEUR OU-  : -الهدف    

 FOREUR DE PUITS AVEC

 MOTEUR MECANIQUE

 TRAVAUX DIVERS-  

 OU CONSTRUCTIONS

(ENTREPRENEUR(

العمليات  كل  عامة  بص ة  و   

املالية  الأجارية،  السياحية، 

واالقأصادية التي من شأنها تن تنمي 

وتطور نشاط الشركة املذكورة تعاله.

سنة تسعون  و  تسعة   : املدة   - 

)99 سنة).
- رتس املــال : رتسمال الشركة هو 

 ( درهم   100.000( مائة تلف درهم 

 مقسمة إلى تلف )1000) حصة بقيمة

مائة )100) درهم لكل حصة.

- التسيير : تعيين السيد   عبد هللا 

الكأمور مسيرا للشركة.

تم   : القانوني  اإليداع   -

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

: بأاريخ  بأيزنيت   االبأدائية 

9) سبأمبر 0)0) تحت رقم : 687.
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 SOCIETE AGL TRANS شركة
 SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 

ثم  بيبي  بسيدي   (7/08/(0(0

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص الأالية :

 SOCIETE AGL : شركة  التسمية 

 TRANS SARL

درايب  دوار   : االجأماعي  املقر 

سيدي بيبي شأوكة ايت باها. 

الهدف :

الغير  لحساب  البضائع  نقل   (1

على الصعيد الدولي و الوطني .

)) نقل االمأعة لحساب الغير على 
الصعيد الدولي و الوطني 

املدة :99 سنة.
100000درهم   : الرتسمال 
فئة  من  1000حصة  إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 
اجأماعية  حصة   500 تي   %50

ل ائدة السيد اكورام الحسين.
اجأماعية  حصة   500 تي   %50

ل ائدة السيد الوش الحسين.
التسيير : تم تعيين السيد اكورام 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الحسين 

محدودة.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة االبأدائية بانزكان 
تحت   (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ 
رقم  الأجاري  والسجل  رقم1)15 

 .(1135
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 STE AGENCE IDRISSI -AGID
تأسيس شركة د ا ت الشريك 

الوحيد
بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تم وضع  باكادير،   (0(0 11 سبأمبر 
القانون األسا�سي للشركة املحدود ة 
املسؤولية ذات الخصائص الأالية : 

 STE AGENCE  : التسمية 
.IDRISSI -AGID

الهدف : تحو يل ا أل موال.
شارع   3 بلو ك   : املقر االجأماعي 
مكرر حي تسايس تيكيوين   (7 برقم 

تكادير.
مبلغ  في  محدد   : الرتسمال 
100000.00 د رهم مقسم إلى 1000 
تو�سي  السيد  ملك  في  كلها  حصة 

براهيم . 
املدة : تسعة وتسعون سنة. 

من  الشركة  ستسير   : التسيير 
طرف الشريك الوحيد السيد تو�سي 

برا هيم ملدة غير محدود ة. 
بكأابة  القانوني  اإليداع  ثم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 5)961.
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 Sté» AFRADAN

 »TRANSFERT

 SARL AU

رتسمالها 100.000,00Dhs درهم 

بأأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  و4موجب 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 Sté »AFRADAN إسم  تحت 

بأاريخ   TRANSFERT« SARL AU 

1 سبأمبر 0)0) .

 هدفها : *وكالة تحويل األموال.

 *خدمات عامة.

 * الأجارة.

تمزارت  :حي  الأجاري  -العنوان 

شارع العيون رقم 13 تيت ملول. 

درهم   100.000,00 رتسمالها   -

كل  قيمة  حصة  إلى1000  موزعة 

كما  موزعة  دراهم،   100.00 حصة 

يلي :

 : افرضان    الحسن  *السيد   

1000حصة.

تسيير الشركة تم تعيين السيد   -

للشركة  مسيرا  افرضان    الحسن 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.

تاريخ  من  سنة   99  : املدة   -

تأسيسها.

بمكأب  تم  القانوني  اإليداع   -

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   1599 رقم  تحت  بانزكان 

.(1/09/(0(0

 AFRADAN« شركة سجلت   -

بالسجل   TRANSFERT« SARL AU

 (1((3 رقم  تحت  بانزكان  الأجاري 

بأاريخ 1) سبأمبر 0)0).
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 AFOULKI ’’ 

 ’’BOUNAAMANE
SARL A.U

رقم 53 سوق ودادية تشبار نزر4ان 

بونعمان - تيزنيت - 85000 تزنيت- 

املغرب

تأسيس الشركة
بمقأ�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

0)0) و املسجل بأاريخ  9 سبأمبر  في 

15 سبأمبر 0)0) تحت عدد 5331. 

 AFOULKI« الشركة  تأسيس  تم 

BOUNAAMANE« SARL A.U

باملميزات الأالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 AFOULKI«  : الشركة  تسمية 

.BOUNAAMANE « SARL A.U
الديون  تحصيل   : الغرض 

طابع  ذات  اسأعالمية  وخدمات 

تجارية.
 53 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 - سوق ودادية تشبار نزر4ان تيزنيت 

85000 تيزنيت املغرب.

املدة : 99 سنة.

درهم،   100.000  : الرتسمال 

مقسم كالأالي :

السيد انجار جامع : 1000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد انجار جامع عنوانه دوار تالت 

وشن بونعمان تيزنيت.

تم إيداع امللف القانوني بمكأب 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ  بأيزنيت 

تحت عدد 676. 
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 » Sté » AMLAK AL KHAIR
SARL AU

بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 

0)0) تم تأسيس شركة  10 سبأمبر 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد املميزات الأالية  :
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 AMLAK AL « » التسمية : شركة 
KHAIR ش.م.م ذات شريك وحيد

الهدف : منعش عقاري.
املقر االجأماعي : عمارة املسعودي 
تجزئة  الثاني  الطابق   1 الشقة رقم 

املسعودي الدراركة اكادير . 
املدة  : 99 سنة.

 , : االجأماعي  املال  رتس 
100.000درهم مجزت إلى 1000حصة 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
التسيير : عبد املالك املسعودي.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكأابة  املحضر 
تحت  بأكادير  الأجارية  املحكمة 
الأجاري  السجل  و  رقم96188 

رقم11191 بأاريخ 0)0)/9/09) م.
من اجل النسخة والبيان

270 P

 STE AMAZA BUSINESS
 SARL

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تأسيس  تم   (0(0 تغسطس   (8

شركة ذات املميزات الأالية :
بزنيس  امازا  شركة   : التسمية 

ش.م.م 
تصدير   : االجأماعي  الهدف 

واسأيراد الخضر و ال واكه.
حي   1 منارة   60 رقم   : العنوان 

الهدى اكادير.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  .00  : الرتسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.
السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
الكاف عبد الصمد ملدة غير محدودة. 
اإليداع  تم   : الأجاري  السجل 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
الأجارية باكادير بأاريخ 0)0)/1/09) 

تحت عدد )9631.
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ALI BABA GLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي رقم 100 ت زنقة 
القنيطرة الحي الصناعي تاسيال 

الدشيرة انزكان 
RC 21239

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ثم   (0(0 سبأمبر   11 في  بالدشيرة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص اآلتية :
ALI BABA GLACE

 Fabricant et Marchand : الهدف
 .de glace, eau congelée

زنقة  ت   100  : االجأماعي  املقر 
تاسيال  الصناعي  الحي  القنيطرة 

الدشيرة انزكان.
املدة– 99 سنة ابأداء من تأسيس 

الشركة.
درهم   100.000  : الرتسمال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
بمقأ�سى ال صل 36 من القانون 
السيد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
للشركة  كمسير  لبريش  عبداللطيف 

ملدة غير محدودة.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل 
سبأمبر   (8 يوم  بانزكان  االبأدائية 

0)0) تحت عدد 1)16. 
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مبارك تراد تصدير واستيراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
تأسيس

بناء على عقد عرفي بأكادير بأاريخ 
اعأماد  تم   ،(0(0 تغسطس   (1
قانون تسا�سي لشركة حسب الشكل 

الأالي : 

تراد  مبارك   : الأجاري  االسم 

تصدير واسأيراد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

النشاط : بيع املواد الغذائية.

رقم  املأجر   : االجأماعي  املقر 
السالم  رياض  زنقة سوسن حي   (9

تكادير.

سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

الأقييد بالسجل الأجاري.
آالف  عشرة   : الشركة  رتسمال 

درهم )10.000 درهم).

مبارك  السيد   : الوحيد  املسير 
 661 رقم   3 املقيم ببلوك  شحوري، 

لبطاقة  الحامل  تكادير  بنسركاو 

.JB37119( الأعريف الوطنية رقم

السيد مبارك شحوري   : التسيير 

مسيرا ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بأكادير  الأجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،(0(0 15 سبأمبر 

59)96، سجل تجاري رقم : 63)11.
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شركة اركو ديستري
ش.م.م

برتسمال اجأماعي قدره 100.000 

درهم
رقم 1 مشروع تمزيل لل يالت 

االقأصادية الوفاق بنسركاو

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

صياغة  تمت   (0(0 سبأمبر   (1

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

الأالية :

توزيع املواد   : الغرض االجأماعي 

الغذائية.
ديستري  اركو  شركة   : التسمية 

ش.م.م.
مشروع   1 رقم   : املقر االجأماعي 

الوفاق  االقأصادية  لل يالت  تمزيل 

بنسركاو.

املدة : حددت في 99 سنة.

 : االجأماعي  والحسس  الرتسمال 

درهم   100.000 في  الرتسمال  حدد 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاآلتي :

سرحان عبد العالي 510 حصة ؛

ح يان سمير 190 حصة.

التسيير : الشركة مسير من طرف 

السيد سرحان عبد العالي ملدة غير 

محدودة.

 (8 توزع حسب ال صل   : األر4اح 

من القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

املحدودة الأجارية بأكادير تحت رقم 

سبأمبر   (1 بأاريخ   (0(0/96110  :

.(0(0
مقأطف قصد اإلشهار
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Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

AGRICOLE TIN ADDI
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

0)0)والدي   /17/09 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي : 

 AGRICOLE TIN : االسم الأجاري

ADDI

مسؤولية  ذات  شركة  الص ة: 

محدودة . 

الرتسمال 100.000: درهم .

حيث يأوفر :

 310 على  محمد  بو4اد  السيد 

حصة.

 330 على  الحسن  بو4اد  السيد 

حصة.

 330 على  هشام  بو4اد  السيد 

حصة.

املسأغالت  تسيير   - الهدف: 

ال الحية 

دوار تين عدي، خميس  العنوان : 
ايت عميرة، بيوكرى 
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فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة .

تسير الشركة من طرف  التسيير: 
بو4اد  السيد  و  محمد  السيد بو4اد 

الحسن ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9/09/(0(0 في  بانزكان  االبأدائية 

تحت الرقم الترتيبي )161. 
275 P

 »AMRANI DENTAL«  شركة
ش.م.م 

رتسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجأماعي: شقة 5 الطابق 

الثالث شارع الدار البيضاء رقم 59 
حي املحمدي تكادير

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تأسيس  تم   06/03/(0(0 بأاريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات الأالية :
 AMRANI« شركة  التسمية: 

DENTAL« ˝ش.م.م. 
الهد ف:  ترميم و4يع تجهزة تقويم 

األسنان
الطابق   5 شقة  االجأماعي:  املقر 
 59 رقم  الثالث شارع الدار البيضاء 

حي املحمدي تكادير.
 10.000  : االجأماعي  املال  رتس 
حصة من فئة   100 درهم مجزت إلى 
على  الواحدة  للحصة  درهم   100

الشكل الأالي :
عبد االله عمراني 50  : حصة

معاد عمراني50 : حصة 
تعيين السيد عبد االله  التسيير: 
سنة  ملدة  للشركة  كمسير  عمراني 

قابلة للأجديد وتخويله اإلمضاء. 
تبأدت السنة   : السنة االجأماعية 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكأابة  العقد 
تحت  بأكادير  الأجارية  املحكمة 
الأجاري  والسجل   90860 رقم 

رقم13317 بأاريخ 0)0)/06/07
من اجل النسخة والبيان
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شركة تضلي غ.ح
 SARL

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

الشركة  إنشاء  تم   (0(0 سبأمبر   7

تحمل  املحدود  الرتسمال  ذات 

الخصائص الأالية :

 SARL التسمية : شركة تضلي غ.ح

رقم  ك  بلوك   : االجأماعي  املقر 

188 مكرر حي الهدى تكادير.

رتسمال : 100.000.00 درهم.

املسير: سعيد الغروبي.

النشاط: - تأجير و بيع آالت البناء.

الأصدير و االسأيراد. 

تم اإليداع القانوني لهذه الشركة 

تحت اكادير  الأجارية   باملحكمة 

تغسطس   10 بأاريخ   95(51 رقم 

 .(0(0
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امورطاليتي كار
ش.م.م

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 

 (0(0 يوليو   13 بأاريخ  بأارودانت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة و4املواص ات الأالية :

كار*  امورطاليتي   : التسمية 

ش.م.م*

شارع  تح ير   (19 رقم   : املقر 

املرابطين تارودانت
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق - رتس مال الشركة : 100.000 

درهم 

تم تعيين السيد موالي   : التسيير 

ملدة  غير شريك  تمغار كمسير  رشيد 

غير محدودة

بمكأب  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأارودانت يوم )) يوليو 0)0) تحت 

والتسجيل في ن س اليوم   536 رقم 

بالسجل الأجاري تحت رقم 6811.
مقأطف من تجل اإلشهار
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M.R.J ELECTRONIQUE
SARL AU

بمقأ�سي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 

0)0) بالدشيرة قررت  10 تغسطس 

الجمعية العامة االسأثنائية لشركة 

 M.R.J ELECTRONIQUE SARL AU

مايلي : 

الحل املبكر للشركة.

ميلود  الزيأوني  املص ي :  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.JB169(73

 17-8 ا  الرمل  الأص ية :  مقر 

الطابق  الرمل  بحي  الكائنة  العمارة 

االول انزكان .

 تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

 (1/09/(0(0 في  انزكان  االبأدائية 

تحت رقم 1557 .
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شركة

 OMEGA IMPORT EXPORT ”

ش.م.م

حل مسبق للشركة
 بناء على الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   15/09/(0(0 بأاريخ  املنعقد 

ما يلي : 

تعيين  و  للشركة  مسبق  حل   -  

عرابي خديجة كمص ية لها.

باملقر  الأص ية  مقر  تحديد   -

بزنقة   7(7 رقم   : االجأماعي للشركة 

الكويت خارج باب اكلو بأيزنيت

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (8/09/(0(0 بأاريخ  بأيزنيت 

رقم: 679.
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» STE » MARA TRANS
SARL AU

الشريكة  قرار  محضر  بـمـوجـب 

 (0(0 31 تغسطس  الوحيدة بـأـاريـخ 

تقرر ما يلي :

املصادقة على عمليات الأص ية.

املصادقة على جدول الحسابات 

املندرجة في ما بعد تص ية الشركة.

للسيدة  النهائية  الأبرئة  تخويل 

املسئولة عن الأص ية.

إنهاء تص ية الشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 

بأاريخ  96166 رقم  تحت   باكادير 

8) سبأمبر 0)0).
من اجل النسخة والبيان 

 281 P

»ايس تريدنن«
شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها 100.000.00 درهم

اق ال الأص ية

سجل تجاري رقم37977

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تغسطس   18 في  مؤرخ  االسأثنائي 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   (0(0

»ايس  املسماة  املحدودة  املسؤولية 

يعادل  راسمال  ذات  تريدنن« 

100.000.00 درهم :

املصادقة على حسابات الأص ية

للمص ي  نهائي  و  تام  ابراء  منح 

الالديقي سامي

اق ال الأص ية

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم  تحت  باكاديرفي3)/0/09)0) 

96398
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Fiduciaire & Conseil

» Tel : 0600 036 473 «

شركة كهرباء أبوضار
شركة محدودة املسؤولية 
رتسمالها100.000,00 درهم.

مقرها االجأماعي : رقم 7) الزنقة 

)350 الطابق األول شارع حي تبرين 

الدشيرة الجهادية إنزكان.

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

7) غشت0)0) تقرر ما يلي :
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وإبراء  للشركة  النهائية  الأص ية 

ذمة املص ي من إدارته.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   03 بأاريخ  بإنزكان 

تحت رقم 1110
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عمار سيدالين
ش م م

مقرها االجأماعي : الهدى ا-س 89) 

اكادير 

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثنائي املنعقد بأاريخ 17 سبأمبر 

قرر املساهم الوحيد للشركة   (0(0

ما يلي :
الأجاري  النشاط  توقيف   -

السيد  إع اء   - للشركة من ثاريخه. 

كمسير  مهامه  من  رضوان  عمار 

للشركة.- 

كمقر  الشركة  مقر  تحديد   -

للأص ية. تعيين السيد عمار رضوان 

كمصف للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (3 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

0)0) تحت رقم )9639 
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ديرتي ايفنت
ش م م

مقرها االجأماعي : رقم 9 بلوك ف16 

حي الداخلة, اكادير 

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثنائي املنعقد بأاريخ 17 سبأمبر 

قرر املساهم الوحيد للشركة   (0(0

ما يلي :
الأجاري  النشاط  توقيف   -

السيد  إع اء   - للشركة من ثاريخه. 

من  فورنيه  بروست  جيروم  االن 

تحديد   - للشركة.  كمسير  مهامه 

تعيين  للأص ية.  الشركة كمقر  مقر 

السيد االن جيروم بروست فورنيه 

كمصف للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية باكادير بأاريخ 0)0)/09/)) 

تحت رقم .96356. 
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STE ESCOMPTE SARL

COMPTABLE AGREE

 immeuble masrour avenue hassan II 1

BIOUGRA

 Société DAR ET شركة
DECOR BARGACH

sarl
ش. م. م

حل الشركة قبل األوان 
بمقأ�سى محضر الجمعية العامة 
االسأثنائية بأاريخ 18 سبأمبر 0)0) 

تقرر ما يلي: 
 DAR ET حل قبل األوان لشركة 
بسبب   DECOR BARGACH SARL
السيد  ويعأبر  املالية.  الصعو4ات 
للبطاقة  حامل  برڭاش  الحسين 

الوطنية رقم JB (19860املص ي.
في  الأص ية  مكان  تعيين  يأم 
تين داود جماعة  دوار  الشركة:  مقر 

الص اء اشأوكة ايت باها. 
القانوني  امللف  إيداع  تم   2-
االبأدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
بأاريخ رقم1609  تحت   النزكان 

 5) سبأمبر 0)0)
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شركة إزمان
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رتسمالها 100.000 درهم مقرها 
االجأماعي حي لخمايس القبالني 

القليعة تيت ملول
إنزكان

العادي  الغير  العام  للجمع  تبعا 
بأاريخ 15 يناير 0)0) قرر مايلي :

الأص ية املسبقة للشركة 
الديب  سعيد  السيد  تسمية 

حسن كمص ي للشركة -
مكان الأص ية حي لخمايسالقبلني 

القليعة تيت ملول إنزكان -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (5 البأدائية بإنزكان بأاريخ 

0)0) تحت عدد 1610.
بمثابة مقأطف و بيان
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 ARTISTIQUE DE «

 L’ENSEIGNEMENT

»MUSICAL
حل شركة

ش .ذ. م. م

تجزئة النخيل ) رقم 895 طريق 

تاركة مراكش

الرتسمال االجأماع : 90.000.00 

درهم

السجل الأجاري رقم 57317

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

الشريك  قرر   (0(0 تغسطس   17  

الوحيد للشركة ما يلي :

الودية  الأص ية  مسطرة  ق ل 

ابأداء من تاريخ 18 تغسطس 0)0).

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

الأجاري باملحكمة الأجارية بمراكش 

تحت  (0(0 سبأمبر   11  بأاريخ 
رقم 115330.

املسير
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STE AMSERA ETUDES
SARL AU

الشريك  قرار  محضر  بـمـوجـب 
الوحيد بـأـاريـخ 5 سبأمبر 0)0) تقرر 

ما يلي :

 حل مسبق للشركة.

بن  العزيز  عبد  السيد  تعيين   

تحديد  و  للشركة  كمصف  الطالب 

مقر الشركة عنوان للأص ية.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   (  -

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 

رقم  تحت  بالعيون  االبأدائية 

سبأمبر   (1 بأاريخ   ((51/(0(0

.(0(0
من اجل النسخة والبيان 
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SOCIETE STE .CA ETOILE

 SNC

 شركة االشخاص 

رتسمالها 100.000.00 درهم

سجل تجاري رقم : 7)10 – طانطان

املقر االجأماعي : رقم 63 شارع 30 

الحي الجديد ، طانطان

إعالن عن حل الشركة قبل األوان

بناءا على محضر قرار الغير العادي 

 «  CA ETOILE SNC لشركاء شركة« 

 ، بطانطان  الشركة  بمقر  املنعقد  و 

بأاريخ 0)0)/6/08) تقرر مايلي :

حل الشركة قبل األوان و تحديد 

املقر االجأماعي للشركة ، كمقر لحلها.

الشافي  عيدة  السيدة :  تعيين 

كمص ية للشركة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 

اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بطانطان بأاريخ 0)0)/5/09) تحت 

رقم 183.
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 3A MAROC شركة

SARL

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 

باليوس ية   (017 نوفمبر   17 بأاريخ 

االسأثنائية  العامة  الجمعية  قررت 

لشركة3A MAROC SARL مايلي : 

اإلنهاء املبكر للشركة 

رضوان  السيد  املص ي :  تعيين 

الكعام الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

. HA6536(

الحي   ( رقم   : الأص ية  عنوان 

االداري جماعة الغنأور اليوس ية

لدي  القانوني  اإليداع  تم 

في  باليوس ية  االبأدائية  املحكمة 

018)/)09/0 تحت رقم )1 .
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FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكأب الحسابات واالستشارات

الهاتف 06.61.77.96.86 – 0.111)).)05.8:

 AMOUDO AUTO شركة
SARL

حل شركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر  فاتح  في  املؤرخ  االسأثنائي 
 AMOUDO 0)0) قرر شركاء شركة

 AUTO SARL
الحل املسبق للشركة و الشروع في 

تص يتها ابأداء من يومه
 تعين السيد علي اكدود كمص ي 

للشركة
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 
االبأدائية بانزكان تحت رقم 1590 ، 

بأاريخ 1) سبأمبر0)0)
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CAbinet d’EXpertise COmptable

Contact@cabexco.ma 05.(8.(3.77.78

»Société » PROTIA
»PROTIA« :التسمية

:شركة محدودة  الشكل القانوني 
املسؤولية

شارع  اكادير,   : الرئي�سي  املقر 
الحسن الثاني رقم 5)3

عرفي  عقد  بمقأ�سى   : املوضوع 
قرر   ,  (0(0 تغسطس   (1 بأاريخ 

االشركاء ما يلي:
االجأماعية  الحصص  بيع جميع 
التي  حصة)   5000( عددها  البالغ 
قيوح  الصمد  عبد  السيد  يملكها 
رقم   KBA Holding شركة  لصالح 

السجل الأجاري 5701الداخلة.
PROTIAإلى شركة  تحويل شركة 
بمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.
تعيين السيد خالد القباج مسير 

.PROTIA لشركة
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ )) سبأمبر 0)0) رقم )9638
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 مكأب حسابات ابن عامر

 SUDEX MESSAGERIE « شركة
TRANSPORT

ش.م.م. 
3711 السجل الأجاري 

000095)11735)00 الأعريف 
املوحد للمقاوالت 

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر   08 في  املؤرخ  االسأثنائي 
سبأمبر   11 و املسجل بأاريخ   (0(0
: RE  53711 رقم  تحت   (0(0 

 وOR 1719 : تمت املصادقة على : 
 (50 ت ويت  عقد  على  املوافقة 

حصة اجأماعية.
تسمية  و  اسأقالة  على  املوافقة 

مسير جديد.
املوافقة على اضافة غرض جديد 

للشركة.
صالحيات  و  املسؤوليات  تحديد 

املسيرين.
من   (0 املادة  و   3 املادة  تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.
للقانون  الجديدة  الصياغة  تبني 

األسا�سي .
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكأب الضبط لدى 
عدد  بأيزنيت  االبأدائية  املحكمة 
0)0)/677 بأاريخ 5) سبأمبر 0)0). 
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 SOCIETE RENGERS «
»TRANSPORT

 SARL
1– بـمقأ�سى محضر قرار الشركاء 
0)0) تم  17 سبأمبر  املنعقد بـأـاريـخ 

االت اق على ما يلي :
 1000 ت ويت  على  املصادقة   -
عبد  للسيد  اجأماعية  حصة 
حصة)ّ  500( حداني   الرحمان 
 و السيد عبد اللطيف خرب شرائط 
)500 حصة) ل ائدة السيد الحسين 

صديق.
عبد  السيد  املسير  اسأقالة   -
السيد  وتعيين  حداني  الرحمان 
وحيدا  مسيرا  صديق  الحسين 

للشركة وتخويله اإلمضاء.

الجديد  األسا�سي  إقرارالنظام   -
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

شريك وحيد. 
-2 وقد تم اإليداع القانوني بكأابة 
الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 
وذلك   96165 رقم  تحت  باكادير 

بأاريخ 0)0)/8/09).
من اجل النسخة والبيان
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 SOCIETE HEDDA PORT
 Société à Responsabilité Limitée

A.U
Au Capital de 100 000,00 Dhs

 Siège Social : AV EL
 MOUKAWAMA N°97

GUELMIM
RC : 1393

ICE : 001796405000072
IF : 20695009
تعديالت قانونية

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املسجل   ،(0(0 يوليو   3 بأاريخ 
0)0) تحت رقم 30 سبأمبر   بأاريخ  
الوحيد  الشريك  قرر   ،RE 59(3  

مايلي:
*بيع حصص الشركة الى السيد: 

دحمون عبد الواحد. 
*تحيين القانون االسا�سي للشركة
بكـأابة  تـم  الـقانـونـي:  ))اإليـداع 
الضـبط باملحكمة االبأـدائية بكلميم 

بـأاريخ 0)0)/10/09تحـت رقـم 19)
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التسيير و التنمية العقارية واد 
الذهب

امللقبة ب »ج.د.أو.«
شـركـة محدودة املسؤولية 

رتسمالها االجأماعي : 
30.769.100,00 درهم

املقر االجأماعي : شارع املعرض 
عمارة بوعيدة

اكــاديــر
العام  الجمع  محضـر  بمقـأـ�سى 
االسأثنائي الـمؤرخ ب 8) نونبر019) 

و ملحقه، تقــرر مـا يلي :

اجأماعية  حصة   19.750 هبة 
يمألكها  التي  حصة   50.000 على 
ابنأه  ل ائدة  بوعيدة  تحمد  السيد 

مريم بوعيدة؛
املوافقة على االنسة مريم بوعيدة 

كشريكة جديدة؛
عمر  املرحوم  وفاة  مالحظة 

بوعيدة؛
الـســـابـع  البـنــد السـادس و  تـــغييــر 

مـن الـقـانـون األسـاســي؛
وتـغييـرالقانون األسـاســي  تحديث 

القديم للشـركة؛
باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 
سبأمبر   (5 بأـاريـخ  بأكادير  الأجارية 

0)0) تحـت رقـم 96117.
قـــصــد الـــنــشـــر
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استراحة ستاسيون
شـركـة مجهولة االسم 
رتسمالها االجأماعي : 
10.100.000,00 درهم

املقر االجأماعي  : ساحة بئر انزران 
رقم 18 سوق الجاج العيون

العام  الجمع  محضـر  بمقـأـ�سى 
يوليوز   (1 ب  الـمؤرخ  االسأثنائي 

0)0)، تقــرر مـا يلي :
ت ويت 1 حصص اجأماعية التي 

تمألكها شركة هولصاتيك للسادة :
تحمد بوعيدة حصة واحدة،

حصة  بوعيدة  سالم  محمد 
واحدة،

سعد بوعيدة حصة واحدة،
حصة  بوعيدة  نادية  السيدة 

واحدة.
تحمد  السادة  على  املوافقة 
بوعيدة،  سالم  محمد  بوعيدة، 
سعد بوعيدة والسيدة نادية بوعيدة 

كشركاء جدد،
شـركـة  من  الشركة  تحويل 
شركة  الى  املسؤولية  محدودة 

مجهولة االسم،
بوعيدة  نادية  السيدة  اسأقالة 
مهامهم  من  بوعيدة  سعد  السيد  و 

كمأصرفين في الشركة،
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وتـغييـرالقانون األسـاســي  تحديث 

القديم  للشـركة؛

بوعيدة،  تحمد  السادة  تعــيين 

سعد بوعيدة  محمد سالم بوعيدة، 

كمسيرين  بوعيدة  نادية  السيدة  و 

للشركة،

باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 

االبأدائية بالعيون بأـاريـخ 3) سبأمبر 

0)0) تحـت رقـم 35))/0)0).
قـــصــد الـــنــشـــر
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ديوان األسأاذسعيد العيادي

موثق

بلوك »ك« رقم 6)5 حي الهدى اكادير

الهاتف : 16.01.)8.3).05 / 8.39.39).06.61

شركة » شركة االنبعاث 

للخدمات«
شركة ذات مسؤولية، بشريك وحيد

رتسمالها100.000.00 درهم الكائن 

مقرها االجأماعي مأجر رقم 36 الود 

الداخلة اكادير

في مؤرخ  رسمي  عقد   بموجب 

13 يوليو 0)0) تقرر ما يلي :

* بيع جميع الحصص االجأماعية 

السيد  يمألكها  التي  1000حصة)   (

الغميازي سعيد ل ائدة :

السيد الرامي ياسين بنسبة 1000 

حصة اجأماعية.

*اسأقالة السيد الغميازي سعيد 

من مهامه كمسير للشركة. 

ياسين  الرامي  السيد  تعيين   *

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

طرف  من  سيكون  الأوقيع   *

السيد الرامي ياسين.

* تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ 

96301 سجل تجاري رقم 1683).
للخالصة و البيان

299 P

شركة »ترانسبورأنترناسيونال 

الطاقة«

امللقبة ب »ترانزينات«

شـركـة مجهولة االسم 

رتسمالها االجأماعي : 000.000,00.) 

درهم

املقر االجأماعي : ساحة بئر انزران 

رقم 18 سوق الجاج العيون

العام  الجمع  محضـر  بمقـأـ�سى 

يوليو   (1 ب  الـمؤرخ  االسأثنائي 

0)0)، تقــرر مـا يلي :

1 حصص اجأماعية التي  ت ويت 

تمألكها شركة هولصاتيك للسادة:

تحمد بوعيدة حصة واحدة،

حصة  بوعيدة  سالم  محمد 

واحدة،

سعد بوعيدة حصة واحدة،

حصة  بوعيدة  نادية  السيدة 

واحدة.

تحمد  السادة  على  املوافقة 

بوعيدة، محمد سالم بوعيدة، سعد 

بوعيدة  نادية  السيدة  و  بوعيدة 

كشركاء جدد،

شـركـة  من  الشركة  تحويل 

شركة  الى  املسؤولية  محدودة 

مجهولة االسم،

بوعيدة  نادية  السيدة  اسأقالة 

من مهامها كمأصرفة في الشـركة،

وتـغييـرالقانون األسـاســي  تحديث 

القديم للشركة،

بوعيدة،  تحمد  السادة  تعــيين 

سعد بوعيدة  محمد سالم بوعيدة، 

كمسيرين  بوعيدة  نادية  السيدة  و 

للشركة،

باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 

االبأدائية بالعيون بأـاريـخ 3) سبأمبر 

0)0) تحـت رقـم 0)0)/36)).

قـــصــد الـــنــشـــر
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شركة مواد البناء البركة
امللقبة ب »صوماكوا«

شـركـة محدودة املسؤولية 
رتسمالها االجأماعي : 3.500.000,00 

درهم
املقر االجأماعي : شارع املعرض 

عمارة بوعيدة
اكــاديــر

العام  الجمع  محضـر  بمقـأـ�سى 
ديسمبر   11 ب  الـمؤرخ  االسأثنائي 

019) و ملحقه، تقــرر مـا يلي :
اجأماعية  حصة   1.100 ت ويت 
التي يمألكها السيد الشوفاني السعيد 

ل ائدة شركة »درهم هولدينك«
هبة 1.353 حصة اجأماعية التي 
يمألكها السيد تحمد بوعيدة ل ائدة 

ابنأه مريم بوعيدة؛
املوافقة على االنسة مريم بوعيدة 

كشريكة جديدة؛
عمر  املرحوم  وفاة  مالحظة 

بوعيدة؛
النهائي  الأوزيع  من  الأحقيق 

لرتسمال الشركة؛
الـســـابـع  البـنــد السـادس و  تـــغييــر 

مـن الـقـانـون األسـاســي؛
وتـغييـرالقانون األسـاســي  تحديث 

القديم للشـركة؛
باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 
سبأمبر   (5 بأـاريـخ  بأكادير  الأجارية 

0)0) تحـت رقـم 96119.
قـــصــد الـــنــشـــر
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STE FSH
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

37567
ش.م.م

الغير  العام  الجمع  بموجب  قرر 
يوليو   13 بأاريخ  املنعقد  العادي 
:املصادقة  الحصص  ت ويت   (0(0
على تـــ ويت الحــــــصص االجأمـــــــــــاعية : 
حصة من السيد اغزو سعيد   330
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
JE((7155 و 330 حصة من السيدة 
الحاملة اجعروج  الزهراء  فاطمة 

 J16131( رقم  الوطنية  للبطاقة   

ل ائدة السيد الحسن بوسأا  وذلك 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

JB176759

الحصص االجأماعية موزعة على 

الشكل الأالي :

1000حصة  بوسأا  الحسن 

100.000درهم.

املشاركون  املدراء  اسأقالة 

السابقون.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة مساهم وحيد.

تغيير مقر الشركة  : تم تغيير مقر 

 11 1رقم  الشركة إلى العنوان بلوك 

حي العراب ايت ملول.

التسيير : يعهد بتسييرالشركة ملدة 

غير محددة للسيد الحسن بوسأا.

اإلمضاء: هو للسيد الحسن بوسأا

تجديد القانون األسا�سي للشركة

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر   (( بأاريخ  اكادير  بمدينة 

0)0) تحت رقم96378.

302 P

شركة ميناف
بيع الحصص اإلجأماعية

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

الذي عقد يوم 8) يوليو 0)0)، قرر 

 MENAV ش.ذ.م.م  ميناف  شركاء 

االجأماعي  مقرها  الكائن   SARL

إقامة   (3 عمارة   ،89 رقم  ب شقة 

النصر 3 حي السالم، تكادير ما يلي :

حصة من طرف فنيني   500 بيع 

عبد الحق ل ائدة فنيني بديع.

و4الأالي تعديل ال صل 6 و ال صل 

16 من القانون األسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   (( بأاريخ  بأكادير 

تحت رقم 96381.

303 P
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STE AFRIQUE IRRIGATION
SARL AU

RC : 15269

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

تم  والذي   (0(0 تغسطس   (7

بشركة  تغييرات  إحداث  بموجبه 

شركة   »AFRIQUE IRRIGATION«

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد رتسمالها 100.000.00 ومقرها 

الحل ي  رشيد  عمارة  هو  االجأماعي 
الحسن  الثاني شارع  الطابق   1 رقم 

ايت  بيوكرى وشأوكة  ليشالي  الثاني 

باها حيث ات ق على ما يلي :

اجأماعية  حصة   1000 ت ويت 

 (JB(98859( من طرف مودني براهيم

لحسن  عزاوي  السيد  ل ائدة 

.(IC58119(

اسأقالة السيد مودني براهيم من 

منصب مسير للشركة وتعيين السيد 

للشركة  وحيد  مسير  لحسن  عزاوي 

ملدة غير محدودة مع الأوقيع بشكل 

من رد في جميع العقود والحسابات 

البنكية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تغسطس   (7 في  بانزكان  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 1567.
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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.(8.(3.(8.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BRAKA CONSULTING
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

7 سبأمبر 0)0)، تم إقرار ما يلي :

السيد  من  حصة   170 ت ويت   
ناعيري  السيد  إلى  الحمريتي  خالد 

ابراهيم.

السيد  من  حصة   170 ت ويت   

خالد الحمريتي إلى السيد عبد الرزاق 

خل ي.

الحمريتي  خالد  السيد  اسأقالة 
من تسيير الشركة.

ابراهيم  ناعيري  السيد  تعيين   
مسيرا للشركة.

السيد  بين  مشترك  الأوقيع   
ناعيري ابراهيم والسيد عبد الرزاق 

خل ي.
ا إليداع القانوني تم باملحكمة   -  
الأجارية ألكادير بأاريخ 0)0)/9/09) 

تحت رقم 96183.
305 P

FIDUCIAIRE SEROUA

SARL

 Imm Damou Bd Mohamed VI - AIT

MELLOUL

Tel: 05.28.24.72.46

Fax: 05.28 24.22.65

AGRI-ASSISTANCE«
SARL

الغير  العام  الجمع  بمقأضـى 
 ،  10/07/(0(0 في  املؤرخ  العادي 
 AGRI-ASSISTANCE SARL لشركة 

تقرر مايلي:
- بيع حصص في الشركة.

غنيم  للسيد  حصة   960  *
مصط ى ل ائدة السيد زكرياء تفقير. 
* 31 حصة للسيد غنيم مصط ى 

ل ائدة السيد الحسن عزيزي.
لعديدي  للسيد  حصة   9(9  *
محمد ل ائدة السيد الحسن عزيزي.
تحويل املقر االجأماعي للشركةالى:
13 حي ملزار تيت  تجزئة تكبار رقم 

ملول.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم   -
 (1/09/(0(0 في  بانزكان  االبأدائية 

تحت رقم 1589 .
306 P

 STE ADVANCED TRANING
CENTER PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعديل

العادي  غير  العام  الجمع  إن 
 (0(0 تغسطس   13 بأاريخ  املنعقد 
لشركة تدفونسيد مقرها االجأماعي 
 ,( الطابق  تجزئة تكدال,   ,99( رقم 

ايت ملول.

تم ت ويت الحصص االجأماعية 
وتصبحت كالأالي :

تبو  ياسين  للسيد  حصة   500
املعالي ل ائدة السيد محند مراك.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم1598بأاريخ.0)0)/1/09) 

سجل الأجاري رقم55)19 بانزكان
307 P

 TECHNOMINE»شركة
»AFRICA

ش.م.م
رتسمالها 100.000.00 درهم

املقر االجأماعي:رقم 08 إقامة 
الحسنية حي السالم تكادير

ت ويت الحصص االجأماعية وتعيين 
مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بموجب 
سبأمبر   17 يوم  املنعقد  االسأثنائي 
0)0) واملسجليوم 18 سبأمبر 0)0) 
 TECHNOMINE»شركة قرر شركاء 

AFRICA« ش.م.م مايلي: 
الشركة  رتسمال  في  الزيادة 
درهم   (.300.000,00 بمبلغ 
إلى  درهم   100.000,00 من  لينقل 
بخلق  ودلك  درهم   (.100.000,00
فئة  من  اجأماعية  حصة   (3000
الواحدة  للحصة  درهم   100,00
مكأتبة بالكامل نقدا ومحررة بالكامل 
ودلك عن طريق املوازنة بالحسابات 

الجارية للشركاء.
اجأماعية  حصة   (3000 إسناد 

الجديدة لكل من:
حصة  على11500  ماللي  السيد 

اجأماعية.
 11500 محمد  بنحرف  السيد 

حصة اجأماعية.
من القانون   -7  6 تغيير ال صلين 

األسا�سي.
السيد ماللي على = 00.000,00).1 

درهم = 000)1 حصة.
 = محمد  بنحرف  السيد 
 1(000  = درهم   1.(00.000,00

حصة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
تحت رقم   (8/09/(019 بأكاديريوم 

.96155
بمثابة مقأطف و4يان.

308 P

 »STE ROCHE TRAVAUX«
 SARL

رفع قيمة رتسمال الشركة 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأضـى 
لشركة   ،(0(0 يونيو   (1 في  املؤرخ 
 STE ROCHE TRAVAUX« SARL«

تم اإلت اق على مايلي :
الشركة  رتسمال  قيمة  رفع 
لينأقل  درهم   8.000.000 بمبلغ 
الى  درهم   1000000,00 من 
مع  باملقاصة  درهم،   1(.000.000
الوحيد  للشرك  الجاري  الحساب 
موزعة  درهم   8000000,00 بمبلغ 
حصة  كل  قيمة  حصة   80000 الى 
درهم ل ائدة:السيد غوزال   100.00

احمداملهدي الشريك الوحيد. 
- تغيير ال قرات 6 و7 من القانون 

الداخلي للشركة.
باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم   -
االبأدائية بالسمارة في 3 يونيو 0)0) 

تحت رقم 0)0)/91.
309 P

CABINET SABCONSULTING

 MERROUK EMBALLAGE &«
 SERVICES

»SARL
شركة محدودة املسؤولية ذات 

رتسمال 1.000.000 درهم
اعالن عن زيادة رتسمال و تحويل 

املقر االجأماعي
طبقا ملحضر الضبط للجمع العام 
االسأثنائي للشركة بأاريخ 10 سبأمبر 
الشركاء  كل  بإجماع  تقرر   (0(0

ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رتسمال  زيادة   -
 (1.000.000( درهم  ماليين  تربعة 
درهم   ماليين  خمسة  إلى  ليصل 

.(5.000.000(
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وذلك بإصدار اربعون تلف حصة  
)10.000) بقيمة مئة درهم للحصة.

تحويل املقر االجأماعي للشركة   -
و تحديده بالغرفة رقم 3 بلوك c رقم 

117 حي الزيأون تيكيوين اكادير
الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
بأاريخ  بإنزكان  االبأدائية  للمحكمة 

1) سبأمبر 0)0) رقم 1591.
310 P

ويفي ماروك
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رتسمالها 100.000 درهم

العنوان : رقم ) السالم ) شارع 
الحاج مسعود الوفقاوي حي السالم 

اكادير
زيادة رتسمال الشركة

 16 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
اقرار  تم  بأكادير،   (0(0 سبأمبر 

ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
درهم  تلف)  )خمسمائة   500.000
ليبلغ قيمة 600.000 )سأمائة تلف) 
من  نقدا  الدفع  طريق  عن  درهم 
طرف الشريك الوحيد السيد بوناصر 

الحسن.
تحيين القانون األسا�سي للشركة 

وتحديد ال صلين 7 و 8.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (1 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

0)0) تحت رقم 96111.
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بـــتــروم صــحــارى
شـركـة مجهولة االسم 

رتسمالها االجأماعي : 3.000.000,00 
درهم

املقر االجأماعي : ساحة بئر انزران 
رقم 18 سوق الجاج العيون

مجلس  اجأماع  بمقـأـ�سى 
 ،(019 مارس   11 االدارة الـمؤرخ ب 
بوعيدة  سعد  السيد  تقــررتعيين 
محل  ليحل  للشركة  جديد  كمسير 

املرحوم عمر بوعيدة.

باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  تـم 

االبأدائية بالعيون بأـاريـخ 09 سبأمبر 

0)0) تحـت رقـم 0)0)/107).
قـــصــد الـــنــشـــر
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FIDUCIAIRE ZIAD

 BP 160 BENSERGAO AGADIR

 STE GROUPE SCOLAIRE

MIRAI PRIVE
SARL AU

 IMM.13 BD ABDERRAHIM

 BOUABID

SIDI YOUSSEF AGADIR

إعالن عن تغيير
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم االت اق   (0(0 تغسطس   (6 يوم 

على ما يلي :

الحسين  والأيت  السيد  اسأقالة 

كمسير ثاني للشركة.

عبد  ساجد  السيد  وتعيين 

الرحمن كمسير وحيد للشركة.

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

الأجارية بأكادير يوم

تحت   (0(0 سبأمبر   16
رقم85)96.
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 MOROCCO شركة 

COLLECTION
ش.م.م.ش.و. 

النوايل مركز احمر تارودانت 

السجل الأجاري رقم 5765 

تارودانت

املوضوع 
- تغيير مقر الشركة. 

تحيين النضام االسا�سي
ملحضر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة 

 MOROCCO COLLECTION

سبأمبر   11 بأاريخ  ش.م.م.ش.و. 

على  والترا�سي  االت اق  تم   (0(0

مايلي :

 85 تغيير مقر الشركة من رقم   -
حي افردو توالد بنونة بأارودانت إلى 
العنوان الجديد النوايل مركز احمر 

تارودانت .
- تحيين النضام االسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 (0(0 18 سبأمبر  لأارودانت بأاريخ: 

تحت رقم: 63)1.
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 STE DOMAINE AFERDOU
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 33.1000 درهم

مقرها: زنقة )1 رقم 53 طريق تزمور 
جديد الراشيدية

س.ت: 7763
العام  الجمع  ملشاورات  طبقا 
بأاريخ املنعقدة   االسأثنائي 

 10 سبأمبر 0)0) تقرر ما يلي :
- نقل املقر االجأماعي للشركة:

 53 رقم   1( زنقة   : العنوان  من 
طريق تزمور جديد الراشيدية

 17 رقم  مكأب  العنوان:  الى 
 ( املبنى  االمل  مركب  األول  الطابق 

شارع الحسن الثاني –اكادير
النظام  من   1 للمادة  تعديل   -

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالراشيدية  االبأدائية 
الرقم  تحت   (0(0 سبأمبر   ((

.(60/(0(0
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU (ème Etage Appart 7

Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 77 18 63

بهلول كار
تعديل شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
العام  الجمع  ملداوالت  طبقا 
االسأثنائي بأاريخ 7 يوليو 0)0) قرر 

الشريك الوحيد ما يلي:

تحويل مقر الشركة من العنوان 
شارع الشريف االدري�سي   (17 »رقم 
01 قسارية الجرفي  »رقم  الى  كلميم« 

شارع يوسف ابن تاش ين كلميم«.
السيد  ان  العام  الجمع  في  قرر 
الوحيد  مسير  سالم  محمد  بهلول 

للشركة
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بامضاء  فقط  تلتزم  كار«  »بهلول 

السيد بهلول محمد سالم
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بكلميم 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ 

 (((/(0(0
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 »SOCIETE »4000- SARL
 société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000.00 DHS

 Siège social : IMM ABELAADIM
 APPRT N 02 BLOC 08 HAY

AZROU AIT MELLOUL
االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
 (0(0 سبأمبر   8 بأاريخ  املنعقد 

ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
الأالي : عمارة ابلعضيم شقة رقم )0 

بلوك 08 حي ازرو ايت ملول . 
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
1) سبأمبر  االبأدائية بانزكان بأاريخ 

0)0) تحت رقم1596.
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 CENTRE REGIONAL DES
 SERVICES

TIZNIT
 TEL: 05.28.60.24.10

 فأح فرع للشركة 
العام  الجمع  محضر  على  بناء 
: بأاريخ  املنعقد   االسأثنائي 
شركاء  قرر   (0(0 تغسطس   31
ذات    SOUSS FINANCE الشركة  

املسؤولية املحدودة ما يلي :



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13154

بالعنوان  للشركة  فرع  فأح   -

مركز   II11 شارع الحسن رقم  الأالي: 

لخصاص سيدي افني. 

ابوري  احمد  السيدين  تعيين   -  

و عبد الرحيم الكندي مسيران لهذا 

ال رع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بأاريخ  بأيزنيت  االبأدائية 

0)0)/9/09) تحت رقم : 685. 
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STE ESCOMPTE

SARL

COMPTABLE AGREE

 immeuble masrour avenue hassan II 1

BIOUGRA

STE PEPINIERE BIOUGRA

SARL

بمقأ�سى محضر الجمعية العامة 

سبأمبر   15  : بأاريخ  االسأثنائية 

 .(0(0

تقرر ما يلي : 

هللا  عبد  املرحوم  وفاة  معاينة 

كمالي الشريك الوحيد 

تقسيم الحصص االجأماعية على 

الورثة طبقا لرسم اإلراثة وفريضتها 

كما يلي:

محمد كمالي: 1)) حصة

ميمونة بوكايس: 5)1 حصة

فاطمة كمالي: 5)1 حصة

جميلة كمالي: 5)1 حصة

خديجة كمالي: 5)1 حصة

مريم كمالي: 5)1 حصة

حنان كمالي: 5)1 حصة

مليكة كمالي: 5)1 حصة

كمالي  محمد  السيد  تعيين  تم 

مسير للشركة ملدة غير محددة

 تم إيداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمة االبأدائية النزكان تحت 

رقم1515 بأاريخ 18 سبأمبر 0)0).
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 LE CREVETTIER” شركة
 “COMPAN

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجأماعي : البقعة
 3، بامليناء الجديد تكادير

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
املنعقد بأاريخ  الغير العادي للشركاء 

8) تغسطس 0)0) تقرر ما يلي :
النظام  من   ( املادة  تعديل   -

األسا�سي؛
- اعأماد النظام األسا�سي الجديد؛
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (9 96178 بأاريخ  بأكادير تحت عدد 

سبأمبر 0)0) .
املسير
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ACHBBOUKH IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
س.ت : 6915 تارودانت

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
بأارودانت،   (0(0 تغسطس   13 في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
مميزاتها وحيد  بشريك   محدودة 

كما يلي :
 ACHBBOUKH  : التسمية 

IRRIGATION
الدراسات  مكأب   : الهدف 
دراسات  واالستشارات،  والأدريب 
دراسات  الري،  مشاريع  وتن يذ 
عليها  واالشراف  الزراعية  املشاريع 
والري  الزراعية  املعدات  و4يع  شراء 
تجهيز  النباتية،  الصحة  ومنأجات 
وتركيب ودراسة شبكات الري، إنشاء 
وتطوير وصيانة املساحات الخضراء، 
والدراسة  واملشورة  الأدريب 
واملساعدة واإلشراف الزراعي، تعمال 
مأنوعة وإمدادات وخدمات، تجارة، 
وتأجير  اسأيراد  وتصدير،  اسأيراد 
و4يع جميع املعدات واآلالت،  وشراء 
واألدوات  املعدات  ونقل  وشراء  بيع 

وجميع املواد، نقل البضائع.

املقر االجأماعي : زنقة عبد الكريم 
الخطابي، رقم 50، حي كمال الدين، 

توالد تايمة.
 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الأجاري.

الشريك  يسير الشركة،   : التسيير 

الوحيد، السيد تشبوخ ابراهيم، ملدة 

غير محدودة.

رتسمال  وزع   : الحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   1000 على  الشركة 

ل ائدة  بكاملها  محررة  درهم،   100

السيد تشبوخ ابراهيم.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   11 بأارودانت بأاريخ 

تحت رقم 30)1.

321 P

GLOB GOODS SERVICES
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،(0(0 19 تغسطس  الر4اط، بأاريخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

 GLOB GOODS  : التسمية 

.SERVICES SARL AU

الهدف اإلجأماعي : 

مطعم.

وتنظيم  الطعام  تقديم 

اإلحأ االت الرسمية.
 100.000.00  : الشركة  رتسمال 

1000 حصة من  إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 برطوط  الزهراء  فاطمة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  تبأدئ من  األولى  السنة  -عدا 

التسجيل.

املقر : برلين وزنقة تسلو، املأجر 
رقم 1، املحيط الر4اط.

املسيرة : فاطمة الزهراء برطوط.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.116013
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CONSEIL NEROS
 SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 ،(0(0 19 تغسطس  الر4اط، بأاريخ 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
 CONSEIL NEROS  : التسمية 

.SARL AU
الهدف اإلجأماعي : 

تاجر بالجملة.
خباز.

تقديم الطعام وتنظيم املراسم.
 100.000.00  : الشركة  رتسمال 
1000 حصة من  إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
املهدي البدوي 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : زنقة عين تاوجطات رقم 1) 

زنقة رقم 1، حي اإلنبعاث سال.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.31939
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NBARK EXPORT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 05 ET 06 RYAD

EL HAMD TEMARA
 تبعا ملداوالت الجمع العام  الغير 
تغسطس   ( يوم  املنعقد  العادي 
 NBARK EXPORT لشركة   (019
املسؤولية برتسمال  شركة محدودة  

100000 درهم تم اإلت اق على :



13155 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

تعديل تهداف الشركة إلى :

 نقل جميع البضائع للغير.

اسأيراد وتصدير.

كل األعمال الخاصة بالبناء.

 SOCIETE تغيير إسم الشركة إلى 

.FIZA NEGOCIE

لدى  القانوني  اإليداع  وضع  وتم 

 (5 يوم  بأمارة  اإلبأدائية  املحكمة 

سبأمبر 0)0) تحت رقم 1013.
عن النسخة والنص
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE.MAT WORK SERVICE

SARL

شركة ذات املسؤولية ملحدودة

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في فاتح سبأمبر 0)0) لشركة 

ذات   MAT WORK SERVICE

املسؤولية املحدودة مقرها اإلجأماعي 

تجزئة فضيلة إقامة نور محل رقم 1 

مكناس قد تقرر :

تعود  إجأماعية  حصة   500 بيع 

للسيد محمد مرزوقي إلى السيد فؤاد 

مرزوقي.

املأعلقة  الوثائق  جميع  إمضاء 

مرزوقي  السيد  طرف  من  بالشركة 

فؤاد.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3) سبأمبر  الأجارية بمكناس بأاريخ 

0)0) تحت رقم 883) سجل تجاري 

رقم 11615.
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

 STE. BOUCHFIQ T-D-N
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
لشركة   (019 نوفمبر   (( املؤرخ في 
BOUCHFIQ T-D-N ذات املسؤولية 
ر51  اإلجأماعي  مقرها  املحدودة 

املنظر الجميل 3 مكناس قد تقرر:
الحساب النهائي للأص ية.
موافقة على تقرير املص ي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   7 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 
السجل   533 رقم  تحت   (0(0

الأجاري رقم 31577.
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE. OZOT
SARL

شركة ذات املسؤولية ملحدودة
بمقأ�سى العقد العرفي املؤرخ في 
تم وضع القانون   (0(0 3 تغسطس 
املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأالية :
.STE. OZOT : التسمية

الهدف :
الأغذية العامة.
تشغال مخأل ة.

املقر اإلجأماعي : مركز عين جمعة 
رقم 1 مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت  املدة: 
الأأسيس  يوم  من  ابأداء  سنة   99
حالة الحل املسبق  النهائي باسأثناء 
الأمديد املنصوص عليه في هذه  تو 

القوانين.
حدد   : اإلجأماعي  الرتسمال 
 100000.00 الرتسمال اإلجأماعي في 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

حارتي محمد مسير وحيد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) سبأمبر  الأجارية بمكناس بأاريخ 
0)0) السجل الأجاري رقم 50737.
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DANIMMO
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر4أاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  بالبيضاء،   (0(0 سبأمبر   10
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :
.DANIMMO SARL : التسمية

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 
املغرب وخارجه :

اإلنعاش العقاري.
تعمال  تو  مأ رقة  تعمال  مقاول 

بناء.
املقر اإلجأماعي : 133 شارع محمد 
 (8 الخامس الطابق السابع الشقة 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.
الشركاء :

 السيد العسال نبيل 500 حصة.

السيد محمد عدنان 500 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد العسال 
نبيل والسيد محمد عدنان كمسيرين 
للشركة ملدة غير محدودة كما تأعامل 
مع الشركة مع األبناك تو غيرها من 
املؤسسات املصرفية بإمضاء مشترك 
للسيد العسال نبيل مع السيد محمد 

عدنان ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 
باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم   تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 

سجل تجاري رقم 173365.
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BRANDABALANCA
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
تم وضع  بالبيضاء،   (0(0 يونيو   (1
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات الأالية :
 BRANDABALANCA : التسمية

.SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :
مجال  في  استشارات  وكاالت 

االتصاالت.
املقر اإلجأماعي : 133 شارع محمد 
 (8 الخامس الطابق السابع الشقة 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

رتس املال : 10.000.00 درهم.
الشركاء : 

السيدة نهلية دراع 100 حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  دراع  نهيلة 
الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 
مع األبناك تو غيرها من املؤسسات 
املصرفية بإمضاء السيدة نهيلة دراع 

ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 
باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 

سجل تجاري رقم 171197.
329 P

YOWIN
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
القانون  وضع   ،(0(0 يونيو   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
املحدودة بشريك وحيد لها املميزات 

الأالية :



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13156

.YOWIN  SARL AU : التسمية
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :
النظافة  مواد  وتصدير  اسأيراد 
الأجميل  ومسأحضرات  واألغذية 

والرياضة ومنأجات الصناعة.
الأجارة اإللكترونية.

الأجميل  مسأحضرات  صناعة 
واملأأجات الصناعية.

شارع   16  : اإلجأماعي  املقر 
الشقة  الثالث  الطابق  الزرقطوني 

رقم 6 الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

رتس املال : 600.000.00 درهم.
الشركاء : 

00) حصة  السيد الخودي جواد 
إجأماعية.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كمسير  جواد  الخودي 
الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 
املعامالت  من  غيرها  تو  األبناك  مع 
املصرفية ملدة غير محدودة بإمضاء 

مسأقل للسيد الخودي جواد.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 
باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 

.165661
330 P

 PHARMACIE AMLAK
BERNOUSSI

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
وضع  تم  بالبيضاء،   (0(0 يونيو   5
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات الأالية :

 PHARMACIE  : التسمية 
.AMLAK BERNOUSSI  SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 
املغرب وخارجه :

الصيدالنية  املنأجات  تسويق 
وشبه الصيدلية.

املقر اإلجأماعي : عمارة ) رقم س 7 
إقامة تمالك البرنو�سي الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.
رتس املال : 100.000.00 درهم.

الشركاء : 
 1000 ناجم  ماجدة  السيدة 

حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  ناجم  ماجدة 
الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 
مع األبناك تو غيرها من املؤسسات 
للسيدة  مسأقل  بإمضاء  املصرفية 

ماجدة ناجم ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 
باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 

سجل تجاري163655.
331 P

 WELLNESS AND BEAUTY
CENTER
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
تم  بالبيضاء،   (0(0 مارس   10
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات الأالية :
 WEILLNESS AND  : التسمية 

.BEAUTY CENTER  SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

تدريب  والراحة،  تجميل  مركز 

ومسأحضرات تجميل.

تجارة.

املقر اإلجأماعي : حي القدس إقامة 
البسأان ) عمارة 3) رقم 5البرنو�سي  

الدارالبيضاء.

 املدة : 99 سنة.
رتس املال : 100.000.00 درهم.

الشركاء :

 1000 حأمي  سميرة  السيدة   

حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسيرة  حأمي  سميرة 

الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 

مع األبناك تو غيرها من املؤسسات 

سميرة  السيدة  بإمضاء  املصرفية 

حأمي ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 
سجل تجاري03))16.

332 P

5GCR
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

تم  بالبيضاء،   (0(0 تغسطس   6

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

.5GCR SARL : التسمية

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

السيارات  واسأيراد  و4يع  شراء 

وقطع الغيار الجديدة واملسأعملة.

املقر اإلجأماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 1 تكدال الر4اط. 

املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.

الشركاء :

 750 الكردبو�سي  سعد  السيد   

حصة.

السيد العلوي موالي عبد الحنين 

50) حصة.

التسيير : تم تعيين السيد العلوي 

للشركة  كمسير  الحنين  عبد  موالي 

ملدة غير محدودة كما تأعامل الشركة 

مع األبناك تو غيرها من املؤسسات 

العلوي  للسيد  بإمضاء  املصرفية 

موالي عبد الحنين ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سجل  رقم  تحت  بالر4اط  الأجارية 

تجاري  115177.

333 P

MARCACAR
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

تم  بالبيضاء،   (0(0 تغسطس   6

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

.MARCACAR SARL : التسمية

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

السيارات  واسأيراد  و4يع  شراء 

وقطع الغيار الجديدة واملسأعملة.

املقر اإلجأماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 1 تكدال الر4اط. 

املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.
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الشركاء :

 750 الدين  السيد خدير صالح   

حصة.

السيد ازي منير 50) حصة.

التسيير : تم تعيين السيد ازي منير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة كما 

تأعامل الشركة مع األبناك تو غيرها 

بإمضاء  املصرفية  املؤسسات  من 

للسيد ازي منير ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سجل  رقم  تحت  بالر4اط  الأجارية 

تجاري  115179.

334 P

ESPACE MARINA ONE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

القانون  تم وضع   ،(019 يوليو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها املميزات الأالية :

 ESPACE MARINA  : التسمية 

.ONE SARL

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

قاعة شاي، مقهى.

مثلجات ومقشدة.

تجزئة   (836  : اإلجأماعي  املقر 

الشقة  األر�سي  الطابق  األزهر 

836)/ب83)  ت،ب  العمارة   8

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.

الشركاء : السيد يونس زكاري ابن 

الخياط 500 حصة إجأماعية.

500حصة  السيد محمد اللويزي 

إجأماعية.

تم تعيين السيد يونس   : التسيير 

محمد  والسيد  الخياط  ابن  زكاري 

ملدة  للشركة  كمسيرين  اللويزي 

الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 

املعامالت  من  غيرها  تو  األبناك  مع 

املصرفية ملدة غير محدودة بإمضاء 

ابن  زكاري  يونس  للسيدين  مشترك 

الخياط والسيد محمد اللويزي  .

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 

الجهوي لإلستثمار بالدارالبيضاء رقم 

الأقييد بالسجل الأجاري  111715.

335 P

CLASSICO DU MONDE
 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

تم وضع  بالبيضاء،   (019 فبراير   (

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

 CLASSICO DU  : التسمية 

.MONDE SARL

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

قاعة شاي، مقهى.

ومقشدة.

املقر اإلجأماعي : تجزئة توالد عبو 

الرقم 117 والد عبو برشيد.

املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.

عبد  صدقي  السيد   : الشركاء 

العزيز 950 حصة.

السيدة فاطمة بنخدة 50حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
فاطمة بنخدة كمسيرة للشركة ملدة 
الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 
مع األبناك تو غيرها من املؤسسات 
فاطمة  السيدة  بإمضاء  املصرفية 

بنخدة  ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 
باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 
بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 
الجهوي لإلستثمار ببرشيد تحت رقم 

سجل تجاري  901)1.
336 P

MELA INTERNATIONAL
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
وضع  تم  بالبيضاء،   (019 يوليو   5
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات الأالية :
 MELA  : التسمية 

.INTERNATIONAL SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :
اسأيراد وتصدير اللوازم املكأبية 
تجهزة الكمبيوتر املكأبية واالتصاالت 

السلكية والالسلكية.
زنقة صبري   1(  : املقر اإلجأماعي 
 6 الشقة  األول  الطابق  بوجمعة 

الدارالبيضاء.
 املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.
العيد  منصور  السيد   : الشركاء 

1000 حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كمسير  العيد  منصور 
الشركة  تأعامل  كما  محدودة  غير 
مع األبناك تو غيرها من املؤسسات 
للسيد  مسأقل  بإمضاء  املصرفية 

منصور العيد  ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 

تحت رقم سجل تجاري  139051.

337 P

CMETAL AFRIQUE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

وضع  تم  بالبيضاء،   (019 يوليو   5

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

 CMETAL AFRIQUE  : التسمية 

.SARL

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

املعدنية  اإلنشاءات  تعمال 

والأجميع، وغرفة املرجل والسوائل.

املقر اإلجأماعي : 133 شارع محمد 

 (8 الخامس الطابق السابع الشقة 

الدارالبيضاء.

 املدة : 99 سنة.
رتس املال : 100.000.00 درهم.

 500 بوشعيب  رفيع   : الشركاء 

حصة إجأماعية.

حصة   500 ريا�سي  املصط ى 

إجأماعية.

رفيع  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بوشعيب 

مع  الشركة  تأعامل  كما  محدودة 

املعامالت  من  غيرها  تو  األبناك 

املصرفية ملدة غير محدودة بإمضاء 

مشترك لرفيع بوشعيب  مع املصط ى 
ريا�سي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
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بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 

الجهوي لإلستثمار بالدارالبيضاء رقم 

الأقييد بالسجل الأجاري  1))139.

338 P

 AMSTERDAM GYM

MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة  بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

تم  بالبيضاء،   (019 يوليو  فاتح 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات الأالية :

 AMSTERDAM GYM التسمية : 

.MAROC

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

اسأيراد وتصدير اآلآلت الرياضية 

النقل  وسائل  الصناعية  واللوازم 

الوطنية والدولية.

املقر اإلجأماعي : 133 شارع محمد 

 (8 الخامس الطابق السابع الشقة 

الدارالبيضاء.

 املدة : 99 سنة.

رتس املال : 100.000.00 درهم.

 1000 دحو  تحمد   : الشركاء 

حصة.

تعيين  تم   : واإلمضاء  التسيير 

وحيد  كمسير  دحو  تحمد  السيد 

كما  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

تأعامل الشركة مع األبناك تو غيرها 

بإمضاء  املصرفية  املؤسسات  من 

مسأقل للسيد تحمد دحو ملدة غير 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة خمسة   : توزيع األر4اح 

باملائة لإلحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.
الأجاري   بالسجل  الأقييد  رقم 

.139(19
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LE MARCHE DE MICHEL
SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
تقرر بالبيضاء،   (019 يوليو   (8 

 ما يلي :

فسخ مسبق للشركة ابأداءا من 

تاريخ 8) يوليو 019).

تعيين السيدة الخل اوي ح يظة 

كمص ية للشركة.

إقامة   : هو  الأص ية  محل 

البرنو�سي   7 عمارة   (1 رقم  االزهر 

الدارالبيضاء.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

نوفمبر   1( بأاريخ  بالدارالبيضاء 

019) تحت رقم 719870.
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BASECAMP SERVICES
SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
تقرر  بالبيضاء،   (019 يونيو   (6 

ما يلي :

تمديد والية املسيرة ملدة غير محددة.

تغيير القانون األسا�سي للشركة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بأاريخ 9) يوليو 019) 

تحت رقم 709891.
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FOREVER PRINT
 SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
تقرر بالبيضاء،   (019 يوليو   فاتح 

 ما يلي :

 NRG إلى  الشركة  إسم  تغيير 

.FOURNITURES

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ فاتح تغسطس  بالدارالبيضاء 

019) تحت رقم 11)701.
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 LAMAROCAINE DE

 LOGISTIQUE ET DE

LOCATION
SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

بالبيضاء، تقرر   (0(0 13 تغسطس 

ما يلي :

بأ ويت  كريم  واتق  السيد  قام 

170 حصة إجأماعية التي يملكها في 

الشركة ل ائدة السيدة نجية حدني.

محمد  الصادقي  السيد  قام 

التي  إجأماعية  حصة   170 بأ ويت 

السيدة  ل ائدة  الشركة  في  يملكها 

نجية حدني.

بأ ويت  مهدي  واتق  السيد  قام 

160 حصة إجأماعية التي يملكها في 

الشركة ل ائدة السيدة نجية حدني.

لأصبح  القانوني  الشكل  تجويل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الأأكيد على تن السيد واتق كريم 

مسير للشركة وذلك ملدة سأة تشهر.

تأعامل الشركة مع جميع األبناك 

واملؤسسات املصرفية بإمضاء للسيد 

واتق كريم ملدة غير محدودة.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكأابة    : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر   16 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تحت رقم 0))716.
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HYDRO NET INDUSTRI
SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  

تقرر بالبيضاء،   (019 تكأو4ر   31 

 ما يلي :

من  ابأداء  الشركة  مسبق  تغيير 

تاريخ 31 تكأو4ر 019).

عوروفي  مصط ى  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

شارع   : هو  الأص ية  محل 
عين  مكرر   15 رقم   ( ش شاوني 

السبع الدارالبيضاء.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

ديسمبر   10 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

019) تحت رقم 901))7.
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TWIN STAR TRADING
 SARL

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر  
تقرر بالبيضاء،   (0(0 يوليو   (0 

 ما يلي :
تغيير هدف الشركة إلى :

للمواد  االصباغ  وتوزيع  تصنيع 
البالستيكية.

إعادة صياغة القانون األسا�سي   
للشركة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تغسطس   1( بأاريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تحت رقم 867)71.
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مكأب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 

والقانونية

زاوية بارتنون واإلسكندرية، عمارة لينا ) شقة 

B)، حي املستش يات الدارللبيضاء

الهاتف : 65.98.)8.)).05

QATAR PACK
SARL

بيع الحصص 
وتغيير املقر اإلجأماعي للشركة

العامة  الجمعية  بمقأ�سى 
اإلسأثنائية 6) فبراير 0)0)، املقامة
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شارع   ،61 بمقر الشركة الكائن ب   

لال الياقوت، زاوية مصط ى املعاني، 

الطابق الثاني، رقم )6، الدارالبيضاء 

وافق الشركاء على :

بيع الحصص بين :

والسيد  فدوى  اخنات  السيدو 

عبد العزيز مبارك الدليمي.

تمديد غرض الشركة ليأخذ بيعن 

اإلعأبار. :

املنأجات  وتصدير  اسأيراد 

الالزمة  الخام  واملواد  البالستيكية 

إلنأاج البالستيك.

يأعلق  ما  وكل  البالستيك  إنأاج 

الالزمة  والكيميائية  الخام  باملواد 

إلنأاجه.

املنأجات  جميع  وتسويق  تجارة 

والخدمات.

الأعاقد مع الوطن.

البناء والترويج العقاري و4يع مواد 

البناء.

السريعة  والوجبات  املطاعم 

وإنشاء مقاهي.

تسويق معدات املطاعم.

الترويج واإلعالن بجميع تشكاله.

منأجات النظافة والأنظيف.

املنجات  جميع  وتسويق  تجارة 

والخدمات.

وتنظيم  واملشورة  الأدريب 

الندوات في جميع املوضوعات.

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

املسؤولية  محدودة  شركة  من 

إلى شركة   SARL AU واحد  بشريك 

مراعاة   SARL املسؤولية  محدودة 

لنقل الحصص.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ للدارالبيضاء   الأجارية 

 1 سبأمبر 0)0) تحت رقم 711901.
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ائأمانية البغيل
محاسب معأمد

عضو بحمعية ائأمانية الشمال تفينور
تشغال املحاسبة
تأسيس الشركات

الأوكيل العقاري 9، شارع فاس، الطابق األول، 
رقم 1، طنجة

الهاتف  وال اكس : 167)053993
املحمول : 0661170980

fiduciairebghiel@ : العنوان اإللكتروني
gmail.com

NOMO PHARMA
S.A.R.L

تأسيس شركة ذا مسؤولية  محدودة
R.C N°1069(5 

مؤرخ  عرفي  سند  بمقأ�سى   
 ،(0(0 يوليو   (1 يوم  بطنجة 
النظام  وضع  تم  بطنجة  واملسجل 
مسؤولية  ذات  لشركة  القانوني 
محدودة، حيث تن مميزاتها األساسية 

هي الأالية :
 NOMO  : اإلجأماعية  التسمية 

.PHARMA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الشركة اتخذت كهدف   : الهدف 

لها :
تسويق املسأحضرات الصيدالنية 
الأجميل  ومسأحضرات  والطبية 

واألدوية الصيدالنية.
اسأيراد وتصدير.

ارتبط نشاط  تي  عام،   بشكل 
تعاله األسا�سي  بالهدف  يرتبط  تو    
تنمية  على  يساعد  لكي  قابل  تو   

تنشطة الشركة.
تحديده  تم   : اإلجأماعي  املقر 
زنقة مغوغة حي   10 في منبى بحري 
الصناعي طنجة البالية طابق س لي 

رقم 3 طنجة.
املدة : 99 سنة انطالقا من لحظة 

تأسيسها النهائي.
رتس  إن   : اإلجأماعي  املال  رتس 
مبلغ  في  حدد  قد  اإلجأماعي  املال 
 100 إلى  مجزت  درهم   10.000.00
 100.00 حصة إجأماعية ذات قيمة 
خصصت  وقد  واحدة،  لكل  درهم 

ل ائدة :

ياسمين  تلمساني  اآلنسة 

7000.00 درهم.

 3000.00 السيدة وعليت مونية 

درهم.

املجموع : 10.000.00 درهم.

التسيير : اآلنسة تلمساني ياسمين 

عينت املسيرة الوحيدة للشركة ل ترة 

غير محدودة.

السنة   : اإلجأماعية  السنة 

من  ال اتح  من  تبأدئ  اإلجأماعية 

يناير وتنأهي في 31 من ديسمبر.

إنجازه  قد تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

الأجارية بطنجة بأاريخ 11 تغسطس 

الشركة   ،(330(5 تحت رقم   (0(0

لطنجة  الأجاري  بالسجل  مسجلة 

تحت الرقم 5)1069.
مسأخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال
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ائأمانية تكنيك تسيسطانس

ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد طنجة

 SOCIETE TECHNI
POLYMERS SHORE

SARL A A.U
شركة تيكني بوليمير شور

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
رتسمالها : 30.000.00 تورو

مقرها اإلجأماعي : طنجة، القطعة 

13 رقم 7، املنطقة الحرة للأصدير 

س.ت : 66113 

إضافة مسير جديد وموصلة مهمة 
التسيير لباقي املسيرين

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 

سبأمبر   8 بأاريخ  بطنجة،  املنعقد 

0)0) للشركة املسماة تيكني بوليمير 

شور ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد 
مقرها  تورو،   30.000.00 رتسمالها 
رقم   13 القطعة  اإلجأماعي بطنجة، 
قرر  للأصدير،  الحرة  املنطقة   ،7

السيد املصط ى تجحا بص أه مسيرا 

الحصص  لجميع  واملالك  للشركة 

اإلجأماعية.

مواصلة مهمة التسيير للمسيرين 

الحاليين وإضافة مسير جديد لشركة 

ذات  بوليمير شور ش.ذ.م.م   تيكني 

الشريك الوحيد في شخص السيدة 

الجنسية،  املغر4ية  تجحا،  سميرة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

K371151، والقاطنة بطنجة، شارع 

سيد قطب، إقامة تدغين، الطابق 7 

برقم ))، وذلك ملدة غير محدودة.

وهكذا فإن هئية التسيير للشركة 

تجحا  مصط ى  السيد  من  مكونة 

كمسير وشريك وحيد والسيد محمد 

السيد هشام تجحا والسيدة  تجحا، 

سميرة تجحا كمسيرون غير شركاء، 

وذلك ملدة غير محدودة.

الأوقيع الوحيد للسيد املصط ى 

تجحا تو الأوقيع املشترك إلثنين من 

الشركاء الثالثة السيد محمد تجحا، 

السيد هشام تجحا والسيدة سميرة 

اتجاه  الشركة  إللزام  كاف  تجحا 

األغيار.

تم اإليداع القانوني : لدى املحكمة 

سبأمبر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

0)0) تحت رقم 33707).
مقأطف و4يان النشر 

ائأمانية تكنيك تسيسطانس
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ائأمانية تكنيك تسيسطانس

ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد طنجة

كونطراليد موروكو 
ش.ذ.م.م

ذات الشريك الوحيد

 SOCIETE CONTRALEAD

MOROCCO

SARL A A.U

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي بطنجة، بأاريخ 

تم وضع القانون   ،(0(0 سبأمبر   1

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص الأالية :
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التسمية : كونطراليد موروكو.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذت  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

إدارة  مكأب الدراسات،   : الهدف 

ومراقبة املشاريع.

مركز  طنجة   : اإلجأماعي  املقر 

NREA 183 شارع ولي العهد، مكأب 

رقم 13.

املدة : 99 سنة.

الرتسمال  حدد   : الرتسمال 

0.000.00)درهم،  في  اإلجأماعي 

حصة إجأماعية   (00 مقسمة على 

للحصة  درهم   100.00 فئة  من 

وتسديدها  تحريرها  تم  الواحدة، 

طرف  من  اإلكأأاب  عند  برمتها 

الشريك الوحيد السيد هي ان شيخ 

محمد.

اإلدارة : يعأبر السيد هي ان شيخ 

محمد املسير الوحيد للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

في  تبأدئ   : اإلجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة ما عدا السنة األولى تبأدئ 

عند الأأسيس.

لإلحأياط القانوني   %  5  : األر4اح 

تقأطع إلزاميا مادام هذا األخير تقل 

والباقي  الشركة،  رتسمال  عشر  من 

يوزع على الشركاء حسب مساهمتهم 

قرارات  وحسب  الرتسمال  في 

الجمعيات العامة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   11 بأاريخ  بطنجة 

تحت رقم 5)337).
مقأطف و4يان النشر 

ائأمانية تكنيك تسيسطانس
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STIL ASSOCIATES
ش.ذ.م.م

رتس مالها : 90.000 درهم

املقر اإلجأماعي : الر4اط، 

حي الرياض، فيال رقم 5، بلوك م، 

قطاع 13

تحويل املقر اإلجأماعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0)، تم تحرير  يناير   ( بالر4اط في 

محضر الجمعية العامة غير العادية 

 STIL ASSOCIATES شركة  لشركاء 

ش.ذ.م.م والتي قررت ما يلي :

تحويل املقر اإلجأماعي إلى العنوان 
زنقة   ،13 تكدال،  الر4اط،   : الأالي 

األشعري، شقة )1.

النظام  من   1 املادة  تعديل 

األسا�سي.

 101(71 رقم  الأجاري  السجل 

املحكمة الأجارية بالر4اط.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر4اط تحت رقم 6)1071 

بأاريخ 5) سبأمبر 0)0) .

350 P

SOCIETE TAIDI BOIS
SARL

حل الشركة
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بأطوان والتي تحمل   (0(0 مارس   (

الخصائص الأالية :

الهدف اإلجأماعي : 

نجارة الخشب واألملنيوم.
درهم   90000  : رتسمال الشركة 

مقسمة إلى 900 حصة من فئة 100 

 100 درهم للحصة الواحدة من فئة 

درهم للحصة الواحدة.

موزعة على الشكل الأالي :

 500 الأيدي  علي  محمد  السيد 

حصة.

السيد جهاد الأيدي 00) حصة.

السيد تحمد الأيدي 00) حصة.

املقر اإلجأماعي : شارع الريف رقم 

87 تطوان.

املسير : السيد محمد علي الأيدي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 
بأاريخ  0183 بأطوان   اإلبأدائية 
الأقييد  رقم   (0(0 مارس   10  

بالسجل الأجاري 517)).
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STE FIKAMED
 SARL

MOHAMMED KACHI
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

TEL/FAX : 0539.71.37.84
0661.07.35.71

 STE. MULTI SPECIALITE
ZAIDA

SARL
رتسمالها : 100.000.00 درهم

الكائن مقرها : دوار الرملة بني تحمد 
الغر4ية ش شاون

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
1177

عقد الأأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأطوان   (0(0 يونيو   18 بأاريخ 
بالخصائص  تأميز  شركة  تأسست 

الأالية :
 STE.  : عنوان الشركة تو تسمتها 
.MULTI SPECIALITE ZAIDA SARL
الشركة   : الشركة  تغراض  

تأسست لألغراض الأالية :
تدبير محطة للخدمات.

مالية  وخدمات  األموال  تحويل 
تخرى.

تسيير املعامالت اإللكترونية.
تحصيل ال واتير نيابة عن الغير.

اإلسأيراد والأصدير.
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
واملالية  والأجارية  الصناعية 
املرتبطة  العقارية  والغير  والعقارية 
بشكل مباشر تو غير مباشر باألغراض 
مشابهة تغراض  تو  إليها   املشار 

 تو مماثلة.
دوار  مقرها   : اإلجأماعي  املقر 

الرملة بني تحمد الغر4ية ش شاون.
املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

التسجيل بالسجل الأجاري.

رتس املال : محدد في 100.000.00 

درهم، ويمثل 1000 حصة إجأماعية 

بقيمة 100 درهم للحصة م وتة كما 

يلي :

السيدة فاطمة الزهراء زايدا 50) 

حصة إجأماعية.

حصة   (50 زيدا  محمد  السيد 

إجأماعية.

حصة   (50 زيدا  حمزة  السيد   

إجأماعية.

50) حصة  السيدة نرجس زايدا 

إجأماعية.

الشركاء :

زايدا،  الزهراء  فاطمة  السيدة 

النجاح  زنقة  كابول  بشارع  املقيمة 

درب 1 رقم 1 تطوان.

السيد محمد زايدا، املقيم بشارع 

 1 رقم   1 درب  النجاح  زنقة  كابول 

تطوان.

السيد حمزة زايدا، املقيم بطريق 

مرتيل كلم 5 رقم 0)1 تطوان.

املقيمة  زايدا،  نرجس  السيدة 

بشارع مراكش رقم 165 ط 3 الأوتة 

تطوان.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف :

السيد محمد زايدا، املقيم بشارع 

 1 رقم   1 درب  النجاح  زنقة  كابول 

تطوان ملدة غير محدودة.

زايدا،  الزهراء  فاطمة  السيدة 

النجاح  زنقة  كابول  بشارع  املقيمة 

غير  ملدة  تطوان   1 رقم   1 درب 

محدودة.

األول من  يبدت   : املحاسبي  العام 

شهر يناير وينأهي في الواحد والثالثين 

من شهر ديسمبر.

اإلحأياط  لأكوين   %  5  : األر4اح 

القانوني والباقي موزع بين الشركاء.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بأاريخ   1177 رقم  تحت  الأجاري 

1) يونيو 0)0) لدى كأابة الضبط 

باملحكمة اإلبأدائية بش شاون.

352 P



13161 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

NNDZ SOEURS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 IMM 155 AVENUE SIDI : العنوان
 MOHAMED BEN ABDELLAH

 APPARTEMENT 5  5eme ETAGE
LKBIBAT RABAT

تم  تسا�سي  قانون  بمقأ�سى 
تسجيله بأاريخ 16 سبأمبر 0)0) تم 

تأسيس الشركة.
.NNDZ SOEURS SARL : اإلسم

املوضوع : 
مركز النداء.

رتس املال : 10.000.00 درهم.
التسيير : نورة الص اري.

 : القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 RC بالر4اط  الأجارية  باملحكمة 

05)116 بأاريخ 5) سبأمبر 0)0).
353 P

STE FIKAMED
  SARL AU

COMPTABILITE&GESTION FISCAL
MOHAMMED KACHI

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT
TEL/FAX : 039.71.37.84

 3AV AL WAHDA 1er ETAGE N°1
 TETOUAN

STE. TETOUAN VOYAGES
SARL

رتسمالها : 100.000.00 درهم
الكائن مقرها : شارع 9 تبريل، تجزئة 

املطار تطوان
رقم الأقييد بالسجل الأجاري : 

13519
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تصحيح   (0(0 فبراير   1( املؤرخ في 
تطوان  لشركة  الرئي�سي  العنوان 

لألس ار كالأالي :
الرئي�سي  العنوان  في  تدقيق 
املأعلق بشركة : شارع 9 تبريل، تجزئة 

املطار تطوان.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
مارس   3 بأاريخ  بأطوان  اإلبأدائية 

0)0) تحت رقم 0111.
مقأطف من تجل اإلشهار

354 P

STE FIKAMED

 SARL AU 

COMPTABILITE&GESTION FISCAL

MOHAMMED KACHI

TEL/FAX : 039.71.37.84

 3AV AL WAHDA 1er ETAGE N°1

TETOUAN

STE. TRADE 4 YOU
SARL

رتسمالها : 100.000.00 درهم
الكائن : شقة رقم 97 الطابق الثالث 

بني مكادة طنجة
رقم الأقييد بالسجل الأجاري : 

88669
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 ديسمبر 019) .
تم تحويل املقر اإلجأماعي الحالي 
تجزئة   1(9 للشركة من تجزئة رقم 
املقر  إلى  طنجة  البرانص  ال رج 
الجديد شقة رقم 97 الطابق الثالث 

بني مكادة طنجة.
إجأماعية  حصة   1000 ت ويت 
بقيمة إجمالية  درهم   100 من فئة 
السيد  طرف  من  درهم   100.000
خالد  والسيد  الحمدوني  ياسر 
الحمدوني إلى السيد حمزة الحمدوني 

وانس الحمدوني وزكريا الحمدوني.
املشتركين  املسيرين  اسأقالة 
الحمدوني  حمزة  السيد  وتسمية 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

0)0) تحت رقم 30911).
355 P

BAEDEN
اسأمرار الشركة

 30 بموجب القرارات املؤرخة في 
الوحيد  الشريك  فإن   ،(0(0 يونيو 
 BAEDEN للشركة الحاملة لتسمية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 500.000 رتسمالها  وحيد،  بشريك 
بنسليمان  مقرها  الكائن  درهم 
 V1 رقم  فيال  املنزه،  امللكي  الكولف 
رقم  بنسليمان  الأجاري  السجل 
الشركة  اسأمرار  قرر  قد   ،(.581
القانون من   86 للمادة   تطبيقا 

 رقم 5-96.

تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 يوليو   (( بأاريخ  لبنسليمان 

تحت رقم 01).
املدبر

356 P

NOSTA
اسأمرار الشركة

 30 بموجب القرارات املؤرخة في 
الوحيد  الشريك  فإن   ،(0(0 يونيو 
 NOSTA لتسمية  الحاملة  للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 500.000 رتسمالها  وحيد،  بشريك 
بنسليمان  مقرها  الكائن  درهم 
 V( رقم  فيال  املنزه،  امللكي  الكولف 
رقم  بنسليمان  الأجاري  السجل 
الشركة  اسأمرار  قرر  قد   ،(.583
القانون رقم  من   86 للمادة  تطبيقا 

.5-96
تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 يوليو   (( بأاريخ  لبنسليمان 

تحت رقم 00).
املدبر

357 P

RAZU
اسأمرار الشركة

 30 بموجب القرارات املؤرخة في 
الوحيد  الشريك  فإن   ،(0(0 يونيو 
 RAZU لتسمية  الحاملة  للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 500.000 رتسمالها  وحيد،  بشريك 
بنسليمان  مقرها  الكائن  درهم 
 V6 رقم  فيال  املنزه،  امللكي  الكولف 
رقم  بنسليمان  الأجاري  السجل 
الشركة  اسأمرار  قرر  قد   ،(.585
القانون رقم  من   86 للمادة  تطبيقا 

.5-96
تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 يوليو   (( بأاريخ  لبنسليمان 

تحت رقم 01).
املدبر

358 P

SOBAHAMA
اسأمرار الشركة

في  املؤرخة  القرارات  بموجب 
الشريك  فإن   ،(0(0 يونيو   30
لتسمية  الحاملة  للشركة  الوحيد 
SOBAHAMA شركة ذات مسؤولية 
رتسمالها  وحيد،  بشريك  محدودة 
مقرها  الكائن  درهم   500.000
فيال  بنسليمان الكولف امللكي املنزه، 
السجل الأجاري بنسليمان   13 رقم 
رقم 577.)، قد قرر اسأمرار الشركة 
القانون رقم  من   86 للمادة  تطبيقا 

.5-96
تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(0 يوليو   (( بأاريخ  لبنسليمان 

تحت رقم 03).
املدبر

359 P

ZINEA
اسأمرار الشركة

في  املؤرخة  القرارات  بموجب 
الشريك  فإن   ،(0(0 30 يونيو 
لتسمية  الحاملة  للشركة  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة   ،ZINEA
رتسمالها  وحيد  بشريك  محدودة 
مقرها  الكائن  درهم،   500.000
املنزه فيال  امللكي  الكولف  بنسليمان 
رقم V11 )السجل الأجاري بنسليمان 
رقم 579.)) قد قرر اسأمرار الشركة 
القانون رقم  من   86 للمادة  تطبيقا 

.5.96
تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،(0(0 يوليو   (( لبنسليمان بأاريخ 

تحت رقم )0).
360 P

PARTICIMMO ORANGER
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 
سبأمبر   9 بأاريخ  يلي  فيما  مميزاتها 

.(0(0
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مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدودة بشريك وحيد.

 PARTICIMMO  : التسمية 
.ORANGER

شركة   : الوحيد  الشريك 
مساهمة  شركة   PARTICIMMO
الكائن  درهم،   300.000 رتسمالها 
مقرها بالدار البيضاء 71، زنقة عالل 
السجل   - بن عبد هللا الطابق الرابع 
الأجاري الدار البيضاء رقم 5)1105 

- الأعريف الجبائي )668)376.
ال ا�سي  زهير  السيد   : املدبر 

ال هري.
الرياض)  )حي  بالر4اط  الساكن 

قطاع 18 بلوك »ب« رقم 7.
 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهم.
البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 
الطابق   ،3 ت،  جزتة   ،1 العاج  برج 

الخامس، مارينا الدار البيضاء.
99 سنة ابأداء من قيدها   : املدة 

بالسجل الأجاري.
الغرض : يكمن غرض الشركة في 

اإلنعاش العقاري.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكأابة  القانوني  باإليداع 
لدى محكمة الأجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   ،(0(0 سبأمبر   9 بأاريخ 

.7153(1
تم قيد الشركة بالسجل الأجاري 
 171.171 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل الأحليلي.
361 P

AMZIZA DEVELOPPEMENT
الحل املسبق
تعيين مصف

تحديد مقر الأص ية
نهاية مهام املدبر

يوليو   13 بأاريخ  قرار  بموجب 
الوحيد  الشريك  فإن   ،(0(0
 AMZIZA للشركة الحاملة لتسمية 
ذات  شركة   DEVELOPPEMENT
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 
الكائن  درهم،   10.000 رتسمالها 
زاوية زنقتي   - البيضاء  بالدار  مقرها 

سارية بن زنيم ورام هللا )فإن ديجك 

سابقا) :

للشركة  املسبق  الحل  قرر  قد 

ابأداء من يومه.

عين بص أه مص يا.

الساكن  مكوار  فيصل  السيد 

بالدار البيضاء سيدي عبد الرحمان، 

تجزئة األصدقاء الثالثة، فيال رقم 6.

حدد مقر الأص ية بمقر الشركة 

زنقتي  زاوية  البيضاء  بالدار  الكائن 

سارية بن زنيم ورام هللا )فإن ديجك 

سابقا).

املدبرين  مهام  نهاية  عاين 

السيدين فيصل مكوار واحمد مكوار.

تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 

الضبط لدى املحكمة الأجارية للدار 

 ،(0(0 سبأمبر   11 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 715.718.

362 P

LA CONTINENTALE 

DU SERVICE
هبة حصص الشركة
قبول شريك جديد
انسحاب شريك

تأكيد مدبر
تعديالت نظامية تالزمية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  عن  يترتب 

عز  السيد  تن   (0(0 تغسطس   31

الدين املراك�سي، قد تصدق بمجموع 

9.970 حصة شركة التي كان يمألكها 

 LA CONTINENTALE شركة  في 

DU SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة رتسمالها 1.000.000 درهم، 

 ،8( البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

زاوية شارع عبد املؤمن وزنقة سمية 

البيضاء  الدار  الأجاري  )السجل 

ادريس  السيد  ل ائدة   ،(13.503

البيضاء  بالدار  الساكن  املراك�سي، 

كولف  زنقتي  زاوية  الذئاب)،  )عين 

البنغال والباندول.

غير  العامة  الجمعية  بموجب 

تغسطس   31 في  املنعقدة  العادية 

 LA شركة  شركاء  فإن   ،(0(0

 CONTINENTALE DU SERVICE

املشار إليها تعاله قد :

املراك�سي  ادريس  السيد  قبلوا 

بص أه شريكا جديدا.

عاينو االنسحاب الأالزمي للسيد 

عز الدين املراك�سي من الشركة.

املراك�سي  ادريس  السيد  تكدوا 

بص أه مدبرا.

ال صلين  لذلك  نتيجة  عدلوا 

النظام  من  والسابع  السادس 

األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 

الضبط لدى املحكمة الأجارية للدار 

 (0(0 سبأمبر   10 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 715568.

363 P

 LA CONTINENTALE DU

SERVICE
الزيادة في رتسمال الشركة

عن طريق إدماج االحأياطيات
تعديل نظامي تالزمي

العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 

 (0(0 سبأمبر  فاتح  في  املنعقدة 

 LA لتسمية  الحاملة  للشركة 

 CONTINENTALE DU SERVICE

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم،   1.000.000 راسمالها 
زاوية   ،8(  - البيضاء  بالدار  مقرها 

سمية  وزنقة  املومن  عبد  شارع 

البيضاء  الدار  الأجاري  )السجل 

13.503)، قد :

قررت الزيادة في رتسمال الشركة 

15.000.000 درهم لرفعه من  بمبلغ 

 16.000.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم، عن طريق إدماج االحأياطيات.

والنهائي  ال وري  اإلنجاز  عاينت 

للزيادة املعنية في رتسمال الشركة.

ال صل  لذلك  نتيجة  عدلت 

السابع من النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،(0(0 سبأمبر   10 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 715.569.

364 P

ديوان األسأاذ حاتم لحلو

املوثق بالدار البيضاء

الدار البيضاء، زاوية زنقة البشير االبراهيمي 

F وشارع املقاومة، إقامة شيماء، عمارة

الطابق الس لي

الهاتف : 510087))05/)51008))05

ال اكس : 510089))05

ديلي 2 مارس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك من رد

رتسمالها االجأماعي : 100.000 

درهم

مقرها االجأماعي : كائن بالدار 

البيضاء 11 شارع  ) مارس زاوية 

زنقة فارسوفي

مسجلة بالسجل الأجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 380679

تعديالت
بمقأ�سى عقد توثيقي تلقاه   -  1  

بالدار  املوثق  لحلو،  حاتم  األسأاذ 

 ،(0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  البيضاء 

الحامل  فكري  مراد   السيد  فوت 

 ،T158830 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  عزوز  سليم  السيد  ل ائدة 

 ،BK3883(1 للبطاقة الوطنية رقم 

حصة   1000 تي  الحصص  مجموع 

التي  درهم   100 فئة  من  اجأماعية 

يمألكها في رتسمال الشركة املسماة 

ديلي ) مارس، شركة ذات املسؤولية 

كما  والكل  من رد  بشريك  املحدودة 

هو وارد في العقد

تلقاه  بمقأ�سى عقد توثيقي   -  (

بالدار  املوثق  لحلو،  حاتم  األسأاذ 

 ،(0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  البيضاء 

تقرر بقرار اسأثنائي للشركة املسماة 

بشريك  م  م  ش  مارس«   ( »ديلي 

من رد ما يلي :
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من  فكري  مراد  السيد  اسأقالة 
منصبه كمسير للشركة املسماة »ديلي 

) مارس« ش م م بشريك من رد.
شخص  في  جديد  مسير  تسمية 
السيد سليم عزوز الحامل للبطاقة 
الوطنية BK3883(1، باعأباره املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة.
مع  الشركة  نشاط  اسأمرار 
القانوني،  الشكل  بن س  االحأ اظ 
ن س  االجأماعي،  الرتسمال  ن س 
املقر  ن س  االجأماعي،  الهدف 
االجأماعية  املدة  ن س  االجأماعي، 

للشركة.
األسا�سي  النظام  تحديث  قرار 
للشركة بعد هاته الأغييرات الطارئة.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
بالدار  املوثق  لحلو،  حاتم  األسأاذ 
 ،(0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  البيضاء 
قرر الشريك الوحيد للشركة املسماة 
»ديلي ) مارس« ش م م بشريك من رد 
في شخص السيد سليم عزوز إعادة 
صياغة النظام األسا�سي للشركة بعد 

الغييرات الطارئة.
والأعديل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
بأاريخ  الكبرى  البيضاء  الدار  بوالية 
رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر   (8
الأعديل  تسجيل  وتم   717657
8) سبأمبر  بالسجل الأجاري بأاريخ 

0)0)، تحت رقم 1869).
365 P

EULER HERMES ACMAR
S A

 CAPITAL SOCIAL 50.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : 37 BOULEVARD
 ABDELLATIF BEN KADOUR

CASABLANCA
تغيير نائب العضو املنأدب

مجلس  قرارات  محضر  بموجب 
 EULER HERMES شركة  إدارة 
ACMAR SA بأاريخ 7) يوليو 0)0)، 

تقرر ما يلي :

 BENZAKOUR السيد  عزل 

العضو  نائب  منصب  من   TAWFIK

املنأدب للشركة.

 HICHAM السيد  تعيين 

عضو  كنائب   BENSAID ALAOUI

 5 ملدة  للشركة  جديدا  منأدب 

سنوات.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري للدار البيضاء في 30 سبأمبر 

0)0) تحت رقم )71791.

366 P

مزار توديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 6.111.500 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 

كالفون، الدار البيضاء

 SEMICONDUCTOR TEST

MAROC SUCC
تأسيس فرع للشركة

العام  الجمع  محضر  بمأ�سى 

يوليو   30 بأاريخ  االسأثنائي 

شركة  مساهموا  قرر   ،(0(0

شركة   SEMICONDUCTOR TEST

 50.000 رتسمالها  األسهم املبسطة، 

ب رنسا،  االجأماعي  مقرها  تورو، 

تأسيس فرع للشركة بالدار البيضاء 

ذو الخصائص الأالية :

 SEMICONDUCTOR  : التسمية 

.TEST MAROC

شكل الشركة : فرع.

املقر االجأماعي : ملأقى شارع عبد 

املومن وزنقة سومية، عمارة شهر زاد 

3، الطابق الخامس، الرقم )) الدار 

البيضاء.

التسيير : سيسير ال رع، من طرف 

 MARC SIMON CLAUDE السيد 

الجنسية،  فرن�سي   GLERANT

مقيمة   ،197( تبريل   (7 مزداد يوم 

رقم  الس ر  لجواز  وحامل  ب رنسا 

.1(AA131(7

اإليداع القانوني والتسجيل.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

ال رع لدى املحكمة الأجارية ملدينة 

سبأمبر   18 بأاريخ  البيضاء  الدار 

0)0)، حيث سجل بالسجل الأجاري 

لن س املدينة تحت رقم 591)17.

367 P

AL-YAB PRIVEE
SARL AU

رتسمالها : 100.000 درهم

سجل تجاري 6315)1 الر4اط

تحويل املقر االجأماعي للشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

 (0(0 سبأمبر   10 بأاريخ  املنعقد 

بمقر الشركة الكائن ب 6 زنقة ضاية 

تكدال   ،16 عوا الطابق الرابع شقة 

تحويل  على  املوافقة  تمت  الر4اط، 

املقر االجأماعي للشركة إلى العنوان 

الأالي:

لقبيبات  الرايس مرسيل  زنقة   (

الر4اط، وتبعا لذلك تم تغيير البند 1 

من القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (5 يوم  للر4اط  الأجارية 

0)0)، تحت رقم 8)1071.

368 P

SRIFITRANS
SARL AU

الرتسمال االجأماعي : 30.000 درهم

املقر االجأماعي : بدوار اكريكر 

جماعة سيدي رضوان اقليم وزان

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بوزان تم وضع   ،(0(0 6 تغسطس 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مواص اتها اآلتية :

 SRIFITRANS SARL  : التسمية 

.AU

نقل   : االجأماعي  الهدف 

املسأخدمين.

اكريكر  بدوار   : االجأماعي  املقر 
جماعة سيدي رضوان اقليم وزان.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسمال 
30.000 درهم مقسم إلى 300 حصة 
درهم للحصة الواحدة كلها   100 ب 

محررة وموزعة على الشكل الأالي :
 300 الدين اسري ي  السيد عالء 

حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
الدين  عالء  السيد  الوحيد  املسير 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  اسري ي 

.GM180100 الوطنية رقم
لأكوين   %5 سيقأطع   : األر4اح 

االحأياطي القانوني.
بالسجل  الأصريح  تم  لقد 
بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 
تحت عدد   (0(0 18 سبأمبر  بأاريخ 
1631 من السجل الأحليلي وااليداع 
 (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ  القانوني 

تحت رقم 871).
ائأمانية دار الضمانة

369 P

TANSIMETRAD
SARL AU

الرتسمال االجأماعي : 500.000 
درهم

املقر االجأماعي : بحي العدير شارع 
ابن رشد رقم 08 وزان

 (5 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
وضع  تم  بوزان،   (0(0 تغسطس 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة مواص اتها اآلتية :

 TANSIMENTRAD  : التسمية 
.SARL AU

في  مقاولة   : االجأماعي  الهدف 
األشغال املخأل ة.

تر4ية النحل.
املقر االجأماعي : بحي العدير شارع 

ابن رشد رقم 08 وزان.
في  محدد   : االجأماعي  الراسمال 
 5000 إلى  مقسم  درهم   500.000
حصة ب 100 درهم للحصة الواحدة 
الشكل  على  وموزعة  محررة  كلها 

الأالي :
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 5000 هسكوري  عماد  السيد 

حصة.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

عماد  السيد  الوحيد  املسيرة  طرف 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  هسكوري 

.GM77115 الوطنية رقم

لأكوين   %5 سيأقطع   : األر4اح 

االحأياطي القانوني.
لقد تم الأصريح بالسجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية بوزان بأاريخ 1) 

1637 من  0)0)، تحت رقم  سبأمبر 

القانوني  واإليداع  الأحليلي  السجل 

0)0)، تحت رقم  1) سبأمبر  بأاريخ 

.(879
 ائأمانية دار الضمانة.

370 P

HAMDICASH
SARL

الراسمال االجأماعي : 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : بدوار ال القين 

جماعة ونانة قيادة مجاعرة

إقليم وزان

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  بوزان   (0(0 7) تغسطس 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة مواص اتها اآلتية :

.HAMDICASH SARL : التسمية

وكالة تحويل   : الهدف االجأماعي 

األموال.

ال القين  بدوار   : االجأماعي  املقر 

اقليم  مجاعرة  قيادة  ونانة  جماعة 

وزان.

محدد في    : الرتسمال االجأماعي 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم للحصة الواحدة 

الشكل  على  وموزعة  محررة  كلها 

الأالي :

السيد عبد اللطيف حم�سي 600 

حصة.

 100 حم�سي  مصط ى  السيد 

حصة.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

طرف املسير الوحيد السيد مصط ى 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  حم�سي 

.GM19(171 الوطنية رقم

لأكوين   %5 سيقأطع   : األر4اح 

االحأياطي القانوني.
لقد تم الأصريح بالسجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية بوزان بأاريخ 1) 

1635 من  0)0)، تحت رقم  سبأمبر 

القانوني  واإليداع  الأحليلي  السجل 

0)0)، تحت رقم  1) سبأمبر  بأاريخ 

.(877

 ائأمانية دار الضمانة

371 P

STE GSM EL KETANI
SARL

الراسمال االجأماعي : 90.000 درهم

املقر االجأماعي : مركز زومي باب 

االثنين القديمة اقليم وزان

ت ويت الحصص والتسيير
العام  الجمع  محضر  و4مقأ�سى 

الغير العادي املنعقد بأاريخ 11 يوليو 

0)0) بوزان، قرر الشركاء ما يلي :

الحصص  ت ويت  على  املصادقة 

الكأاني  كمال  السيد  يملكها  التي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
 150 LC11(518 في الشركة تي  رقم 

واحدة  كل  قيمة  اجأماعية،  حصة 

فريد  السيد  إلى  درهم   100 منها 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الكأاني 

.LC56938 الوطنية رقم

الكأاني  الدين  نور  السيد  تعيين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
وحيد  كمسير   LC119761 رقم 

للشركة.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

بمكأب  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،(0(0 تغسطس   (8 بأاريخ 
رقم 861).

ائأمانية دار الضمانة

372 P

STE MOQRISSAT

SRAL

الرتسمال االجأماعي : 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : مركز مقريصات 

تجزئة الشافعي رقم 09 جماعة 

مقريصات إقليم وزان

 16 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

يوليو 0)0) بوزان، تم وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مواص اتها اآلتية :

 STE MOQRISSAT  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجأماعي : بيع مواد البناء 

بالأقسيط.

نقل البضائع الغير.

: مركز مقريصات  املقر االجأماعي 

جماعة   09 رقم  الشافعي  تجزئة 

مقريصات اقليم وزان.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم للحصة الواحدة 

الشكل  على  وموزعة  محررة  كلها 

الأالي :

 1000 انزيف  عبدالعلي  السيد 

حصة.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

طرف املسير السيد عبد العلي انزيف 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM1115( رقم

لأكوين   %5 سيقأطع   : األر4اح 

االحأياطي القانوني.

لقد تم الأصريح بالسجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية بوزان بأاريخ 3) 

1633 من  0)0)، تحت رقم  سبأمبر 

القانوني  واإليداع  الأحليلي  السجل 

0)0)، تحت رقم  3) سبأمبر  بأاريخ 

.(876

ائأمانية دار الضمانة

373 P

JSN DISTRIBUTION

SARL AU

بالجريدة  وقع  خطأ  اسأدراك 

بأاريخ   5633 عدد  الرسمية 

بدال من على إثر   ،(0(0 11 تكأو4ر 

االجأماع العام الغير العادي بمدينة 

سبأمبر   8 و4أاريخ  البيضاء  الدار 

.(0(0

تقرت على إثر االجأماع العام الغير 

و4أاريخ  الر4اط،  بمدينة  العادي 

8 سبأمبر 0)0).

الباقي بدون تغيير.

374 P

AYA NET SERVICE

بشريك واحد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم   ،(0(0 سبأمبر   8 بأاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الص ات الأالية :

: آية نتسيرفيس ش م.م  التسمية 

بشريك واحد.

تشغال   : االجأماعي  الهدف 

واملأاجرة  البستنة  الأنظيف، 

و4ص ة عامة كل العمليات الأجارية 

الغير  تو  املنقولة  املالية  الصناعية 

مباشرة  بطريقة  املأعلقة  املنقولة 

املذكورة  باألنشطة  مباشرة  غير  تو 

تعاله تو من شأنها املساهمة في تطور 

الشركة.

 11/13 عمارة   : االجأماعي  املقر 

الثاني تجزئة جنان  الطابق   5 شقة 

الزيأون املنصور،مكناس.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

إذا  إال  الأجاري  بالسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املسبق تو تم 

تمديدها.
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رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة كلها من 

نصيب رفيق نادية الشريك الوحيد.

بين  املشتركة  التسيير   : املسير 

السيد بوخال ة رشيد والسيدة رفيق 

نادية ملدة 5 سنوات.

ب اتح  تبدت   : االجأماعية  السنة 

يناير وتنأهي يوم 31 ديسمبر من ن س 

السنة ما عدا السنة األولى تبأدئ من 

تاريخ التسجيل في السجل الأجاري.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

تحت  بمكناس  الأجارية  للمحكمة 

رقم 50767.
بمثابة مقأطف و4يان

375 P

SUCCESS FOOD FAMILY
رشكة ذات املسؤولية املحدودة

راساملها : 100.000 درهم

مقرها االجتامعي : 382 املجمع 

الصناعي صابينو النوارص - الدار البيضاء

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بأاريخ فاتح يوليو 0)0)، تم وضع 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات املميزات الأالية :

 SUCCESS FOOD  : التسمية 

.FAMILY

و4يع  شراء   : الشركة  هدف 

وتوزيع  وتغليف  وتصدير  واسأيراد 

وغير  الغذائية  املنأجات  جميع 

الغذائية، فضال عن جميع اإلمدادات 

تو  مباشرة  إما  ذلك  وكل  األخرى، 

كم وض تو وكيل.

الخدمات اللوجيستيكية وتخزين 

املواد الغذائية وغير الغذائية.

)38 - صابينو -   : املقر االجأماعي 

النواصر - الدار البيضاء.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحدة املكأتبة كليا 
بكاملها  اإلسمية  قيمتها  واملدفوعة 

واملوزعة على الشكل الأالي :
حصة   : ادحلي  ناجم  السيد 

واحدة.
شركة إدناكو : 999 حصة.

التسيير : عين السيد ناجم ادحلي 
 SUCCESS FOOD لشركة  كمسير 

.FAMILY
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 
 716817 تحت رقم   ،(0(0 سبأمبر 
وتم تسجيلها بالسجل الأجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 903)17.
للنشر واإليداع

376 P

HEROFLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

198 حي النهضة )، مجموعة املجد، 
الر4اط
الأغيير

لشركة  الوحيد  الشريك  قام 
 (0(0 يونيو   16 بأاريخ   HIROFLEX

بأغيير املقر االجأماعي للشركة :
املقر االجأماعي الجديد : 198 حي 

النهضة )، مجموعة املجد - الر4اط.
وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 
الضبط لدى هيئة املحكمة  بكأابة  
سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0)، تحت رقم 1050.
377 P

ASAIMMO
عملية زيادة وخ ض رتس مال 

الشركة
على إثر مداوالت الجمعية العامة 
 ASAIMMO لشركة  االسأثنائية 
املنعقدة  شركة محدودة املسؤولية، 
فقد قرروا   ،(0(0 يوليو   (3 بأاريخ 

الشركاء ما يلي :

الشركة  مال  رتس  في  الزيادة 

درهم لرفعه من   19.900.000 مبلغ 

 (0.000.000 إلى  درهم   100.000

من  حصة   199000 بإصدار  درهم 

اكأأبت  للحصة  درهم   100 فئة 

وحررت على الشكل الأالي :

بمبلغ  العام  االحأياط  ادماج 

في  يكمن  الذي  درهم   5.300.000

 53 توزيع حصص مجانية بمقياس 

قديمة  مقابل حصة  جديدة  حصة 

واحدة.

الشريك  حساب  ادماج 

 PHARMCEUTICAL INSTITUTE

بمبلغ 11.600.000 درهم.

لصالح  االكأأاب  حق  حذف 

 PHARMCEUTICAL الشريك 

.INSTITUTE

بمبلغ  الشركة  مال  رتس  خ ض 

تجل  من  درهم   18.500.000

إلى  درهم   (0.000.000 من  تنزيله 

 185000 بإلغاء  درهم   1.500.000

حصة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالر4اط  الأجارية  للمحكمة  الضبط 

0)0)، تحت رقم  8) سبأمبر  بأاريخ 

.107167
من تجل االسأخالص والبيان

378 P

ATFALIA شركة
عملية زيادة وخ ض رتس مال 

الشركة
على إثر مداوالت الجمعية العامة 

 ATFALIA لشركة  االسأثنائية 

املنعقدة  االسم،  مجهولة  شركة 

قرروا  فقد   ،(0(0 3) يوليو  بأاريخ 

املساهمون ما يلي :

الشركة  مال  رتس  في  الزيادة 

من  لرفعه  درهم   1.(00.000 مبلغ 

 1.500.000 إلى  درهم   300.000

درهم بإصدار 000)1  سهم من فئة 

وحررت  اكأأبت  للسهم  درهم   100

 AMAR املساهم  حساب  بادماج 

.HOLDING

لصالح  االكأأاب  حق  حدف 

.AMAR HOLDING املساهم

بمبلغ  الشركة  مال  رتس  خ ض 

درهم من تجل تنزيله من   700.000

 800.000 إلى  درهم   1.500.000

درهم بإلغاء 7000 سهم.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالر4اط  الأجارية  للمحكمة  الضبط 

تحث رقم   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

.106908
من تجل االسأخالص والبيان

379 P

 PARAVA DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس رشكة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   ،(0(0 7) يوليو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخصائص الأالية :

 PARAVA DE  : االسم 

.CONSTRUCTION

الهدف االجأماعي : تعمال مأنوعة 

للبناء.

اللة  شارع   61  : االجأماعي  املقر 

املعاني،  مصط ى  زاوية  الياقوت 
الطابق الثاني، رقم )6 الدار البيضاء.

 100.000  : الشركة  مال  رتس 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بثمن 

100 درهم للحصة.

 500 العالم  عبد  مروان  السيد 

حصة.

السيد ال راك محمد 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.

السنة االجأماعية : السنة املدنية 

31 ديسمبر من كل  من فاتح يناير إلى 

سنة.

السيد  تعيين  تم  لقد   : التسيير 

واحد  كمسير  العالم  عبد  مروان 

مع  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحيات الكاملة.
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اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
 (( بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 0)0)، تحت رقم 1076).
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

الأجاري تحت رقم 957)17.
380 P

األسأاذ توفيق تو فراس
إقامة امليل رقم 1 شارع الشهداء افورناج 

مراكش

FEELING CAR شركة
SARL

راسمالها االجأماعي : 710.000 
درهم

مقرها االجأماعي : مراكش، عمارة 
18 محل رقم )0، ادام بالزا، زنقة 

يوغوسالفيا
رقم السجل الأجاري : 9181)

في  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   ،(0(0 9) يونيو 
تعاله  املسماة  للشركة  االسأثنائي 

ما يلي :
والحالقة  الأجميل  مركز  اضافة 

إلى الغرض االجأماعي.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بمراكش  الأجارية 
رقم  تحت   ،(0(0 7 تغسطس 

.107111(0010195
381 P

األسأاذ توفيق تو فراس
إقامة امليل رقم 1 شارع الشهداء افورناج 

مراكش

 YOUNES BOUYOUT شركة
SAKANE

SARL
راسمالها االجأماعي : 100.000 

درهم
مقرها االجأماعي : مراكش فيال 
سندباد، طريق الحسيمة وشارع 

محمد الخامس
في  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   ،(0(0 5) يونيو 
تعاله  املسماة  للشركة  االسأثنائي 

ما يلي :

إعادة توزيع الحصص بعد وفاة 

السيدة خديجة الخالدي.

االصبهاني  تسية  السيدة  تعيين 

مسيرتين  التركماني  ع اف  والسيدة 

غير  ملدة  تعاله  املذكورة  للشركة 

محددة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

رقم  تحت   ،(0(0 )1 تغسطس 

.107111(0010131

382 P

DISMISSEDMA
تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم   ،(0(0 تغسطس   13

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص الأالية :

.DISMISSEDMA : اإلسم

و4يع  اسأيراد   : الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة ومسألزماتها.

زنقة   8 30 شقة  : عمارة  العنوان 

موالي احمد لوكيلي حسان، الر4اط.

درهم   100.000  : املال  راس 

حصة اجأماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم ممنوحة إلى :

واقاس هاجر 500 حصة من فئة 

100 درهم ما يعادل 50.000 درهم.

واقاس جيهان 500 حصة من فئة 

100 درهم ما يعادل 50.000 درهم.

التسيير : يعهد التسيير إلى :

بالر4اط  القاطنة  هاجر،  واقاس 

الخطابي  الكريم  عبد  شارع   81

رقم و  ت  ب  الحاملة  املحيط  حي 

. A1130(9

بالر4اط  القاطنة  جيهان،  واقاس 

الخطابي  الكريم  عبد  شارع   81

رقم و  ت  ب  الحاملة  املحيط  حي 

.AA79817

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ توقيع النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   ،(0(0

.116((1

383 P

SUPER MIXED TRADING
ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة ت شقة 1 
إقامة النخيلة شارع الحسن األول 

- تمارة

بأمارة  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ 15 سبأمبر 0)0) للجمع العام 

ذات  م  م  ش  لشركة  العادي  الغير 

االجأماعي  مقرها  الوحيد،  الشريك 

إقامة النخيلة شارع   1 عمارة ت شقة 

الحسن األول تمارة.

تم اإلقرار باألغلبية على ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

إلى :

 ( الشطر  الخير  مرس  عمارات 

الثاني  الطابق   1( شقة   31 عمارة 

تمارة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   1006 رقم  تحت  بأمارة 

1) سبأمبر 0)0).

384 P

WEBHELP MARRAKECH
S A

س ت مراكش رقم 100.015

تغيير في اإلدارة
اسأمرار الشركة رغم الخسائر

العام  الجمع  محاضر  بموجب 

املخألط واملجلس اإلدارة املنعقدين 

بأاريخ 19 ماي 0)0) لشركة املساهمة 

 WEBHELP MARRAKECH SA
والكائن  درهم،   300.000 رتسمالها 

 ،10110 بمراكش  االجأماعي  مقرها 

غانم،  سيدي  الصناعي  الحي   ،70

تقرر ما يلي :

الكزندر  السيد  اسأقالة  معاينة 

من   ALEXANDRE FRETTI فريتي 

مهامه كمأصرف :

السيد  جديد  كمأصرف  تعيين 

 MOHAMED بوشويرب  محمد 

مغربي  مواطن   BOUCHOUIRAB

رياض  البيضاء  بالدار  والقاطن 

كالي ورنيا طريق تادارت.

فيليب  السيد  اسأقالة  معاينة 

من   PHILLIPE BROUTIN بروطان 

مهامه مدير عام منأدب للشركة.

مبشور  رضوان  السيد  تعيين 

 REDOUANE MABCHOUR

مواطن مغربي القاطن بالدار البيضاء 

تجزئة كولف سيتي بوسكورة كمدير 

جديد منأدب للشركة.

اسأمرار الشركة رغم خسارة تكثر 

من رتسمال الشركة وذلك   3/1 من 

من   357 املادة  مقأضيات  إطار  في 

القانون 17-95.

تم انجاز اإليداع القانوني بكأابة 

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 

رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر   (9 في 

.115873

385 P

 ERT AUTOMOTIVE

MOROCCO
SARL

س ت طنجة رقم 83.811

الزيادة في رتسمال الشركة
تعيين مسيرين جدد

الجمع  محضر  بموجب 

ب  املنعقد  االسأثنائي  العام 

 ERT بالشركة   ،(0(0 15 يوليو 

 AUTOMOTIVE MOROCCOS

املسؤولية  محدودة  شركة   SARL

ومقرها  يورو   100.000 رتسمالها 

 ،188 االجأماعي بطنجة تجزئة رقم 

لطنجة  الحرة  املنطقة   1 مسأودع 

توطو موتيف سيتي، تقرر ما يلي :
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الزيادة في رتسمال الشركة لرفعه 

1.100.000 يورو نقدا و4املقاصة  إلى 

مع ديون على الشركة.

تعديل للقانون األسا�سي للشركة 

بالأوافق.

السيد  اسأقالة  معاينة 

تكسيرا  فرسأوزو  ميكال  جواو 

 MONSIEUR JOAO MIGUEL

مهامه  من   FRATUSO TEIXEIRA

كمسير.

والدن  سوزان  السيدة  تعيين 

 MADAME SUSAN ميزال 

WALDEN MIZELLE ذات الجنسية 

األمريكية والقاطنة بأمريكا، كمسيرة 

جديدة.

املبروكي  كريم  السيد  تعيين 

صاحب   KARIM EL MABROUKI

الجنسية املغر4ية والقاطن بطنجة، 

كمسير جديدة.

تعيين السيد جوزي كارلوس دي 

 MONSIEUR JOSE وسوزا  بروس 

 CARLOS DE BRROS E SOUSA

صاحب الجنسية البرتغالية والقاطن 

بالبرتغال كمسير جديد.

انهاء مهام الوكالء : جوزي كارلوس 

 MONSIEUR وسوزا  بروس  دي 

 JOSE CARLOS DE BRROS E

املبروكي  كريم  والسيد   SOUSA

والسيد   KARIM EL MABROUKI

 GUSTAVO رودريكاس  كوسأافو 

.RODRIGUES

تم انجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر   (8 في 

.(3111(

386 P

 THE BOSTON

CONSULTING GROUP
SARL AU

س ت الدار البيضاء رقم 11.737)

تعيين مسير
بموجب محضر الشريك الوحيد 

لشركة   ،(0(0 سبأمبر   7 بأاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  املساهمة 

 THE BOSTON الوحيد  الشريك 

 CONSULTING GROUPE SARL

درهم،   19.000.000 رتسمالها   AU

الدار  االجأماعي  مقرها  الكائن 

البيضاء 101، شارع عبد اللطيف بن 

قدور، تقرر ما يلي :

 LISA اي ير  ليزا  السيدة  تعيين 

القاطنة  فرنسية  مواطنة   IVERS

بالدار البيضاء كمسيرة للشركة.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 5) سبأمبر 0)0)، تحت 

رقم 717139.

387 P

STE MICROELECTRONICS
SAS

س ت الدار البيضاء رقم 0.017)

تغيير في اإلدارة
العام  الجمع  محضر  بموجب 

يونيو   30 بأاريخ  املنعقد  العادي 

املبسطة  املساهمة  لشركة   (0(0

STE MICROELECTRONICS SAS

راسمالها 66.000.000 درهم، الكائن 

لي  بوسكورا شارع  االجأماعي  مقرها 

موري 101، تقرر ما يلي :

فليب  السيد  اسأقالة  معاينة 

مهامه  من   PHILIPPE BRUN بران 

كمأصرف.

للشركة  جديد  كمأصرف  تعيين 

 ALEXIS رورول  الكسيس  السيد 

مواطن فرن�سي والقاطن   REROLLE

ب رنسا.

تم انجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 5) سبأمبر 0)0)، تحت 

رقم 717138.

388 P

 LEAR AUTOMOTIVE

MOROCCO

SA

س ت طنجة رقم 0.131)

فأح فرع جديد

الرئيس  محضر  بموجب 

لشركة   ،(018 ) نوفمبر  بأاريخ 

 LEAR AUTOMOTIVE املساهمة 

مقرها  التي   MOROCCO SA

املنطقة   10(b/( االجأماعي بأجزئة 

الحرة للأصدير طريق الر4اط طنجة،  

تقرر ما يلي :

املجمع  بالقنيطرة  فرع  فأح 

سال ية،  عمور  جماعة  الصناعي، 

الحرة  املنطقة  القنيطرة،  والية 

للأصدير، القنيطرة.

التي  ال رع بن س االشغال  يقوم 

تقام باملقر االجأماعي.

برو  الكسندر  السيد  تعيين 

ALEXANDRE BRUE كمدير لل رع.

بإنشاء  املأعلق  القانوني  اإليداع 

 (0(0 يوليو   (( بأاريخ  تم  ال رع 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

للقنيطرة تحت الرقم 76039.

السجل  لدى  ال رع  تسجيل  تم 

الرقم  تحت  بالقنيطرة  الأجاري 

.55.309

تم انجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر   (8 في 

.(31111

389 P

SARIM STORE
SARL

تأسيس شركة
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
والتي  بالر4اط   (0(0 17 تغسطس 

تحمل الخصائص الأالية :
الأجارة   : االجأماعي  الهدف 
اإللكترونية، اسأيراد وتصدير السلع.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 
نقدا وهي تمثل 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.
ملكية حصص املشاركة هي :

السيدة ليلى بكري 100 حصة تي 
10.000 درهم.

الشرقاوي  احمد  موالي  السيد 
300 حصة تي 30.000 درهم.

 300 الشرقاوي  سعد  السيد 
حصة تي 30.000 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   ،( رقم   : االجأماعي  املقر 
الرياض،  حي   11 سيكأور  عنابة، 

الر4اط.
السيد  هما  املسيران   : التسيير 
سعد الشرقاوي والسيدة ليلى بكري 

ملدة غير محدودة.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
63)116 باملحكمة الأجارية بالر4اط.
390 P

 FIDUCIAIRE A TROIS
 COMPTA

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RES
 YAZAMANE 1 BLOC 6 IMM 1

APPT 9 - SALE
بمقأ�سى عقد عرفي حرر يوم 5) 
تأسيس  تم  بسال   (0(0 تغسطس 
للمصادقة  االسأثنائي  العام  الجمع 

على ما يلي :
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تم تحويل املقر االجأماعي للشركة 

إلى العنوان الأالي :

 51 رقم  الوالء  تميمة حي  تجزئة 

القرية سال.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

رقم  تحت  بسال  الأجارية  باملحكمة 

.((107

391 P

 MAGHREB ETUDES

 & DEVELOPPEMENT

CASABLANCA

SARL

تفويت حصص اجتامعية للرشكة

تبعا للجمع العام للشركاء املنعقد 

للشركة   ،(0(0 يوليو   11 بأاريخ 

مغرب اتيد ش م م شركة محدودة 

االجأماعي  رتسمالها  املسؤولية 

االجأماعي  مقرها  درهم،   100.000

شارع الحسن   1(7 البيضاء،  بالدار 

ومسجلة  الرابع  الطابق  الثاني 

بالسجل الأجاري للدار البيضاء تحت 

الشركة  شركاء  قرر   ،385((9  رقم 

ما يلي :

حصة   180 املوافقة على ت ويت 

اجأماعية التي يمألكها السيد كلمن 

مرسيل دنيس لصالح السيد يونس 

بلغيتي.

مرسيل  كلمن  السيد  اسأقالة 

وحيد  كمسير  مهامه  من  دنيس 

للشركة وإبراء ذمأه.

البلغيتي  يونس  السيد  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة وت ويض املهام.

تعديل الأوقيع االجأماعي.

تعديل البندين 6، 7، 15.1 و16، 

للقوانين األساسية للشركة.

األساسية  القوانين  تعديل 

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،(0(0 5) سبأمبر  البيضاء في تاريخ 

تحت رقم )71711.
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MOBILIER 

 ET AMENAGEMENTS

 MAROC

SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد   ،(0(0 يونيو   3 بأاريخ  الر4اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 MOBILIER ET  : التسمية 

  AMENAGEMENTS MAROC

.SARL AU

الصناعة   : االجأماعي  الهدف 

وتشغال  الخشب،  ملادة  الأحويلية 

املعادن.

تشغال البنائ وتشغال مخأل ة.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 السيد عبد الحق حبا�سي 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : فيال رقم 9K1 زنقة النجد، 

حي الرياض، الر4اط.

املسير : السيد مصط ى حبا�سي، 

.A3919(9 رقم ب ت و

الأجاري  بالسجل  الأقييد 

 : بالر4اط  الأجارية  باملحكمة 

.116195
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LA GOYAVERAIE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد   ،(0(0 يوليو   (7 بأاريخ  الر4اط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
 LA GOYAVERAIE  : التسمية  

.SARL AU
في  مقاولة   : االجأماعي  الهدف 
تر4ية  ال الحي،  االسأغالل  تسيير 

املوا�سي.
 100.000  : الشركة  رتسمال 
1000 حصة من  مقسمة إلى  درهم، 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
 1000 لشقار  مروان  السيد 

حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : عمارة رقم 91، زنقة نابولي، 

شقة رقم 05، املحيط، الر4اط.
املسير : السيد مروان لشقار، رقم 

.A339857 ب ت و
الأجاري  بالسجل  الأقييد 
باملحكمة الأجارية بالر4اط 116193.
394 P

AGRICOLD LOGISTICS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد   ،(0(0 يوليو   16 بأاريخ  الر4اط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
 AGRICOLD  : التسمية  

.LOGISTICS SARL AU
اللوجستيك   : االجأماعي  الهدف 

وتخزين السلع، املنأجات والبضائع.
نقل السلع والبضائع.

 100.000  : الشركة  رتسمال 
1000 حصة من  مقسمة إلى  درهم، 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 حريز  والد  فريكو  شركة 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

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

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : عمارة رقم 91، زنقة نابولي، 

شقة رقم 05، املحيط، الر4اط.
شريف  محمد  السيد   : املسير 

.BE78(716 جسوس، رقم ب ت و
الأجاري  بالسجل  الأقييد 
باملحكمة الأجارية بالر4اط 116191.
395 P

TWIN SURVEY
SARL AU

بمقأ�سى املحضر املصادق عليه 
االسأثنائي  العام  الجمع  طرف  من 
 TWIN SURVEY SARL AU لشركة 

بأاريخ )) يناير 0)0)، تقرر ما يلي :
من  االجأماعي  املقر  تحويل 
والد  رياض  تجزئة   : الحالي  العنوان 
مطاع القطاع 3 رقم 37 الطابق األول 
تمارة إلى تجزئة نخيلة شارع الحسن 
األول، إقامة نخيلة رقم 5) عمارة ب 

شقة 6 املركز، تمارة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر  فاتح  في 

.106(97
396 P

IN10SEVENTS
SARL AU

AU CAPITAL DE 30.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : GUICHE DES
 OUDAYAS, LOTISSEMENT

LAAYOUNE 2
LOT N°62 - TEMARA

RC : 124201/TEMARA
حل الشركة

القرارات  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ  الوحيد  للشريك  االسأثنائية 
)1 تغسطس 0)0)، تم اقرار ما يلي :
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االعالن عن الحل السابق ألوانه 

للشركة.

تم تعيين الشريك الوحيد السيد 

كريم فالبوم كمص ي.

تم تحديد املقر االجأماعي للشركة 

كمكان للأص ية.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر   17 يوم 

.3965
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ائأمانية توتان

محاسب معأمد

الر4اط – حي املحيط، 65، زنقة إبراهيم 

الروداني، إقامة ال ردوس، شقة رقم 5)

الطابع الرابع

الهاتف الثابت : 07.50.)05.30.0

املحمول : 06.66.08.11.08 

Email :m.toutane@gmail.com

FIDUCIAIRE TOUTANE

SARL

نقل املقر االجأماعي 

قرار  محضر  بمقأ�سى 

يوليو   (1 بأاريخ  املنعقد  املسير 

رقم  تحت  واملسجل   (0(0

 RE(0(00016515(016 OR

تغسطس   ( تاريخ   13518/(0(0

0)0) قرر مسير الشركة ما يلي :

نقل مقر الشركة من الر4اط رقم 

تكدال   1 زنقة واد زيز شقة رقم   13

إلى الر4اط حي املحيط، زنقة إبراهيم 

65، إقامة ال ردوس،  الروداني، رقم 

شقة رقم 5)، الطابع الرابع.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بالر4اط، 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

.1069(3
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شمسية

SHAMSIYAH

شركة مساهمة

الرتسمال : 666.700 درهم

املقر االجأماعي : طريق الر4اط

كيلومتر 9، 50)0) الدار البيضاء 

عين السبع، ص.ب 613)

السجل الأجاري : الدار البيضاء

رقم 65)375

تجديد مهام تعضاء مجلس اإلدارة
تجديد مهام رئيس مجلس اإلدارة

تجديد مهام املدير العام
بمقأ�سى قرار محضر الجمع العام 

يونيو   18 بأاريخ  االسأثنائي املنعقد 

0)0)، وقرار  محضر اجأماع مجلس 

تقرر  اإلدارة املنعقد بن س الأاريخ، 

ما يلي :

مجلس  تعضاء  مهام  تجديد 

: السيد مارسيال  اإلدارة املأكون من 

 ،M. Martial LEVARD لوفار 

 LA ترتاليس كونسولت ش.م  شركة 

 SOCIETE ARTHALYS CONSULT

SA ممثلة من طرف السيد مارسيال 

لوفار M. Martial LEVARD، السيد 

 M. سوفاجيت  ماري  ايف  مارك 

 ،Marc Yves Marie SAUVAGET

 LA SOCIETE شركة فالوريم س ت س

السيد  ممثلة من   VALOREM SAS

 M. Frédéric النوي  فريديريك 

 M. جيرار  بيير  والسيد   LANOE

سأة  ملدة  وذلك   Pierre GIRARD

سنوات.

تجديد مهام رئيس مجلس اإلدارة،  

 M. Martial لوفار  مارسيال  السيد 

LEVARD طوال مدة مهامه كإداري.

السيد  تجديد مهام املدير العام  

 M. Marc سوفاجيت  ماري  ايف 

Yves Marie SAUVAGETطوال مدة 

مهامه كإداري.

إتمام  تجل  من  السلط  ت ويت 

اإلجراءات.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 717101.

للخالصة والبيان

الرئيس
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فاماكو

FAMACO

رتسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة رقم ))1

الحي الصناعي بالساحل 6100) - 

حد السوالم

السجل الأجاري ببرشيد - 935)

تعيين مدير عام مندوب

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقأ�سى 

بمقر   (0(0 ماي   (8 املنعقد بأاريخ 

 ،FAMACO, S.A شركة فاماكو، س.ت

تقرر ما يلي :

دينيس  السيد  تعيين 

 Denis جوركانيديس جان فرونسوا 

 GEORGANIDIS Jean - François

كمدير عام مندوب.

إتمام  تجل  من  السلط  ت ويت 

اإلجراءات.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   11 بأاريخ 

.1(13

للخالصة والبيان

املسير
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أبيما ماروك
ABEIMA MAROC

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : عمارة خليج 

النخيل، الطابق الثالث، رقم )63
فونتي سونابا، تكادير

السجل الأجاري تكادير
رقم : 11337

تحيين امللف القانوني
الشريك  قرار  محضر  بمقأ�سى 
ماروك  تبيما  لشركة  الوحيد 
بأاريخ  الصادر   ABEIMA MAROC

8) فبراير 0)0)، تقرر ما يلي :
لشركة  القانوني  امللف  تحيين 
 ABEIMA MAROC ماروك  تبيما 
تبعا للأغيير في التسمية االجأماعية 

واملمثل القانوني للشركة األم.
األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.
الأعديل املالزم للقوانين األساسية 

للشركة.
ت ويت السلط.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   3 بأاريخ 

.961(1
للخالصة والبيان

املسير
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 ETABLISSEMENT
EL KHOUZAMI PRIVE

SARL AU
شارع موالي رشيد، إقامة املجاهدين

رقم 16، طنجة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريكة وحيدة
سجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 (0(0 سبأمبر   ( بأاريخ  بطنجة 
ذات  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
 ETABLISSEMENT املميزات لشركة 
 EL KHOUZAMI PRIVE - SARL

AU الأالية :
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الشريكة السيدة نرجس الخزامي 
بأاريخ  مزدادة  الجنسية،  مغر4ية 
مكناس  بوليلي   1983 ديسمبر   ((
والساكنة بشارع محمد السادس رقم 
6) طنجة والحاملة لبطاقة الأعريف 
صالحة إلى   K385879 الوطنية رقم 

غاية 3 تبريل 1)0).
 ETABLISSEMENT  : التسمية 
 EL KHOUZAMI PRIVE - SARL

AU
الغرض :

 ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
PRIVE

Socondaire collegiale général
Socondaire qualifiant général
الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة اكأأبت وسددت كما يلي :
 1000 الخزامي  نرجس  السيدة 

حصة.
موالي  شارع   : االجأماعي  املقر 
 ،16 رقم  املجاهدين،  إقامة  رشيد، 

طنجة.
املدة : 99 سنة.

نرجس  السيدة  تعيين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  الخزامي 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   (3 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

0)0) تحت رقم 1853.
بمثابة مقأطف و4يان
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ائأمانية لومباردي 
الدار البيضاء، 1)1، شارع عبد املومن

B إقامة رياض عبد املومن، عمارة
الطابق الثاني، الرقم 8

الهاتف : 86.59.97.)).05
ال اكس : 86.59.99.)).05

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@
GMAIL.COM

 PERFECT PROMOTION
CHAHID - 2PC

SARL AU
تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تم  البيضاء  بالدار   (0(0 يوليو   8

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد املميزات الأالية :

 PERFECT  : التسمية 

 PROMOTION CHAHID (2PC( -

SARL AU

الهدف االجأماعي : منعش عقاري.

البيضاء،  الدار   : املقر االجأماعي 

 ،3 شهرزاد  إقامة  سومية،  زنقة 

الطابق الخامس، رقم ))، بالمي.

  80.000  : االجأماعي  الرتسمال 

الشريك  إلى  بالكامل  معطات  درهم 

الوحيد السيد عادل شديد الوزاني.

التسيير : تم تعيين املسير الوحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

السيد عادل شديد الوزاني مغربي 

تغسطس   1 يوم  واملزداد  الجنسية 

حي  البيضاء  بالدار  الساكن   196(

بولوا الحامل   58 الشرطة فيال رقم 

.B581085 للبطاقة الوطنية رقم

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

البيضاء بأاريخ 1) يوليو 0)0) تحت 

الرقم 710856.
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ائأمانية تكنيك تسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

SOCIETE POL TELESET 
SARL AU

الشركة بول تليسيت ش.ذ.م.م ذات 

الشريك الوحيد

مقرها االجأماعي : طنجة، جماعة 

جزناية، ص ب )6 ملرينا فرايحيين

رتسمالها : 100.000 درهم

س.ت. : 85837

الزيادة في رتسمال الشركة
بموجب قرارات الشريك الوحيد 

ش.ذ.م.م  تليسيت«  »بول  للشركة 

بأاريخ الوحيد  الشريك   ذات 

رتسمالها   ،(0(0 سبأمبر   16

100.000 درهم.

مقرها االجأماعي بطنجة، جماعة 

ملرينا فرايحيين   ،6( جزناية، ص ب 

السيد عمر بوالت بص أه املسير   ،1

لجميع  واملالك  للشركة  الوحيد 

الحصص االجأماعية، قرر ما يلي :

من  الشركة  رتسمال  في  الزيادة 

100.000 درهم إلى 000.000.) درهم 

الحساب  من  االقأطاع  طريق  عن 

مجموع  في  وذلك  للشركاء  الجاري 

1.900.000 درهم.

تعديل ال صول 6 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر    (1 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

0)0) تحت رقم 31058).
مقأطف و4يان النشر

ائأمانية تكنيك تسيسطانس
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SOCIETE HIKMA

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسمال : 500.000 درهم

املكأب الرئي�سي : 3، زنقة ديماشك

الر4اط

ICE : 001591040000019

تقرير الوفاة ونقل األسهم
اسأقالة اإلدارة وتعيين اإلدارة 

الجديدة
بناء على محضر اجأماع الجمعية 

في املنعقد  العادية  غير   العامة 

10 يوليو 0)0)، تقرر ما يلي :

محمد  قديري  السيد  اسأقالة 

القادري  السيد  تعيين  وتقرر  كريم 

تحمد رضا والسيد مجدوبي عدنان 

السيد  املرحوم  محل  ليحل  مديرا 

مجدوبي عالل ل ترة غير محدودة.

تعديل النظام األسا�سي.

صالحيات لحامل نسخة تو تصل 

من هذا القرار السأكمال اإلجراءات 
القانونية املنصوص عليها في القانون 

واإلدارات  الأجاري  السجل  مع 

وجه  على  تسجيله  وكذلك  األخرى 

الخصوص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

15 سبأمبر   الأجارية بالر4اط، بأاريخ 

0)0) برقم 106717.
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SOCIETE AKA ESPACES
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0)، قد  ) سبأمبر  الر4اط، بأاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 SOCIETE AKA  : التسمية 

ESPACES SARL AU

الهدف االجأماعي : 
للأعاون  عمل  مساحة  إنشاء 

املشترك.

للعمل،  جماعية  منصة  توفير 

لألنشطة، وللأكوين.

وترفيهية  ثقافية  فعاليات  تنظيم 

واملدارس  لألفراد  وتعليمية 

والشركات.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

القباج زينب 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
تانسي ت،  زنقة   ،11  : املقر 

الطابق 1، تكدال، الر4اط.

املسير : القباج زينب.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.116(53

406 P
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فسخ عقد تسيير حر ألصل 

تجاري
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأطوان 

بأاريخ 10 فبراير 0)0) تم فسخ عقد 

التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن 

الخامس،  محمد  شارع  بأطوان، 

نشاط  ملزاولة  واملسأغل   17 رقم 

واملشرو4ات  الحلويات  لبيع  كافأيريا 

السيد  طرف  من  املوقع  الخ ي ة، 

القاطن بأطوان، شارع  عمرو سعو، 
1، حي موالي  1، رقم  زنقة  اشبيلية، 

الأجاري  بالسجل  املقيد  الحسن، 

بص أه   ،1353( بأطوان تحت رقم 

مالكا لألصل الأجاري والشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

PATISSERIE SMIR، شركة مغر4ية، 

املقيدة  درهم،   100.000 رتسمالها 

بالسجل الأجاري بأطوان تحت رقم 

االجأماعي  مقرها  والكائن   ،1631

رقم  بأطوان شارع محمد الخامس، 

17، بص تها مسير حر.
للنشر والبيان

407 P

فسخ عقد تسيير حر ألصل 

تجاري
محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (015 ديسمبر   7 بأاريخ  بأطوان 

الحر لألصل  التسيير  تم فسخ عقد 

 9 شارع  بأطوان،  الكائن  الأجاري 

 ،1(9 رقم  املطار،  تجزئة  تبريل، 

مطعم،  نشاط  ملزاولة  واملسأغل 

محمد  السيد  طرف  من  املوقع 

املطار،  بأطوان،  القاطن  الغوال، 

 ،116 شارع موحى توحمو زياني، رقم 

بأطوان  الأجاري  بالسجل  واملقيد 

مالكا  بص أه   ،16510 رقم  تحت 

ذات  والشركة  الأجاري  لألصل 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مغر4ية،  شركة   ،MAC SLIMANI

بأطوان  الأجاري  بالسجل  مقيدة 

تحت رقم 13667.

 والكائن مقرها االجأماعي بأطوان 

رقم  املطار،  تجزئة  تبريل،   9 شارع 

تم  وقد  حر  مسير  بص تها   ،1(9

ال سخ نتيجة تملك الشركة لألصل 

الأجاري.
للنشر والبيان

408 P

فسخ عقد تسيير حر ألصل 

تجاري

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ  بأطوان 

الحر لألصل  التسيير  تم فسخ عقد 

شارع  بأطوان،  الكائن  الأجاري 

والذي   ،108 رقم  العباس،  موالي 

يحمل  مصنف  ك ندق  يسأغل 

 HOTEL هو  مسجال  تجاريا  شعارا 

طرف  من  املوقع   ،AL MANDARI

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 PROMOTION IMMOBILIERE

ACHRAF & BADR، شركة مغر4ية، 

مقيدة  درهم،   500.000 رتسمالها 

بالسجل الأجاري بأطوان تحت الرقم 

االجأماعي :  مقرها  والكائن   ،5717

العباس،  موالي  شارع  بأطوان، 

بص تها   ،108 رقم  املنظري،  فندق 

مالكة األصل الأجاري والشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

شركة   ،JAWHARAT AL MADINA

درهم،   100.000 رتسمالها  مغر4ية، 

بأطوان  الأجاري  بالسجل  مقيدة 

والكائن مقرها   ،15087 تحت الرقم 

الكوكب،  شارع  بأطوان  االجأماعي 

املكأب   68/67 رقم  املطار،  تجزئة 

رقم 8، بص تها مسير حر.
للنشر والبيان

409 P

 STE BORAK TRANSPORT &

LOGISTIQUE

SARL

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،(019 ديسمبر   31 بأاريخ  بطنجة، 

املذكورة  الشركة  في  الشركاء  قرر 

الأعديالت  على  املصادقة  تعاله 

الأالية :

الأص ية النهائية للشركة.

املصادقة على حسابات الأص ية 

وتقرير املص ي.

إبراء املصف للشركة :

اليعقوبي،  سعيد  محمد  السيد 

األهلية،  الكامل  الجنسية،  املغربي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.J700(1 رقم

السجل  على  النهائي  التشطيب 

الأجاري للشركة.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة الأجارية بطنجة، 

رقم  تحت   ،(0(0 يوليو   (0 بأاريخ 

556)3)، السجل الأجاري 31713.
للنشر والبيان

410 P

SS COMPANY شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 

تأسيس  تم  قد   ،(0(0 سبأمبر   9

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات الأالية :

 SS COMPANY : التسمية

اسأغالل   : االجأماعي  الهدف 

الوجبات السريعة.

في  حدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

تم  قد  درهم   100 فئة  من  حصة 

للسيدة  وإسنادها  بأكملها  تحريرها 

سارة السرغيني.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

زايد  تبو  زنقة   : االجأماعي  املقر 

الدار  املعاريف،   ،9 رقم  الدادو�سي، 

البيضاء.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحاملة  السرغيني  سارة  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

)BL9135 وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  الأجاري  السجل  رقم 

الأجارية بالدار البيضاء : 7)1739.
مقأطف من تجل اإلشهار

411 P

SPORT CORP شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد   ،(0(0 تغسطس   31 بأاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات الأالية :

 SPORT CORP SARL : التسمية

االستشارات   : االجأماعي  الهدف 

في الأدبير.

في  حدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

تم  قد  درهم   100 فئة  من  حصة 

تحريرها بأكملها واملخصصة للشركاء 

بما يتناسب مع مساهماتهم، تي

السيد ياسين بن بوفارس الحامل  

 AB138036 - للبطاقة الوطنية رقم 

500 حصة.

الحاملة  بنأ ريت  مروان  السيد 

 A362970 - رقم  الوطنية  للبطاقة 

500 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة تبو   ،156  : املقر االجأماعي 

املعاريف،   ،9 رقم  الدادو�سي،  زايد 

الدار البيضاء.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحاملة   بنأ ريت  مروان  السيد 

 A36(970 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  الأجاري  السجل  رقم 

الأجارية بالدار البيضاء : 173933.
مقأطف من تجل اإلشهار

412 P

CITY BUS TRANSPORT

Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 210.000.000 DHS

 Siège Social : Business Center

 YASMINA, Angle Boulevard

 CHEFCHAOUNI et Route de

 Rabat, Apprt N°13, 2ème étage

CASABLANCA

RC : 309159

ت ويت حصص اجأماعية
تعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  اسأثنائيا  املنعقد  العادي 

الشركاء  اتخذ   (019 تغسطس   (1

القرارات اآلتية :

مرشيد  عماد  السيد  تعيين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل  

ملدة  كمسير جديد   EE181168 رقم 

غير محدودة.

النظام  من   16 املادة  تعديل 

األسا�سي - »اإلمضاء«.

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  اسأثنائيا  املنعقد  العادي 

الشركاء  اتخذ   (019 تغسطس   (8

القرارات اآلتية :

املصادقة على ت ويت تسهم من 

السيد علي املطيع إلى كل من شركة 

خ والسيد عماد مرشيد.

تغيير النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  الأجارية 

717116 بأاريخ 3) سبأمبر 0)0).
مقأطف من تجل اإلشهار

413 P

ائأمانية البغيل

محاسب معأمد

عضو بجمعية ائأمانيات الشمال

»تفينور«

تشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

الأوكيل العقاري

9، شارع فاس، الطابق األول، رقم 1، طنجة

الهاتف وال اكس : 1.67).05.39.93

املحمول : 0661170980-0661166559

fiduciairebghiel@ : العنوان االلكتروني

gmail.com

RAGHIBTEX

SARL

السجل الأجاري رقم 105707

نقل املقر االجأماعي للشركة
تعديل القانون األسا�سي

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

غير العادي للشركاء الشركة املسماة 

محدودة  شركة   ،RAGHIBTEX

 100.000 رتسمالها  املسؤولية، 

باملنطقة  مقرها  والكائن  درهم، 

 ،8(9 رقم  قطعة  املجد  الصناعية 

انعقد بأاريخ  الطابق الرابع، طنجة، 

11 تغسطس 0)0)، وتقرر :

نقل املقر االجأماعي للشركة الذي 

كان سابقا املنطقة الصناعية املجد 

الرابع،  الطابق   ،8(9 رقم  قطعة 

الكائن  الجديد  العنوان  إلى  طنجة 

 ،5 )1، رقم  1، زنقة  ب تجزئة األمل 

طنجة.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ  بطنجة 

تحت رقم )3383).
مسأخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال

414 P

مكأب محمد للمحاسبة واالستشارة

CMCC

محاسب بالر4اط

GSM : 0661.33.94.09

NES INGENIRIE

SARL AU

مسـجل  عرفـي  عـقد  بمقأ�سى 

بالر4اط، في 18 تغسطس 0)0)، تـم 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املــسؤولية 

الوحيد باملميزات الأالية :

 NES INGENIRIE  : التسمية 

SARL AU

الهـــدف االجأماعي : مـــقاولة جميع 

خدمات البناء.

 30 رقم  عمارة   : االجأماعي  املقر 

شقة رقم 8 زنقة موالي تحمد لوكيلي 

حسان الر4اط.

ســنة ابــــأداء من تاريخ   99  : املــدة 

تقييدها بالسـجل الأجاري.

درهم   100.000  : رتســمالها 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسـمة 

100 درهم للحصة الواحــدة املوزعة 

على الشكل الأالي :

الســــيد حكم الداية املحصل على 

1000 حصة.

للشركة  كمسير  عين   : التسيير 

الســــيد حكم الداية ل ترة غير محددة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

في  107181 رقم  تحت   بالر4اط 

السجل  رقم   (0(0 سبأمبر   (6

الأجاري 31)116.

415 P

مكأب محمد للمحاسبة واالستشارة
CMCC

محاسب بالر4اط
GSM : 0661.33.94.09

TBVA GROUPE
SARL AU

مسـجل  عرفـي  عـقد  بمقأ�سى 
بالر4اط، في 18 تغسطس 0)0)، تـم 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املــسؤولية 

الوحيد باملميزات الأالية :
 TBVA GROUPE  : التسمية 

SARL AU
الهـــدف االجأماعي : مـــقاولة جميع 

خدمات البناء.
 30 رقم  عمارة   : االجأماعي  املقر 
شقة رقم 8 زنقة موالي تحمد لوكيلي 

حسان الر4اط.
ســنة ابــــأداء من تاريخ   99  : املــدة 

تقييدها بالسـجل الأجاري.
درهم   100.000  : رتســمالها 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسـمة 
100 درهم للحصة الواحــدة املوزعة 

على الشكل الأالي :
الســــيد حكم الداية املحصل على 

1000 حصة.
للشركة  كمسير  عين   : التسيير 
الســــيد حكم الداية ل ترة غير محددة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
في  107185 رقم  تحت   بالر4اط 
السجل  رقم   (0(0 سبأمبر   (6

الأجاري 33)116.
416 P

 NUEVA CAMELIA
DISTRIBUTION

ش.م.م
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدار البيضاء
13، زنقة احمد املجاطي، إقامة

لي الب، الطابق األول، رقم 8
بأاريخ عرفي،  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس  تم   (0(0 تغسطس   (5
شركة ذات مسؤولية محدودة، تأميز 

بالخصائص الأالية :
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 NUEVA CAMELIA  : التسمية 

DISTRIBUTION ش.م.م.

الغرض االجأماعي : 

السلع  تنواع  جميع  و4يع  شراء 

الغدائية وغير الغدائية.

وصنع  وتصدير  اسأيراد  شراء، 

ومواد  الغذائية  املواد  جميع 

الأنظيف.

بص ة عامة القيام بكل العمليات 

مباشرة  غير  تو  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط الأجاري للشركة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجأماعي 
لي  إقامة  املجاطي،  احمد  زنقة   ،13

الب، الطابق األول، رقم 8.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

إلى  درهم مقسـم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 قيمة  من  حصة   1000

للواحــدة.

الســــيد سعيد بوقد 900 حصة.

 100 بوقد  الرحمان  عبد  السيد 

حصة.

التسيير : السيد سعيد بوقد مسير 

الشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

تحت   (0(0 سبأمبر   (1 في  البيضاء 
رقم 3)8)17.

417 P

ديوان حمزة بوقد

موثق

185، شارع عبد املومن، الطابق الخامس، الدار 

البيضاء

الهاتف : 0.36.16).)).05 / 19.09.07.)).05

TEAM REAL ESTATE 
ش.م.م

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدار البيضاء

13، زنقة احمد املجاطي، إقامة

لي الب، الطابق األول، رقم 8

بأاريخ موثق،  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس  تم   (0(0 تغسطس   (7

شركة ذات مسؤولية محدودة، تأميز 

بالخصائص الأالية :

TEAM REAL ESTATE : التسمية

ش.م.م.

الغرض االجأماعي : 

اقأناء و4يع جميع تنواع العقارات، 

الأجارية  املحالت  جميع  كراء 

والعمارات.

تشييد جميع تنواع املباني.

بص ة عامة القيام بكل العمليات 

مباشرة  غير  تو  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط الأجاري للشركة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجأماعي 
لي  إقامة  املجاطي،  احمد  زنقة   ،13

الب، الطابق األول، رقم 8.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

إلى  درهم مقسـم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 قيمة  من  حصة   1000

للواحــدة.

الســــيد احمد لط ي 500 حصة.

 500 السيد محمد فاضل لط ي 

حصة.

لط ي  احمد  الســــيد   : التسيير 

مسيرا  لط ي  فاضل  محمد  والسيد 

الشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

تحت   (0(0 سبأمبر   18 في  البيضاء 
رقم 517)17.

للنسخة واإلشارة

األسأاذ حمزة بوقد

418 P

LABEL MED
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : عمارة رقم 16

شقة رقم 7)، شارع عقبة، تكدال

الر4اط

العام  الجمع  ملداولة  تبعا 

مارس   5 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

0)0)، تقرر ما يلي :

بيع الحصص من السيدة ح يظة 

 : طارق  الزيات  السيد  إلى  العلمي 

1000 حصة.

اسأقالة السيدة ح يظة العلمي 
السيد  وتعيين  كمسيرة  منصبها  من 
مسيرا جديدا لشركة  الزيات طارق، 
شريك  ذات  ش.م.م   LABEL MED

وحيد، ملدة غير محدودة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بالر4اط، 
رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (1 يوم 

.107101
بمثابة مقأطف و4يان

419 P

DEBBAGH ATELIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رتسمالها : 10.000 درهم

املقر االجأماعي : 6، زنقة ضاية 
عوا،الطابق الرابع، شقة رقم 16 

تكدال، الر4اط
التسيير  محضر  ملداولة  تبعا 
 ،(0(0 فبراير   1 بأاريخ  املنعقد 
لشركة DEBBAGH ATELIER ش.م.م 

ذات شريك وحيد، تقرر ما يلي :
للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
عوا،الطابق  ضاية  زنقة   ،6  : من 
16 تكدال، الر4اط  الرابع، شقة رقم 
إلى : 56، زنقة موالي اسماعيل، شقة 

رقم 1، الر4اط.
القانون  من   1 فال صل  و4الأالي 

األسا�سي قد تم تغييره.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بالر4اط، 
رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر   (5 يوم 

.107137
بمثابة مقأطف و4يان

420 P

 SOCIETE BMH ATLAS
MARBER

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 
وإقامة  تم إنشاء   (0(0 سبأمبر   17
قانون الشركة التي تأصف كما يلي :

 SOCIETE BMH  : التسمية 

ATLAS MARBER SARL

الص ة القانونية : ش.م.م.

والأصدير،  االسأيراد   : الهدف 

األشغال العامة، الرخام.

املقر االجأماعي : حي الجديد بلوك 

) رقم 19 تي لت.

املدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : املال  رتس 

 100 1000 حصة بقيمة  مقسمة في 

درهم ل ائدة موراد بنشري ة و1000 

حصة بقيمة 100 درهم ل ائدة هدى 

مزيان.

الطاوس  السيد احمد   : التسيير 

 ،JB59119 الوطنية  البطاقة  رقم 

ملدة غير محدودة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

وتنأهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

8) سبأمبر  االبأدائية بتي لت بأاريخ 

0)0) تحت رقم 160.

421 P

األمانة امللكية للمغرب

9)، شارع العلويين، رقم 1، الر4اط

شركة أكروميروون

ش.ذ.م.م، وذات شريك وحيد

إن الجمع العام املنعقد بالعرائش 

لشركة   (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ 

وذات  ش.ذ.م.م،  تكروميروون، 

شريك وحيد، مقرها العرائش، 118، 

رتسمالها  هللا،  عبد  بن  عالل  زنقة 

7.100.000 درهم واملسجلة بالسجل  

 ،117 بالعرائش تحت رقم  الأجاري 

قد قرر ما يلي :

ماريا  كارلوس  السيد  تعيين 

كو4يون روخو كمسير جديد ملدة غير 

محددة، بعد اسأقالة السيد خو�سي 

مهامه  من  رودرويلو  كارسيا  ماريا 

كمسير سابق بالشركة.
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كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،(0(0 1) سبأمبر  بالعرائش بأاريخ 

تحت رقم 0)0)/879.
بمثابة مقأطف و4يان
رئيسة مجلس اإلدارة

422 P

TPF PYRAMIDE INGENIERIE
SARL

العقد املوقع خصوصيا  بموجب 
0)0) قرر الشريك  5) فبراير  بأاريخ 
 TPF PYRAMIDE للشركة  الوحيد 
مروان  السيد  تعيين   INGENIERIE
الأعريف  لبطاقة  حامل  بينوتي 
مسيرا   AD61086 رقم  الوطنية 
قابلة  سنة  ملدة  وذلك  للشركة 
يوسف  السيد  من  بدل  للأجديد 
بأقديم  قام  الذي  الحمزاوي 

اسأقالأه.
تجديد  الوحيد  الشريك  قرر 
النظام األسا�سي للشركة بأخذ بعين 
االعأبار الأعديالت التي قررت سابقا.
الخاص  الأصريح  وضع  تم  وقد 
املحكمة  بكأابة  املأخذة  بالأغييرات 
سبأمبر   (8 يوم  بالر4اط  الأجارية 
0)0) تحت األرقام 01)107 وتعديل 

السجل الأجاري تحت الرقم 1090.
423 P

TOUS VERS SEPT
SARL AU

تعديل
بمقأ�سى عقد عرفي للجمع العام 
 TOUS VERS لشركة  العادي  غير 
SEPT SARL AU بأاريخ فاتح سبأمبر 

0)0) بالر4اط تقرر ما يلي :
االجأماعي  النشاط  توسيع 

للشركة بإضافة :
واسأخراج  الأنقيب  اآلبار،  ح ر 
تصنيع  املعادن،  بيع وشراء  املعادن، 
املنأجات  جميع  وتوزيع  وتسويق 
نقل  والجملة،  بالأقسيط  الغذائية 
املسأويين  على  واألفراد  البضائع 

الوطني والدولي.

من   3 املادة  تعديل  و4الأالي 

القانون األسا�سي للشركة.

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
من 11 زنقة العشري شقة 1 تكدال، 

تجزئة  إلى  القديم)  )املقر  الر4اط 

سال  طريق القنيطرة،   ( البركة رقم 

و4الأالي تعديل املادة  )املقر الجديد). 

1 من القانون األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 107160.

424 P

�سي إف جي بنك

CFG Bank
السيد فقيهي الصحراوي

77، إقامة سيتي، زنقة فرحات حشاد

الطابق )، الرقم 36، الدار البيضاء

صندوق االستثمار املشترك
AXA PERFORMANCE

إدارة  مجلس  مداوالت  على  بناء 

بأاريخ  CFG GESTION  شركة 

11 يونيو 0)0)، تقرر ما يلي :

باإليداع  املكل ة  املؤسسة  تغيير 

.AXA PERFORMANCE

إعادة صياغة سياسة االستثمار 

.AXA PERFORMANCE

االكأأاب  عمولة  تعديل 

.AXA PERFORMANCE واالسترداد

االكأأاب  شروط  تعديل 

.AXA PERFORMANCE واالسترداد

 AXA التسيير  مصاريف  تعديل 

.PERFORMANCE

موضوع  الأغييرات  هذه  كانت 

قبل  من  املمنوحة  املوافقة  تجديد 

الرساميل  لسوق  املغر4ية  الهيئة 

رقم  تحت   (0(0 يوليو   (9 بأاريخ 

.GP(0105

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ 

.7176(5
�سي إف جي بنك

425 P

�سي إف جي بنك

CFG Bank

السيد فقيهي الصحراوي

77، إقامة سيتي، زنقة فرحات حشاد

الطابق )، الرقم 36، الدار البيضاء

صندوق االستثمار املشترك
CAA RENDEMENT

إدارة  مجلس  مداوالت  على  بناء 

بأاريخ  CFG GESTION  شركة 

11 يونيو 0)0)، تقرر ما يلي :

باإليداع  املكل ة  املؤسسة  تغيير 

.CAA RENDEMENT

إعادة صياغة سياسة االستثمار 

.CAA RENDEMENT

 CAA إعادة صياغة هدف التسيير

.RENDEMENT

تعديل طرق االكأأاب واالسترداد 

.CAA RENDEMENT

االكأأاب  شروط  تعديل 

.CAA RENDEMENT واالسترداد

 CAA التسيير  مصاريف  تعديل 

.RENDEMENT
توسيع نطاف حساسية الصندوق 

.CAA RENDEMENT

موضوع  الأغييرات  هذه  كانت 

قبل  من  املمنوحة  املوافقة  تجديد 

الرساميل  لسوق  املغر4ية  الهيئة 

رقم  تحت   (0(0 يوليو   (9 بأاريخ 

.GP(0106

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ 

.7176(1
�سي إف جي بنك

426 P

 STE EL MOUBTASSIME

RESTAURATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

تأسيس  تم   ،(0(0 تغسطس   15

الشركة ذات املمميزات الأالية :

 : االجأماعية  التسمية 

 STE EL MOUBTASSIME

RESTAURATIONS ش.م.م ل.و.

: مطعم سناك  الهدف االجأماعي 

في مجال  الخدمات  تقديم  املشواة، 

املطاعم، توصيل.

عمارة   ،69  : االجأماعي  املقر 

ال طواكي  حمان  شارع  كراكشو، 

مابيال الر4اط.

الرتسمال : 100.000 درهم مجزتة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

تم تعيين السيدة زهرة   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  املبتسم 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبأدئ  األولى 

بالسجل الأجاري.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 سبأمبر   (8 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 35)116.

427 P

2BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسمال قدره : 1.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : 11، زنقة 

األشعري، شقة 1، تكدال، الر4اط

السجل الأجاري : 81)116

تم  قد  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

الأالية :

(BTP : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

كراء  تجارة،   : االجأماعي  الهدف 

اآلالت، البناء، األشغال املأعددة.

رتس املال : 1.000.000 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة   ،11  : االجأماعي  املقر 

األشعري، شقة 1، تكدال، الر4اط.

السيد  بين  مشترك   : التسيير 

محمد  والسيد  سباحو  ابن  يونس 

البدوي.

الأجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

.116(81
عن النسخة والنص

428 P

سطارمي

ش.م.م، ش.و

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
للشريك الوحيد

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

30 يناير 0)0)، قرر الشريك الوحيد 

ش.و  ش.م.م،  »سطارمي«  لشركة 

تأسيس شركة باملعايير الأالية :

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية للشريك الوحيد.

الغرض : 

بالبناء  املأعلقة  األعمال  جميع 

كراء  من  العقارية،  واألشغال 

بغرض  يأعلق  ما  جميع  واسأغالل 

الشركة، اسأيراد، تصدير، والأجارة 

اآلالت  لجميع  وتيضا  املواد،  لجميع 

جميع  عموما  بالبناء،  املأعلقة 

األعمال التي لها صلة بالعقار والبناء.

املقر االجأماعي : شارع اللة ياقوت 

إقامة   ،9 عمارة  العرعار،  وزنقة 

الدار   ،17 شقة   ،1 الطابق  كاليس، 

البيضاء.

قيمة  في  حددت  املدة   : املدة 

الأقييد  تاريخ  من  ابأداء  سنة،   99

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بالدار البيضاء.

الرتسمال والحصص :

الرتسمال حدد في قيمة 100.000 

1000 حصة  تي ما مجموعه  درهم، 

بقيمة 100 درهم، وزعت على الشكل 

الأالي :

بقيمة  حصة   1000 هدى  عالم 

100.000 درهم.

تم تعيين السيدة   : تعيين املسير 

عالم هدى املغر4ية الحاملة لبطاقة 

 M(6((08 رقم  الوطنية  الأعريف 

كمسير للشركة، وذلك طبقا ل صول 

لها  وكما تعطيت  القانون األسا�سي. 

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

الأوقيعات البنكية واالجأماعية : 

ال ردي  بالأوقيع  ملتزمة  الشركة 

وتن  هدى،  عالم  للسيدة  والوحيد 

لها كامل الصالحيات التي يخولها لها 

القانون األسا�سي.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  للشركة، 

0)0) تحت  3 فبراير  البيضاء بأاريخ 

رقم 0)91)7.

429 P

BENFROST شركة
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالر4اط،    (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة تحمل الخصائص الأالية :

BENFROST : التسمية

الهدف :

إنأاج وتوزيع وإيراد وتصدير املواد 

الغذائية املعلبة واملجمدة.

وتغليف  وإنأاج  وتصدير  إيراد 

وتوزيع بيض االستهالك.

تمينة  شارع   : الأجاري  العنوان 

 1 عمارة  بنيس  تجزئة  وهاب  بنت 

املحل رقم 3 الوفاق تمارة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بنيس  امحمد  والسيد  بنيس  العزيز 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية تمارة تحت رقم 

1)1308 بأاريخ 8) سبأمبر 0)0).

430 P

FRIGITHERM
SARL

رتسمالها الأجاري : 350.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة النصر ب1، 

عمارة رقم )11، شقة رقم 6

الطابق الثاني، تمارة

السجل الأجاري بالر4اط

تحت رقم : 66891

لشركاء  محضر  بمقأ�سى 

ذات  شركة   FRIGITHERM شركة 

املنعقد بأاريخ  املسؤولية املحدودة، 

املقر  تحويل  تقرر   (0(0 يوليو   8

ب1،  النصر  تجزئة   : إلى  االجأماعي 

عمارة رقم )11، شقة رقم 1، الطابق 

الس لي، تمارة.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الوثائق 

 (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 106719.

431 P

BATI ORNEMENT شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   (0(0 سبأمبر   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة التي خصائصها كالأالي :

 BATI شركة   : التسمية 

ORNEMENT SARL ش.م.م.

الهدف :

اإلنعاش العقاري.

مقاولة األشغال املخأل ة.

املقر االجأماعي : تجزئة النهضة 1 

رقم 181 الطابق األول وزان.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.

رتس املال : 100.000 درهم، مجزت 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

الأالي :

السيدة رافع رقية 500 حصة.

السيد تحمد حرودة 500 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

ملدة  حرودة  بشرى  السيدة  طرف 

الصالحيات  جميع  مع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.

األر4اح  تحديد  بعد   : األر4اح 

لأكوين   %5 تقأطع  الصافية 

االحأياطي القانوني.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (5 بأاريخ 

879) السجل الأجاري 1639.

432 P

BAKHAY TRAV شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

القانون  وضع  تم   (0(0 يوليو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالأالي :

BAKHAY TRAV التسمية : شركة

الهدف :

تر4ية وتسمين تبقار األلبان.

الزراعة.

مركز عين دريج   : املقر االجأماعي 

ملجاعرة إقليم وزان.
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من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.

رتس املال : 100.000 درهم، مجزت 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

الأالي :

السيد باخيي محمد 1000 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد باخيي محمد ملدة غير محدودة 

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األر4اح  تحديد  بعد   : األر4اح 

لأكوين   %5 تقأطع  الصافية 

االحأياطي القانوني.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   7 بأاريخ 

.(865

433 P

STE SKHIRAT EL KANDIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

تأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  وضع  تم   (0(0 يوليو   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالأالي :

 STE SKHIRAT EL  : التسمية 

.KANDIL

الهدف :

مقاولة األشغال املخأل ة.

سيدي  مركز   : االجأماعي  املقر 

رضوان إقليم وزان.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.

درهم مجزت   90.000  : رتس املال 

درهم   100 حصة من فئة   900 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

الأالي :

 900  : العافية  بل  وديع  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

ملدة  العافية  بل  وديع  السيد  طرف 

الصالحيات  جميع  مع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.

األر4اح  تحديد  بعد   : األر4اح 

لأكوين   %5 تقأطع  الصافية 

االحأياطي القانوني.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   3 بأاريخ 

.(86(

434 P

STE TRAVINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  وضع  تم   (0(0 يوليو   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالأالي :

.STE TRAVINE : التسمية

الهدف :

مقاولة األشغال املخأل ة.

املقر االجأماعي : مركز زومي إقليم 

وزان.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.

درهم مجزت   90.000  : رتس املال 

درهم   100 حصة من فئة   900 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

الأالي :

 150  : إسماعيل  احويط  السيد 

حصة.

السيد از4يري تحمد : 150 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  إسماعيل  احويط  السيد 

الصالحيات  جميع  مع  محدودة 

لتسيير الشركة.

األر4اح  تحديد  بعد   : األر4اح 

لأكوين   %5 تقأطع  الصافية 

االحأياطي القانوني.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 6) تغسطس 0)0) تحت رقم 

859) السجل الأجاري رقم 1611.

435 P

STE MITOAGRI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  وضع  تم   (0(0 يوليو   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالأالي :

 STE MITOAGRI  : التسمية 

SARL ش.م.م.

الهدف :

تر4ية وتسمين تبقار األلبان.

االسأغالل الزراعي

املقر االجأماعي : حي العدير تجزئة 

النهضة رقم 6)1 -  وزان.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.

درهم مجزت   80.000  : رتس املال 

درهم   100 حصة من فئة   800 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

الأالي :

 100  : غونغور  ميأات  السيد 

حصة.

 100  : الرثمي  إيمان  السيدة 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
والسيدة  غونغور  ميأات  السيد 
مع  محدودة  غير  ملدة  الرثمي  إيمان 

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
األر4اح  تحديد  بعد   : األر4اح 
لأكوين   %5 تقأطع  الصافية 

االحأياطي القانوني.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   17 بأاريخ 

.(873
436 P

STE DISTRIBUTION SKELLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
ت ويت حصص اجأماعية

تعديل ومالئمة القانون األسا�سي 
للشركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 (0(0 سبأمبر  فاتح  بأاريخ  املنعقد 
 DISTRIBUTION املسماة  للشركة 
 100.000 رتسمالها  SKELLI ش.م.م. 

درهم تقرر ما يلي :
حصة   1000 ل  الكلي  الأ ويت 
هشام  السيد  طرف  من  اجأماعية 
إكرام  السيدة  ل ائدة  اسقيني 

بنعليلو.
تعديل ومالئمة القانون األسا�سي 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ 

.(87
436 P

STE BTP CONSULTING
ش.م.م.

تعيين مسير جديد  للشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 (0(0 سبأمبر   11 بأاريخ  املنعقد 
 STE BTP املسماة  للشركة 
رتسمالها  ش.م.م   CONSULTING
االجأماعي  ومقرها  درهم   100.000
وزان    18 العدير تجزئة الوحدة رقم 

تقرر ما يلي :
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اسأقالة السيد شأاني تسامة من 

وظي أه كمسير للشركة.

تعيين السيد الجزولي مراد مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

ومالئمة  القانون  ومالئمة  تحيين 

القانون األسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   11 بأاريخ 

.(870

438 P

STE MI BUILDING
شركة محدودة املسؤولية

ت ويت حصص اجأماعية
تعديل ومالئمة القانون األسا�سي 

للشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

 (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ  املنعقد 

 STE MI BUILDING للشركة املسماة

درهم    100.000 رتسمالها  ش.م.م 

تقرر ما يلي :

حصة   510 ل  الكلي  الأ ويت 

اجأماعية من طرف السيد الجزولي 

مراد ل ائدة السيدة إيمان داخلي.

تعديل ومالئمة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

.(875

439 P

STE AL ISRAA
SARL AU

تغيير بشركة
 (6 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

تغسطس 0)0) تقرر ما يلي ومطابقة 
قانون  من   86 ال صل  ملقأضيات 

.13/0(/1997

اسأمرار اسأغالل الشركة بالرغم 

من تن القيمة املالية تقل من الربع 

من رتس مال الشركة.

التسيير : السيد ايدر بوهران.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

االبأدائية بالعيون بأاريخ 5) سبأمبر 

0)0) تحت رقم 0)/66)).

440 P

STE BOLANWARE TRANS
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : MADINAT EL

 WAHDA BLOC D NR 985 LOT

LWAKALA LAAYOUNE

STE EN LIQUIDATION
إعالن عن تعديل

 (0(0 سبأمبر   (1 العيون بأاريخ 

وعلى إثر محضر جمع عام اسأثنائي 

بالأعديالت  فردي  قرار  اتخاذ  تم 

الأالية :

الحل النهائي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجاري  السجل  بمكأب  القانوني 

الضبط  كأابة  بمصلحة  امللحق 

بأاريخ  للعيون  االبأدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (6

.(0(0/((87

441 P

شركة أبرار سانتر
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

مبلغ رتسمالها : 500.000 درهم

عنوان مقرها االجأماعي : ))، زنقة 

الروي�سي، طريق الجديدة

الطابق )، الدار البيضاء

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

بالدار   (018 ماي   30 في  املؤرخ 

الأالية  القرارات  اتخاذ  تم  البيضاء 

بموجب عقد موثق :

املشترك  بالأوقيع  الشركة  تلتزم 

والسيد  الكزاري  االله  عبد  للسيد 

فيصل قرم�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

يونيو 018) تحت رقم 393305.

442 P

STE DOKUMENTIVE
SARL AU

شركة دوكيمونتيف

بارك بالزا مدخل )F رقم 1) -  

املحمدية

اسأدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية رقم )563 بأاريخ 30 

سبأمبر 0)0).
عوض :

في  محدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

 1000  : حنان  محمد  للسيد 

حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

محمد حنان كمسير وحيد للشركة.

يقرت :
في  محدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

للسيد تحمد حنان : 1000 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

تحمد حنان كمسير وحيد للشركة.

الباقي بدون تغيير.

443 P

SOCOGESTION SARL

 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS

مكأب الدراسات، الحسابات واالستشارة

1، زنقة تفغانسأان رقم 1 حي املحيط الر4اط

شركة 24 ش استيتيك
(1H ESTHETICS

بأاريخ  عرفيان  عقدان  بمقأ�سى 

 (019 ماي  و16   (018 نوفمبر   16

تم تغيير القانون األسا�سي  بالر4اط، 

 (1H اسأيأيك  ش   (1 لشركة 

املسؤولية  شركة ذات   ESTHETICS

املحدودة كالأالي :

الدريسية  سحلي  السيدة  باعت 

حصة   500 تي  الحصص  مجموع 

إلى  الشركة  تأسيس  عند  تملكها 

السيد عبد الرحيم بوشبكات.

اسأقالة السيدة سحلي الدريسية 

من منصبها كمسيرة للشركة.

الرحيم  عبد  السيد  تعيين  تم 

بوشبكات كمسير الوحيد للشركة.

تم تغيير املقر االجأماعي للشركة 

 1 مرتب بسكأور   : إلى العنوان الأالي 
رقم 131 مرس الخير تمارة.

 1  ،7 البنود رقم  تغيير  تم  ولهذا 

و15 من القانون األسا�سي.

تم   : الشركة  مقرر   1 رقم  البند 

الجديد  العنوان  الشركة  مقر  نقل 
 131 رقم   1 بسكأور  بمرتب  الكائن 

مرس الخير تمارة.
 : الشركة  رتسمال   7 رقم  البند 

درهم   100.000 درهم  تلف  مائة 

مقسمة على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة مقسمة كالأالي :

 : السيدة با�سي حليمة السعدية 

500 حصة.

 : بوشبكات  الرحيم  عبد  السيد 

500 حصة.

تم   : 15 تسيير الشركة  البند رقم 

تعيين السيد عبد الرحيم بوشبكات 

كمسير الوحيد للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

 (0(0 تغسطس   3 بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم 3)1059.
للبيان واالستشارة

444 P

STE AISSAOUY MAT
تأسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

0)0) بالر4اط، تم وضع  6) سبأمبر 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

التي تحمل الخصائص الأالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

الأالية :
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.STE AISSAOUY MAT

املوضوع : تأجير املعدات.
زنقة   5 رقم   : االجأماعي  املقر 

فكيك، الشقة رقم 9 الطابق الثالث 

ب ب الر4اط.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 قيمة 

درهم   100 حصة ذات قيمة   1000

للحصة مقسم كالأالي :

 : العساوي  العالي  عبد  السيد 

درهم   100 حصة ذات قيمة   1000

تي ما قيمأه 100.000 درهم.

عين السيد عبد العالي   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  العساوي 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 

تحت السجل الأجاري رقم 87)116 

يوم فاتح تكأو4ر 0)0).

445 P

STE ALU.INVEST
تأسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

0)0) بالر4اط، تم وضع  11 سبأمبر 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

التي تحمل الخصائص الأالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

الأالية :

.STE ALU.INVEST

األلومنيوم،  نجارة   : املوضوع 

القطع بالليزر.
زنقة   5 رقم   : االجأماعي  املقر 

فكيك، الشقة رقم 9 الطابق الثالث 

ب ب الر4اط.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 قيمة 

درهم   100 حصة ذات قيمة   1000

للحصة مقسم كالأالي :

 1000  : بنمونة  محمد  السيد 

درهم تي ما   100 حصة ذات قيمة 

قيمأه 100.000 درهم.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنمونة 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 

تحت السجل الأجاري رقم 89)116 

يوم فاتح تكأو4ر 0)0).

446 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية
 رقم )563 

بأاريخ 7 تكأو4ر 0)0)

سولسيو  بيطو4يزنيس  لشركة 

ش.م.م.

بدال من : محمد رضا دافع 5000 

حصة.

 500 دافع  رضا  محمد   : يقرت 

حصة.

)الباقي بدون تغيير).

447 P

STE AVI-SALAMA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

من شريك وحيد

رتسمالها : 100.000 درهم

 N°23, APPT EN : املقر االجأماعي

 RDC, LOT AIN LAATARESSE

SKHIRAT

إعالن عن تأسيس شركة
 10 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 

سبأمبر 0)0) تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد 

والتي تأميز بما يلي :

STE AVI-  : التسمية االجأماعية 

.SALAMA SARL AU

موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخارج :

نقل الدواجن.

إنأاج و4يع الكأاكيت.

 N°(3, APPT  : االجأماعي  املقر 

 EN RDC, LOT AIN LAATARESSE

.SKHIRAT

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من تاريخ تأسيسها النهائي 

ما عدا في حالة فسخها تو تمديدها 

القوانين  عليه  تنص  ما  حسب 

األساسية.

 100.000 في  محدد   : الرتسمال 

درهم مقسما إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عبد الرحيم سالمة.

فاتح  من  املالية  السنة  تبأدئ 

يناير N وتنأهي في 31 ديسمبر N من 

كل سنة.

وقد تم تسجيل الشركة باملحكمة 

سبأمبر   (3 االبأدائية بأمارة بأاريخ 

0)0) تحت رقم 130775.

448 P

STE FIESTA.MIA.TRAITEUR

املقر االجأماعي : زنقة موالي رشيد 

رقم 3 حسان - الر4اط

سجل تجاري رقم 9951)1 

باملحكمة الأجارية بالر4اط

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الشريكة  قرر   (0(0 تغسطس   3

الوحيدة السيدة نعيمة زهيد ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  نقل 

الجديد : 8 زنقة موالي رشيد حسان 

- الر4اط.

توسيع النشاط االجأماعي : مقهى 

- مخبزة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر4اط تحت رقم 107061 

بأاريخ 1) سبأمبر 0)0).

449 P

خبير محاسب

تد الشركاء

59 شارع 9 تبريل - الدار البيضاء

 STE CIVILE IMMOBILIERE

M’GHAIT C

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : تورات قسيمة 

جنانات النخيل - مراكش

السجل الأجاري : 571)3

1 -  بمقأ�سى محضر الجمع العام 

ماي   11 الغير العادي املنعقد بأاريخ 

0)0) تم اتخاذ القرارات الأالية :

الرفع من رتسمال الشركة بقيمة 

 10.000 من  لنقله  درهم   90.000

درهم إلى 100.000 درهم.

نصيب  من  حصة   100 ت ويت 

 PATRICK GUERRAND - السيد 

 HASNAA HERMES ل ائدة السيدة ْ

 BEN CHERKI

املوافقة على الشركاء الجدد.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد الى شركة محدودة 

املسؤولية.

 PATRICK السيد  اسأقالة 

GUERRAND - HERMES من مهامه 

السيدة  وتعيين  للشركة  كمسير 

HASNAA BEN CHERKIْ   والسيدة  

جدد  كمسيرون   SARAH ZAHIDI

للشركة.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  (

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ  بمراكش 

تحت الرقم الكرونولوجي 5706.
من تجل املسأخرج واإلشارة

التسيير

450 P
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STE ALF ANOUAR HAFIDH
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إنشاء   (019 يناير   3 بالر4اط في 

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص الأالية :

 STE ALF ANOUAR HAFIDH

.SARL AU
10.000 عشرة   : رتسمال الشركة 

آالف درهم.
موالي   30 زنقة   : عنوان الشركة 

حسان   8 تحمد الوكيلي الشقة رقم 

الر4اط

العلف  بيع   : املؤسسة  هدف 

والحبوب للحيوانات.

املسير : ح يظ تنور.

الضريبة املهنية رقم 108)510).

 131913 رقم  الأجاري  السجل 

املحكمة الأجارية بالر4اط.

451 P

STE PUBLIC WORKS RABAT
SARL

بمقأ�سى عقدعرفي مسجل بأاريخ 

)) سبأمبر 0)0) بالر4اط تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 STE PUBLIC WORKS : التسمية

.RABAT

الهدف : مقاول في البناء واألشغال 

املخأل ة.

شارع الحسن   : العنوان الأجاري 

 (6 رقم  الشقة  العيبودي  إقامة   1

تمارة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد لح يظ 

مراد  لح يظ  والسيد  الكريم  عبد 
كمسيري  نعيمة  لح يظ  والسيدة 

الشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم 

 (1 بأاريخ   130839 تمارة تحت رقم 

سبأمبر 0)0).

452 P

STE FAKHOUR TRANS
SARL AU

بمقأ�سى عقدعرفي مسجل بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) بالر4اط تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

 STE FAKHOUR  : التسمية 

.TRANS

الهدف : نقل السلع.

شارع الحسن   : العنوان الأجاري 

 (6 رقم  الشقة  العيبودي  إقامة   1

تمارة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

مقسمة كالأالي :

1000 حصة للسيد وليد فخور.

وليد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  فخور 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم 

 (1 بأاريخ   130805 تمارة تحت رقم 

سبأمبر 0)0).

453 P

STE VIVACTION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك واحد

الرتسمال : 6.000.000 درهم

املقر االجأماعي : 105، شارع 

القدس، إقامة السكن األنيق، 

الطابق 3، حي العمرية، عين الشق - 

الدار البيضاء - املغرب

السجل الأجاري : 519)17
قرر   (0(0 يونيو   16 بأاريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :

اإلحاطة علما واملصادقة على نقل 

اململوكة  للشركة  الحصص  جميع 

 INTERNATIONAL من قبل شركة 

 T E L E C O M M U N I C A T I O N

NETWORK FRANCE ل ائدته :

السيد  باسأقالة  علما  اإلحاطة 

مارك بيريرا من مهامه كمسير للشركة 

وذلك ابأداء من 17 يناير 019).

تليكسيس جوليان  تعيين السيد 

فرن�سي  كوريينوف،  ميشيل  ترماند 

الجنسية كمسير للشركة وذلك ملدة 

غير محدودة.

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

من : 166، شارع آن ا، الدار البيضاء 

 ،105  : اآلتي  العنوان  إلى  املغرب   -

شارع القدس، إقامة السكن األنيق، 

الطابق 3، حي العمرية، عين الشق - 

الدار البيضاء - املغرب.

تغيير غرض الشركة :

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

 (8 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

 717551 رقم  تحت   (0(0 سبأمبر 

بالسجل  الأعديلي  والتسجيل 

 (8 بأاريخ  البيضاء  للدار  الأجاري 

سبأمبر 0)0) تحت رقم 1769).

454 P

STE OHMS WELT TRAVAUX
SARL AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

قد   (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ  تمارة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجأماعي : 
القوي  الأيار  العامة،  الكهر4اء 

والضعيف، التشغيل اآللي للمنزل.

الكهر4ائية  الأدفئة  تركيب 

تو  الكهر4ائية  املياه  وسخانات 

الشمسية تو الحرارية.

الأدخل  إنذار  ميكانيكية  تهوية 

الأقني.

املركزي  الكهر4ائي  الكنس  نظام 

واإلضاءة.

والصيانة  اإلصالح  تعمال 

للمنشآت واملرافق.

تطباق  الكهر4ائية،  التركيبات 

األقمار الصناعية، كاميرات املراقبة، 

املراقبة  الصور،  توزيع  الكابالت، 

عن  الكشف  نظام  بال يديو، 

ط ايات  الحريق،  صنابير  الحرائق، 

إلخماد  املسلح  الصمام  الحريف، 

السرقة،  ضد  اإلنذار  نظام  النار، 

الوصول،  نقط  عند  الأحكم 

وإدارة  بال يديو  الهات ي  االتصال 

قائمة االنأظار.

العامة  واألشغال  املباني  تشييد 

الصيانة  البيئة،  حماية  والخاصة، 

الطرق، صيانة املباني، تهيئة ال ضاء 

وإنشاء املساحات الخضراء.

ومصنع  اجأماعية  مساكن  بناء 

ملعدات صناعية ومواد وتدوات البناء.

املضخات  وتركيب  صيانة 

املغمورة.

الحريق،  البناء،  مواد  بيع 

)جهاز  األمن  السباكة،  الكهر4اء، 

مراقبة،  كاميرا  السلكي،  اتصال 

حواجز تمنية والزي االحترافي).

جميع تعمال الدهانات الداخلية 

الداخلي  والأصميم  والخارجية، 

تغطية  ذلك  في  بما  والديكور، 

األرضيات، واملوظ ين.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 1000 

درهم للحصة الواحدة.

100 حصة   : السيد صالحي تنس 

من فئة 1000 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة سيدي العربي رقم   : املقر 

1361 - عين العودة.
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املسير : صالحي تنس.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

سبأمبر   (9 تمارة بأاريخ   130833  :

.(0(0

455 P

 STE BROTHERS FIT

SKHIRAT

SARL AU

تأسس شركة
 7 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إحداث  تم   (0(0 سبأمبر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد تألخص فيما يلي :

 STE BROTHERS FIT  : التسمية 

.SKHIRAT SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجأماعي : قاعة الرياضة.

النعيمي  حمام   : االجأماعي  املقر 

الروز  عين  تجزئة  األول  الطابق 

الصخيرات.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

حصة اجأماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : السيد رشيد البهاني ملدة 

غير محدودة.

 : ال ترة املعمول بها خالل السنة 

تبدت من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

ل ائدة   %5 بعد خصم   : األر4اح 

االحأياط القانوني ال ائض يأصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

السجل الأجاري : 130831 تمارة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأمارة  باملحكمة االبأدائية  القانوني 

بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
من تجل االسأخالص والبيان

456 P

STE PROMO DINE
SARL AU

تجزئة سعيد حجي رقم 1136 

الطابق األر�سي مأجر طريق 

القنيطرة - سال

تعديل
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

واملسجل  سال  في   (0(0 سبأمبر   9

سبأمبر   9 في  التسجيل  بمصلحة 

0/16891)0) قرر  0)0) تحت رقم 

 PROMO DINE املساهم الوحيد في 

.SARL AU

من   : املال  رتس  في  الزيادة 

 1.000.000 إلى  درهم   100.000

الجاري  الحساب  درهم وذلك بضم 

 900.000 بزيادة  الوحيد  للشريك 

درهم.

الوحيد  الشريك  قرر   : التسيير 

تعيين السيد املصط ى حركات مسير 

 PROMO DINE SARL AU لشركة 

مع تخويله سلطة اإلمضاء على جميع 

الوثائق والشيكات املأعلقة بالشركة 

املذكورة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبأدائية ملدينة 

تحت   (0(0 سبأمبر   (8 سال بأاريخ 

رقم 35081.

457 P

STE COPMINCO
SARL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 96, BD

 D‘ANFA ETG N°9, APPT N°91,

CASABLANCA

إثر عقد العام الغير العادي املؤرخ 

جميع  قرر   (0(0 يوليو   17 بأاريخ 

 COPMINCO SARL شركة  شركاء 

ما يلي :

بمبلغ  الشركة  املال  رتس  رفع 

 10.000 درهم ليرت ع من   990.000

وذلك  درهم   1.000.000 إلى  درهم 

بقيمة  حصة جديدة   9900 بإنشاء 

مكأتبة  كلها  للحصة  درهم   100

بالكامل ومحررة إلى الربع.

عبد  واحي  السيد  اسأقالة  مع 

للشركة  كمسير  مهامه  من  الرزاق 

بنناتي سندرو مسيرا  السيد  وتعيين 

جديدا للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة 

نتيجة للأغييرات التي تم إجراؤها.

باملحكمة  الأجاري  التسجيل 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

.157089

458 P

STE SILMINCO

SARL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 96, BD

 D‘ANFA ETG N°9, APPT N°91,

CASABLANCA

إثر عقد العام الغير العادي املؤرخ 

جميع  قرر   (0(0 يوليو   17 بأاريخ 

 SILMINCO SARL شركة   شركاء 

ما يلي :

بمبلغ  الشركة  املال  رتس  رفع 

 10.000 درهم ليرت ع من   990.000

وذلك  درهم   1.000.000 إلى  درهم 

بقيمة  حصة جديدة   9900 بإنشاء 

مكأتبة  كلها  للحصة  درهم   100

بالكامل ومحررة إلى الربع.

عبد  واحي  السيد  اسأقالة  مع 

للشركة  كمسير  مهامه  من  الرزاق 

بنناتي سندرو مسيرا  السيد  وتعيين 

جديدا للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة 

نتيجة للأغييرات التي تم إجراؤها.

باملحكمة  الأجاري  التسجيل 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

.157085

459 P

STE SECURITE EL JAWADISE

شركة ذات املسؤولية 

)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 15 

تجزئة السالم س لى فأح الخير 

الصخيرات تمارة -  010)1 تمارة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

1(3757

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 8) من سبأمبر 0)0) تقرر 

حل الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   SECURITE EL JAWADISE

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

تجزئة   15 رقم  االجأماعي  مقرها 

السالم س لي فأح الخير الصخيرات 

نتيجة لعدم امأالك  املغرب،   - تمارة 

الشركة للسيولة الكافية.

بمجموعة  الأص ية  مقر  وحدد 

الرمان رقم 66 حي الأقدم الر4اط.

وعين :

 : السيد الجوادي محمد وعنوانه 

بمجموعة الرمان رقم 66 حي الأقدم 

الر4اط املغرب كمص ي للشركة.

وعند االقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

 : العنوان  إلى  بالأص ية  املأعلقة 

66 حي الأقدم  مجموعة الرمان رقم 

الر4اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأمارة بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم )101.

460 P
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 STE MAGNUM

DISTRIBUTION
SARL AU

املقر االجأماعي : إقامة رياض ال أوح 

 J الشقة 3 العمارة

عين برج الدار البيضاء

إعالن تأسيس شركة
 17 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس شركة  تم   (0(0 تغسطس 

ذات   MAGNUM DISTRIBUTION

مسؤولية محدودة مساهم وحيد.

الهدف االجأماعي :

املواد  جميع  وتصدير  اسأيراد 

الغذائية والغير غذائية.

 1.000.000  : الشركة  رتسمال 

10000 حصة من  درهم مقسمة إلى 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املسير : السيد كريم تسوقت.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

الدار البيضاء  رقم 765)17.

461 P

 STE MAROC

TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 300.000 درهم

 31 RUE JBEL AL : املقر االجأماعي

AYACHI - AGDAL - RABAT

السجل الأجاري رقم 7717)

الرقم الضريبي 3300315

بيع حصص اجأماعية
تغيير املسير

للشركة  العام  الجمع  قرر   : توال 

 (0(0 يونيو   (9 بأاريخ   املنعقد 

ما يلي :

املصادقة على بيع :

فئة  من  اجأماعية  حصة   750

100 درهم التي هي في ملك السيد زهير 

بن ايدة ل ائدة السيد محمد بوزيدي 

بن املجدوب حسني.

فئة  اجأماعية من  حصة  و750 

السيد  ملك  في  هي  التي  درهم   100

السيد  ل ائدة  الشرقاوي  محمد 

محمد نوفل السرغيني.

الترحيب بالشركاء الجدد :

بن  بوزيدي  محمد  السيد 

بالر4اط  القاطن  حسني  املجدوب 

 (5 3 عمارة  رياض األندلس القصبة 

شقة 15 حي الرياض.

السرغيني،  نوفل  محمد  السيد 

إقامة دار   9 القاطن بالر4اط، قطاع 

حي   15 الشقة  س  عمارة  الرياض 

الرياض.

6 و7 من القانون  تغيير ال صلين 

على  واملوافقة  للشركة  األسا�سي 

للشركة  املعدل  األسا�سي  القانون 

تبعا لذلك.

زهير  السادة  اسأقالة  قبول 

الشرقاوي  محمد  والسيد  بن ايدة 

كمسيرين للشركة.

تعيين السادة :

بن  بوزيدي  محمد  السيد 

بالر4اط،  القاطن  حسني،  املجدوب 

 (5 3 عمارة  رياض األندلس القصبة 

شقة 15 حي الرياض.

السرغيني،  نوفل  محمد  السيد 

إقامة دار   9 القاطن بالر4اط، قطاع 

حي   15 الشقة  س  عمارة  الرياض 

الرياض كمسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 تكأو4ر  فاتح  بأاريخ  بالر4اط 

تحت الرقم 51)107.
ملخص من تجل النشر

املأصرف

462 P

STE IMAPAP
ش.م.م.

حي الأقدم مجموعة 17-) - الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء
نقل املقر االجأماعي

1 -  بمقأ�سى محضر الجمع العام 
البيضاء  الدار  في  املؤرخ  االسأثنائي 
لشركة   (0(0 فبراير   17 بأاريخ 

IMAPAP ش.م.م. تقرر ما يلي :
العنوان  إلى  املقر االجأماعي  نقل 

الأالي :
الطابق  الياقوت  لال  شارع   119

الثاني رقم 35-36 الدار البيضاء.
تعديل البند الخامس من القانون 

األسا�سي للشركة.
تغيير القانون األسا�سي للشركة.

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  (
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 717805.
بيان مخأصر

463 P

ديوان األسأاذ نبيل عمراني
موثق بسال

 STE MASOCIETE
IMMOBILIERE

SARL
املقر االجأماعي : سال 1088 تجزئة 

سعيد حجي
السجل الأجاري : 30713

بمقأ�سى عقد توثيقي حرر    -  1
من طرف األسأاذ نبيل عمراني بأاريخ 
فوت السيد   (0(0 تغسطس  و7   6
الوالي  كريم  والسيد  الطهري  منير 
مائة  الحصص االجأماعية واملقدرة 
)100) حصة اجأماعية مقدارها مائة 
)100) درهم للحصة الواحدة للسيد 
قدور شهير السيد عبد النبي شهير، 
والسيد  شهير  الكريم  عبد  السيد 
 MASOCIETE محمد شهير في شركة 
رتسمالها  ش.م.م   IMMOBILIERE
مقرها  والكائن  درهم   15.000
تجزئة   1088 بسال  االجأماعي 
الأ ويت  لهذا  ونتيجة  حجي  سعيد 

تم توزيع الحصص  السالف الذكر، 

االجأماعية على الشكل الأالي :

حصة   (5  : شهير  قدور  السيد 

اجأماعية.

السيد عبد النبي شهير : 5) حصة 

اجأماعية.

 (5  : شهير  الكريم  عبد  السيد 

حصة اجأماعية.

حصة   (5  : السيد محمد شهير 

اجأماعية.

 50  : مبشور  الزيأوني  السيد 

حصة اجأماعية.

املجموع : 150 حصة اجأماعية.

السالف  العقد  ن س  بمقأ�سى 
الطهري  منير  السيد  فوت  الذكر 

والسيد كريم الوالي مجموع الحساب 

على الشركة للسيد  الجاري للشركاء 

قدور شهير، السيد عبد النبي شهير، 

والسيد  شهير  الكريم  عبد  السيد 

 MASOCIETE محمد شهير في شركة 
رتسمالها  ش.م.م.   IMMOBILIERE

مقرها  والكائن  درهم   15.000

تجزئة سعيد   1088 االجأماعي بسال 

حجي.

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

 6 طرف األسأاذ نبيل عمراني بأاريخ 

الشركة  0)0) قرر شركاء  تغسطس 

الأصويت على القرارات الأالية والتي 

تم قبولها باإلجماع :

الحصص  ت ويت  عملية  تأكيد 

االجأماعية.

الحساب  ت ويت  عملية  تأكيد 

الجاري للشركاء.

الوالي  كريم  السيد  اسأقالة 

كمسير ثاني للشركة السال ة الذكر.

تعيين السيد محمد شهير كمسير 

ثاني للشركة ملدة غير محددة رفقة 

السيد الزيأوني مبشور مسير.

النظام  تحيين  على  املصادقة 

تبعا  للشركة،  الجديد  األسا�سي 

النظام  على  طرتت  التي  للأعديالت 

 ،6 األسا�سي لشركة واملأعلقة باملادة 

.13 ،7
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

النظام  تحيين  تم   (0(0 سبأمبر   9

املذكورة  للشركة  الجديد  األسا�سي 

تعاله.

) - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبأمبر   (8 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 35089.
للخالصة والبيان

ديوان األسأاذ نبيل عمراني

املوثق بسال

464 P

STE MAYDAN SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

ذات رتسمال يقدر ب 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : الطابق الس لي حي 

املغرب العربي رقم 3851 تمارة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ  بالر4اط 

على يد الشريك الوحيد السيد آيت 

بال محمد تم وضع القانون األسا�سي 

الخصائص  تحمل  والتي  للشركة 

الأالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 STE MAYDAN  : اسمها 

.SERVICES

املأعلقة  األعمال  كل   : هدفها 

وتعمال  البناء  تعمال   - باملعلوميات 

مخأل ة - اسأيراد وتصدير.

مقرها : الطابق الس لي حي املغرب 

العربي رقم 3851 تمارة.

يوم  من  تبأدت  سنة   99  : تمدها 

الأأسيس.
درهم   100.000  : رتسمالها 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة السيد آيت بال محمد.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في مأم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   (0(0 بأمارة يوم فاتح تكأو4ر 

رقم 130819.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

464 P مكرر

STE GROUP 44

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رتسمال يقدر ب 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : )1 مكرر زنقة 

لبنان رقم 3 حي املحيط الر4اط

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ  بالر4اط 

السيد محمد نبيل  على يد الشركاء  

زنيبر والسيد سيدي الغالي العمراني 

مهدي  والسيد  العبا�سي  االدري�سي 

األسا�سي  القانون  وضع  تم  زنيبر 

الخصائص  تحمل  والتي  للشركة 

الأالية :

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة.

.STE GROUP 11 : اسمها

هدفها : هولدينغ مالية.

العقاري  املجال  في  االستشارة 

وتسيير املمألكات.

االنعاش العقاري.

)1 مكرر زنقة لبنان رقم   : مقرها 

3 حي املحيط الر4اط.

يوم  من  تبأدت  سنة   99  : تمدها 

الأأسيس.

درهم   100.000  : رتسمالها 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.

السيد مهدي   : التسيير والأوقيع 

زنيبر.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في مأم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
تحت   (0(0 بأمارة يوم فاتح تكأو4ر 

رقم 75)116.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

465 P

 STE NEW IMAGE
ALUMINUM

SARL 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بموجب قرار الشركاء تقرر تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة وتبعا 
لذلك فإنها تأكون من السيد خالد 

نويدر والسيد تيوب االدري�سي.
نشاط الشركة :

الخشب  من  نجارة  تعمال 
واألملنيوم.

وتصدير  واسأيراد  و4يع  شراء 
تصناف  وجميع  األملنيوم  قطاعات 

األملنيوم تو الخشب.
شاطو  تجزئة   1  : الشركة  مقر 

وادي الدهب تمارة.
 STE NEW  : الشركة  تسمية 

.IMAGE ALUMINUM SARL
املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

إحداثها ال علي.
 100.000 في  حدد   : املال  رتس 
حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
خالد  السيد   : الأوقيع  التسيير 

نويدر.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
تكأو4ر  فاتح  يوم  بأمارة  االبأدائية 

0)0) تحت رقم 130851.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

466 P

STE KILINA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
 7 بأاريخ  الشركاء  قرار  بموجب 
يوليو 0)0) تقرر تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة وتبعا لذلك فإنها 
تأكون من السيد عبد العالي ال قيري 

بدر  والسيد  شباب  محمد  والسيد 

كوحلي والسيد علي ال قيري.

.STE KILINA : تسمية الشركة

نشاط الشركة :

الجاهزة  املالبس  وشراء  بيع 

وجميع االكسسوارات املأعلقة بها.

الأجارة في املكمالت الغذائية.

191شارع الحسن   : مقر الشركة 

الثاني الشقة رقم 3 الليمون - الر4اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها ال علي.

درهما   100.000  : املال  رتس 

 100 حصة بقيمة   100 مقسم على 

درهم للحصة الواحدة.

السيد محمد   : التسيير والأوقيع 

شباب.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر   (1 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 107118.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

467 P

STE SPIRIT GALLERY
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : الزهرة 1)/5 

الولجة بطانة سال

تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

االجأماعي  باملقر  املنعقد  االسأثنائي 

 (0(0 تغسطس   1( للشركة بأاريخ 

تقرر ما يلي :

عمار  انا  طليسة  السيدة  تعيين 

ملدة  للشركة  تخرى  كمسيرة  تلويت 

غير محدودة.

اإلمضاء املشترك للسيد جو ناتان 

عمار والسيدة طليسة انا عمار تلويت 

ال ردي للسيد جو ناتان  تو اإلمضاء 

عمار.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر   (8 في  بالر4اط  الأجارية 

0)0) تحت رقم 35090.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

468 P
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COSMETIQUE PLANETTE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : مأجر رقم 7، إقامة 

سعد ت، شارع موالي عبد هللا، 

هرهورة، تمارة

حل الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

االجأماعي  باملقر  املنعقد  االسأثنائي 

بأاريخ 30 تكأو4ر 019) تقرر ما يلي :

حل الشركة ابأداء من 30 ديسمبر 

.(019

ابراء  ثورية  السيدة خطاط  منح 

بداية  تاريخ  من  تح ظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة يومنا هذا.

بالعنوان  الأص ية  مكان  تعيين 

إقامة سعد ت،   ،7 مأجر رقم   : الأالي 

شارع موالي عبد هللا، هرهورة، تمارة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 الأجارية بالر4اط في 30 سبأمبر 0)0) 

تحت رقم 11)107.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

469 P

EURO-MAGIE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسمال قدره : 500.000 درهم

املقر االجأماعي : 73 زاوية شارع 

عقبة وواد سبو، عمارة سهيلة، 

مكأب رقم )1، الطابق رقم 3، 

تكدال، الر4اط

ت ويت الحصص
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

تكأو4ر   9 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

019) تقرر ما يلي :

 100 حصة بقيمة   1650 ت ويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد محمد العراس لصالح السيد 

عثمان ذولة.

 100 حصة بقيمة   1650 ت ويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد بن عزيز ايت اولغازي لصالح 

السيد عثمان ذولة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 

واحد.

وضع نظام تسا�سي جديد مرفق بما 

سبق من الأعديالت.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 تكأو4ر  فاتح  بأاريخ  بالر4اط 

تحت رقم )10730.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

470 P

SMART FRANCHISE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

برتسمال قدره : 833.333 درهم

املقر االجأماعي : محطة القطار 

 تكدال، الرواق الأجاري، املأجر 

رقم ت9)، تكدال، الر4اط

الأبرع بالحصص
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

يوليو   (1 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

0)0) تقرر ما يلي :

الأبرع ب 8333 حصة بقيمة 100 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

العمري املباركي لصالح  السيدة هناء 

السيد ازريول كريم.

عزل السيدة هناء العمري املباركي 

من منصبها كمسيرة.

تعيين السيد ازريول كريم كمسير 

للشركة.

ازريول  للسيد  ال ردي  اإلمضاء 

كريم.

وضع نظام تسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من الأعديالت.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ   بالر4اط 

تحت رقم 36)107.
وهذا بمثابة مقأطف و4يان

471 P

MISTER FISH
اسأثنائي  عام  جمع  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   (9 الر4اط  في  حرر 

 MISTER FISH الشركة  قرر شركاء 

ش.م.م ما يلي :

تعديل الشكل القانوني :

من شركة محدودة املسؤولية إلى 

شركة محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد.

ت ويت الحصص :

طرف  من  حصة   100 ت ويت 

السيد  إلى  القاموس  هشام  السيد 

جهاد واكريم ؛

طرف  من  حصة   600 ت ويت 

السيد ادريس الكرعي إلى السيد جهاد 

واكريم.

تعديل اإلدارة.

اسأقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد جهاد واكريم كمسير 

وحيد للشركة.

من  و13   7  ،6  ،1 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية الر4اط تحت رقم 

107311 بأاريخ فاتح تكأو4ر 0)0).

472 P

LEADER SERVICES TOURS
بمقأ�سى جمع عام اسأثنائي حرر 
قرر   (0(0 سبأمبر   (1 الر4اط  في 

 LEADER SERVICES شركاء الشركة 

TOURS ش.م.م ما يلي :

تعديل الشكل القانوني :

من شركة محدودة املسؤولية إلى 

شركة محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد.

ت ويت الحصص :

طرف  من  حصة   500 ت ويت 

السيدة لطي ة الرشيدي إلى السيد 

عبد العالي إتيني.

تعديل املواد 1، 6، 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية الر4اط تحت رقم 

107311 بأاريخ فاتح تكأو4ر 0)0).

473 P

FOUR INTER RABAT
SARL AU

بمقأ�سى عقد جمع عام اسأثنائي 

15 سبأمبر 0)0) قرر شركاء الشركة 

ش.م.م   FOUR INTER RABAT 

ما يلي :

طرف  من  حصة   1000 ت ويت 

السيد  إلى  محمد  بشالن  السيد 

يوسف الغزالي.

املرادي  عزيزة  السيدة  اسأقالة 

من منصبها كمسيرة للشركة.

الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

كمسير للشركة وملدة غير محدودة.

من  و13   6  ،7 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية الر4اط بأاريخ فاتح 

تكأو4ر 0)0) تحت رقم 107310.

474 P

BATIMAT RABAT
SARL AU

بمقأ�سى جمع عام اسأثنائي حرر 

قرر   (0(0 سبأمبر   15 الر4اط  في 

 BATIMAT الشريك الوحيد للشركة 

RABAT ش.م.م ذات الشريك الوحيد 

ما يلي :

طرف  من  حصة   1000 ت ويت 

السيد  إلى  محمد  بشالن  السيد 

يوسف الغزالي.
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املرادي  عزيزة  السيدة  اسأقالة 

من منصبها كمسيرة للشركة.

الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من  و13   7  ،6 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية الر4اط تحت رقم 

)10731 بأاريخ فاتح تكأو4ر 0)0).

475 P

RIMEN.SERVICES
 SARL AU

محرر  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

نظام  تكوين  تم   (0(0 سبأمبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  تسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالأالي :

.RIMEN.SERVICES : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

الأالية :

الخشب  من  بأنواعها  النجارة 

والحديد واألملنيوم ؛

البناء واألعمال املخأل ة ؛

تاجر.

الشقة بالطابق   : املقر االجأماعي 

األول، الواقع ب رقم 5، العمارة 91، 

زنقة نابولي، املحيط، الر4اط.

 10.000  : االجأماعي  املال  رتس 

درهم مقسم إلى 100 حصة قيمة كل 

واحدة 100 درهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

املذكوري عبد الحليم ادريس العلج، 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

وحيد  كمسير   AB(70817 رقم 

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الأجارية بالر4اط تحت رقم 

السجل الأجاري 7)1163.

476 P

CONST GHALI
 SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي محرر فاتح 

تم تكوين نظام تسا�سي   (0(0 يوليو 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالأالي :

.CONST GHALI : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

الأالية :

تو  األعمال  مخألف  من  املقاول 

البناء ؛

تجارة ؛

شراء و4يع مواد البناء واملعدات.

الشقة بالطابق   : املقر االجأماعي 

األول، الواقع ب رقم 5، العمارة 91، 

زنقة نابولي، املحيط، الر4اط.

 100.000  : رتس املال االجأماعي 

حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 100 درهم.

تم تعيين السيد مو�سى   : التسيير 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الغالي، 

كمسير   X198175 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الأجارية بالر4اط تحت رقم 

السجل الأجاري 9)1163.

477 P

AFRIK REST
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد

يقدر رتسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : الرقم 9، حي 

النهضة، سيدي عالل البحراوي

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

في  ومسجل   (0(0 سبأمبر   9 

في  الشريك  قرر   (0(0 سبأمبر   1(

الشركة ما يلي :

تغيير املقر االجأماعي للشركة من 

العنوان  إلى  تعاله  املذكور  العنوان 

الأالي :

شديد،  الرايس  زنقة   ،8 الرقم 

املحل رقم )، القبيبات، الر4اط.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

عالل  بسيدي  االبأدائية  باملحكمة 

 (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ   البحراوي 

الأجاري  )السجل   1170 رقم  تحت 

رقم 8011)).

478 P

DREAME CAST
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رتسمالها ب : 10.000 درهم

املقر االجأماعي : زنقة الحيرة، رقم 6) 

تابريكت، سال

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

يونيو   15 بأاريخ  االسأثنائي املنعقد 

 DREAME شركة  قرر شركاء   (0(0

ذات مسؤولية  شركة   CAST SARL

محدودة ما يلي :

1 - ت ويت الحصص :

حصة اجأماعية من   55 ت ويت 

طرف السادة :

السيد تحمد ازراحن 0) حصة ؛

السيدة زهرة خمام 0) حصة ؛

السيد عادل ازراحن 15 حصة.

للسيد يونس ازراحن الذي يقبل 

55 حصة جميعها.

) - زيادة رتسمال الشركة :

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

في  الزيادة  الشركاء  قرر  االسأثنائي، 

رتسمال الشركة البالغ حاليا 10.000 

درهم ليصبح   990.000 درهم بمبلغ 

بأكوين  وذلك  درهم   1.000.000

9.900 سهم جديد بقيمة 100 درهم 

لكل سهم.

اكأأابها  سيأم  الجديدة  األسهم 

بما  ازراحن  يونس  السيد  بواسطة 

 100 بقيمة  سهم   9.900 إجماله 

درهم لكل سهم وذلك بأحرير الربع 

1/1 نقدا بحساب الشركة.

الجديد  الأقسيم  يصبح  و4الأالي 

لرتسمال الشركة كما يلي :

 998.500 ازراحن  يونس  السيد 

درهم ؛

 1.500 ازراحن  ميمون  السيد 

درهم ؛

املجموع 1.000.000 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   30 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

)السجل   35093 رقم  تحت   (0(0

الأجاري رقم 10191).

479 P

GLOBALIST
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس شركة  تم   (0(0 يوليو   (0

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص الأالية :

.GLOBALIST : التسمية

.SARL AU : الص ة القانونية

الهدف االجأماعي :

االسأيراد والأصدير ؛

الأجارة ؛

مقاول تعمال مخأل ة والبناء.
رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل الأالي :

 1000 السيد عبد الكريم م أوح 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   ،15  : االجأماعي  املقر 

تكدال،   ،1 رقم  الشقة  األبطال، 

الر4اط.

املسير : السيد عبد الكريم م أوح.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.116317

480 P
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PHOTOGENIE
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس  تم   (0(0 تغسطس   31

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

الأالية :

.PHOTOGENIE : التسمية

.SARL AU : الص ة القانونية

الهدف االجأماعي :

االستشارة في التسيير ؛

إنشاء  والتسويق،  الأواصل 

الجرافيك والأصميم.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل الأالي :

امهاجر  خليل  محمد  السيد 

1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   ،15  : االجأماعي  املقر 

تكدال،   ،1 رقم  الشقة  األبطال، 

الر4اط.

خليل  محمد  السيد   : املسير 

امهاجر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.116319

481 P

RACHIDI VIP
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

0)0) تم إعداد القانون  10 سبأمبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية :

شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

.RACHIDI VIP : تسمية الشركة

البضائع  نقل   : الشركة  غرض 

للغير.

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.33169

عنوان املقر االجأماعي : شارع عمر 

املخأار، زنقة تابوك رقم 17، العيون.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مقسم  الشركة  رتسمال  مبلغ 

كالأالي : 600.000 درهم 6000 حصة 

السيد   : للحصة  درهم   100 بقيمة 

حسني عزيز.

عزيز،  حسني  السيد   : التسيير 

الزيراوي،  شارع   198 )ا)  عنوان 

 ،31 رقم  شقة  الثالث،   الطابق 

الدار البيضاء. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون بأاريخ 1) سبأمبر 

0)0) تحت رقم 73)1.

482 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها 100.000 درهم

عضو هيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصط ى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

 LES ENTREPOTS

 AFRICAINS ET ENTREPOTS

»LA CHEVRE« REUNIS

شركة مساهمة

رتسمالها : 1.000.000 درهم

مقر الشركة : زنقة ليكري ان، زاوية 

زنقة لوداية، الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء رقم 1)168

تغيير طريقة الحكامة
قام   ،(0(0 مارس   16 بأاريخ   -  1

مجلس اإلدارة بأغيير طريقة حكامة 

وذلك بأعيين رئيس  مجلس اإلدارة، 

مجلس اإلدارة ومدير عام.

بكأابة  اإليداع  إنجاز  تم   -  (

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 7) تغسطس 0)0) تحت 

رقم 711099.

عن موجز و4يان

السيد محمد املرزوقي

483 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها 100.000 درهم

عضو هيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصط ى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

MPC CASABLANCA

SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

رتسمالها : 0.000)).11 درهم

 مقر الشركة : شارع الزرقطوني، 

رقم 16)، الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء رقم 111999

تغيير تسمية الشركة

I - حسب قرار غير عادي مؤرخ في 

) يوليو 0)0)، قام الشريك الوحيد 

بما يلي :

التي  الشركة  تسمية  تغيير    -  1

.MPC CASABLANCA تصبح

من   ( البند  تحرير  وتعديل   -  (

النظام األسا�سي.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

 (0(0 سبأمبر   1 في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 711868.

عن موجز و4يان

املسير

السيد محمد املرزوقي

484 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها 100.000 درهم

عضو هيئة الخبراء املحاسبين
زنقة مصط ى املعاني، رقم 357، الدار البيضاء

MAR
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، جنان 

كالي ورنيا إيكسكلوزيف - إيمرود، 

عمارة 7) الطابق الس لي، مأجر 
رقم )

س.ت الدار البيضاء رقم 131.885

قرار االسأمرارية
الزيادة في الرتسمال والأخ يض منه

1 - بموجب قرار غير العادي بأاريخ 

الشريك  قرر   ،(0(0 تغسطس   19

الوحيد لشركة MAR ما يلي :

رغم  الشركة  تنشطة  اسأمرار 

خسارة ثالثة تر4اع الرتسمال.

الزيادة في رتسمال الشركة بمبلغ 
ديون  مع  باملقاصة  درهم   198.000

تكيدة سائلة ومسأحقة موجودة في 

للشركة،  الجارية  الحسابات  حوزة 

إلى  درهم   10.000 من  لرفعه 

08.000) درهم.

من  و7   6 البندين  تحرير  تعديل 

النظام األسا�سي.

بمبلغ  الرتسمال  تخ يض 

108.000 درهم باستيعاب الخسائر 

حصة تابعة   1.080 السابقة وإلغاء 

لكل  درهم   100 فئة  من  للشركة 

حصة.

من  و7   6 البندين  تحرير  تعديل 

النظام األسا�سي.

إعادة تقنين النظام األسا�سي.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  (

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

 (0(0 5) سبأمبر  في  بالدار البيضاء 

تحت رقم 5)7171.
عن موجز و4يان

اإلدارة املسيرة

السيد مهدي بنكيران

485 P
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KARIM MEDIA

تأسيس شركة 
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   (0(0 سبأمبر   7 بأاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواص ات الأالية :

.KARIM MEDIA : التسمية

املقر االجأماعي : 81 زنقة الهدهد، 

شارع الزرقطوني، الدار البيضاء.

الهدف االجأماعي :

وكالة اإلعالنات )االتصاالت) وكالة 

لأقديم لوازم، وثائق ومواد الصحافة ؛

التسيير اإلداري واملحاسبات.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة شريك وحيد.

الرتسمال : 100.000 درهم.

التسيير : حامي الدين عبد الكريم.

املركز الجهوي   : اإليداع القانوني 

لالستثمار للدار البيضاء.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

السجل الأجاري : 199)17 بأاريخ 

7 سبأمبر 0)0).

486 P

 STE TWINKLE STAR

SERVICES

 SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي للجمع العام 

 TWINKLE لشركة  العادي  غير 

بأاريخ   STAR SERVICES SARL AU 

15 يوليو 0)0) بالر4اط تقرر ما يلي :

1 - املصادقة على ت ويت حصص :

العداوي  هللا  عبد  السيد  بيع 

حصة للسيد   500 ملجموع حصصه 

محمد نزهاني ؛

بيع السيد محمد العداوي ملجموع 

محمد  للسيد  حصة   (50 حصصه 

نزهاني ؛

بيع السيد طارق العداوي ملجموع 

محمد  للسيد  حصة   (50 حصصه 

نزهاني.

) - تحويل الشكل القانوني لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

3 - تحويل املقر االجأماعي للشركة 

 36 بلوك د م رقم   1 من محل رقم 

الر4اط  املنصور،  يعقوب  قواس 

محمد  شارع  إلى  القديم)  )العنوان 

 (1 310، شقة رقم  الخامس، عمارة 

مكرر، الر4اط )العنوان الجديد).

1 - تعديل ال صل 1، 1، 6 و8 من 

القانون األسا�سي للشركة.

هللا  عبد   : السادة  اسأقالة   -  5

وطارق  العداوي  ومحمد  العداوي 

كمسيرين  مهامهم  من  العداوي 

للشركة وتعيين السيد محمد نزهاني 

كمسير جديد للشركة.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  6

للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم 86)107.

487 P

كرفطي طرانس

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 0) زنقة اكلمان، 

سيدي علي، شقة رقم )، تكدال، 

الر4اط

رقم السجل الأجاري : 9719)1

الأص ية النهائية
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثنائي محرر بالر4اط يوم 1 مارس 

0)0) للشركة وسجل بن س املدينة 

تمت الأغييرات الأالية :

السجل  على  النهائي  التشطيب 

الأجاري.

الأص ية النهائية للشركة.

السيد  للشركة  املص ي  إبراء 

بطاقة  الحامل  يوسف،  الكرفطي 

.A770186 الأعريف الوطنية

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

بأاريخ  بالر4اط  الأجارية   للمحكمة 

3 سبأمبر 0)0) تحت رقم 106376.
للخالصة والنشر

488 P

TIZICO

ش.م.م للشريك الواحد

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الواحد

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

بالراشدية   (0(0 سبأمبر  فاتح 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 TIZICO الواحد  للشريك  املحدودة 

ش.م.م للشريك الواحد، والتي تحمل 

الخصائص الأالية :

الهدف االجأماعي :

تأجير األثاث واألشياء تو األواني ؛

ممون الح الت.

درهم   10.000  : رتسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

تسريح  تم  الواحدة  للحصة  درهم 

رتسمال الشركة موزعة على الشكل 

الأالي :

 100 اقزدمو  سميرة  السيدة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

 151 دكان رقم   : املقر االجأماعي 

توسيع عين العاطي، الراشدية.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

ل ترة غير محدودة إلى السيدة سميرة 

اقزدمو كمسيرة مع الأوقيع.

تحت  الأجاري  بالسجل  الأقييد 

رقم 9)111 بالراشدية.

489 P

STE SGM NET SERVICE

SARL

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثنائي املؤرخ بأاريخ 30 تغسطس 

019) قرر الشركاء ما يلي :

تجزئة  من  الرئي�سي  املقر   نقل 

 رقم 7)، املنطقة الصناعية املسيرة 1، 

 ،3 عمارة   ،( إقامة سعد  إلى  تمارة 

شقة 15، الهرهورة.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 107195.

490 P

STE BGI CAPITAL

SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

ديسمبر   11 االسأثنائي املؤرخ بأاريخ 

017) قرر الشريك الوحيد ما يلي :

 تمديد الهدف االجأماعي للشركة : 

اقأناء  ال الحية،  األشغال  مقاولة 

األرا�سي ال الحية واسأغاللها.

االجأماعي  املقر  على  الأأكيد 

بن س العنوان.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   16 االبأدائية بأمارة بأاريخ 

0)0) تحت رقم 3963.

491 P
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ABRAR OPTIC

SARL AU

تأسيس شركة
.ABRAR OPTIC : اسم الشركة

تاجر نظارات   : الهدف االجأماعي 

بالأقسيط، تخصائي نظارات.

 ،1 رقم  املحل   : االجأماعي  املقر 

 ،69 الكائن في تجزئة املحجوب رقم 

تمارة.

درهم   50.000  : رتسمال الشركة 

حصة فاطمة الزهراء   500 مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : فاطمة الزهراء حجاجي.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.130857

492 P

 JUSTXCELLENT IMPORT &

EXPORT

SARL

تأسيس شركة
بالر4اط  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تحمل 

الخصائص الأالية :

 JUSTXCELLENT  : التسمية 

.IMPORT & EXPORT

.SARL : الص ة القانونية

الهدف االجأماعي :

اسأيراد وتصدير ؛

م وض تجاري ؛

تجارة.

درهم   10.000  : رتسمال الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل الأالي :

 30 السيد ارويضة صالح الدين 

حصة ؛

السيدة تسماء نواري 10 حصة ؛

السيدة مريم نواري 30 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجأماعي : رقم 5، طابق )، 

تكدال،  زنقة ضاية عوا،   11 عمارة 

الر4اط.

ارويضة  السيد   : املسيرون 

نواري  السيدة تسماء  صالح الدين، 

والسيدة مريم نواري.

السجل الأجاري : 7))116.

493 P

FRT PRO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I

بالر4اط يوم فاتح تكأو4ر 0)0) تمت 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الأالية :

.FRT PRO : التسمية

الكهر4ائية،  التركيبات   : الهدف 

شبكات املعلومات، تعمال الأطوير.

شارع عمر   ،18  : املقر االجأماعي 

الر4اط،   ،( رقم  شقة  ابن خطاب، 

تكدال الرياض.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 

مصط ى فكير.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم )6)107.

494 P

SEVEN7.COM

SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I

بالر4اط يوم فاتح تكأو4ر 0)0) تمت 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الأالية :

.SEVEN7.COM : التسمية

الأصميم  صناعة   : الهدف 

واإلنأاج السمعي البصري.

 املقر االجأماعي : )3، ساحة تبو بكر 

تكدال،   ،7 رقم  شقة  الصديق، 

الر4اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة :

 Mr.SYED الشركة  تسيير  عهد 

 THARIQ RAHMATHULLA

 YASSEN THANGAL PUTHIYA

.MALIYEKKAL

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم 61)107.

495 P

ZAKI MOR

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I

بالر4اط يوم فاتح تكأو4ر 0)0) تمت 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الأالية :

.ZAKI MOR : التسمية

الهدف : مطعم، ممونة الح الت، 

جميع األنشطة الأجارية.

 املقر االجأماعي : )3 ساحة تبو بكر 

تكدال،   ،7 رقم  شقة  الصديق، 

الر4اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة :

 Mr.SYED الشركة  تسيير  عهد 

 THARIQ RAHMATHULLA

 YASEEN THANGAL PUTHIYA

.MALIYEKKAL

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم 90)107.

496 P

MK AHMED MART
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I

بالر4اط يوم فاتح تكأو4ر 0)0) تمت 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الأالية :

.MK AHMED MART : التسمية

وتصدير  اسأيراد   : الهدف 

جميع األنشطة  الغذائية،  املنأجات 

الأجارية، جميع تنشطة االستشارات 

والأدريب والأوجيه.

شارع عمر   ،18  : املقر االجأماعي 

الر4اط،   ،( رقم  شقة  ابن خطاب، 

تكدال الرياض.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مبلغ 500.000 درهم.
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الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mr.PARAMBATH KURULI JASID

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم 91)107.

497 P

IMAGE & INFLUENCE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I

تمت   (0(0 سبأمبر   1 يوم  بالر4اط 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الأالية :

 IMAGE &  : التسمية 

.INFLUENCE

االتصال  وكالة   : الهدف 

واالستشارات.

شارع   ،1 فيال   : االجأماعي  املقر 

رياض،  حي   ،17 قطاع  النو4يال، 

الر4اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 

في مبلغ 50.000 درهم.

 Mme اإلدارة : عهد تسيير الشركة

.BOUHLAL AIDA

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم 116309.

498 P

ESSO WORLD BUILDING

SARL

 67Rue AZIZ BELLAL,

 2ème étage, n°3 MAARIF,

CASABLANCA

Société en cours de constitution

بموجب عقد عرفي قرر الشركاء 

بأاريخ فاتح سبأمبر 0)0)، ما يلي :

العلج،  الدين  عز  محمد  تعيين 

تجل  من  الحسابات  وخبير  مدقق 

ساهم  التي  األصول  بأقييم  القيام 

قيد  الشركة  رتسمال  في  شركاء  بها 

الأأسيس.

تم اإليداع القانوني للأقارير التي 

تعدها مدقق وخبير الحسابات لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 3) سبأمبر  في  بالدار البيضاء 

برقم 716938.

499 P

ASTORM MEA

SARL AU

تأسيس شركة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1

تنجزت   (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

الخصائص الأالية :

 ASTORM MEA  :  التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املوضوع :

وتشغيل  وإنشاء  الخدمات  توفير 

وكاالت االستشارات وتكامل األنطمة 

تكنولوجيا  سوق  في  والخدمات 

املعلومات باملعنى الواسع ؛

في  االستشارية  األنشطة  جميع 

مجال تكنولوجيا املعلومات والوسائط 

املأعددة للشركات واإلدارات ؛

وتطوير  جميع الخدمات ال نية، 

جميع منأجات تكنولوجيا املعلومات، 

وتصميمها وصيانتها ؛

بيع برمجيات وتجهزة كمبيوتر.

شارع تن ا،   96  : املقر االجأماعي 

إقامة الر4يع،   ،91 شقة   ،9 الطابق 

تن ا، الدار البيضاء.

في  الرتسمال  حدد   : الرتسمال 

10.000 درهم مقسمة إلى 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للواحدة مخصصة 

.ASTORM SASU بالكامل لشركة

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف السيد محمد تمين 
في شركة  الوحيد  املساهم  زع ران، 

ASTORM SASU، فرن�سي الجنسية، 

مواليد 11 تبريل 1971، حامل جواز 

و4طاقة   13CY71653 رقم  الس ر 

الوطنية رقم )10079310118.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

تحت   (0(0 سبأمبر   (5 في  البيضاء 
رقم 717310.

بالسجل  الشركة  سجلت   -  3

الأجاري تحت رقم 173175.

500 P

STE HARTIK BUILDING
SARL

تعديل 
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بأاريخ 16 سبأمبر 0)0) تم 

الشركة  مسيري  طرف  من  اإلعالن 

الحامل  الحريري،  معاد  السيدان 

للبطاقة الوطنية BK518161 وحمزة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  تيكيأار، 

BK5(1093 عن الأعديل الأالي :
من  الشركة  رتسمال  رفع 

درهم   500.000 درهم إلى   100.000

وذلك عن طريق الدفع النقدي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

9) سبأمبر 0)0) تحت رقم 717791 

تعديل رقم 011)).

501 P

STE K-M CORPORATE
SARL

حل شركة 
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ  البيضاء 

ذات  الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواص ات الأالية :

STE K-M CORPORATE SARL

املقر االجأماعي : 1 املركز الأجاري 

لينا، سيدي معروف، الدار البيضاء.

ممول   : االجأماعي  الهدف 

الح الت واإلشهار.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

التسيير : السيد خالد مهاود، الحامل 

 BE75081 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحاملة  مهاود،  ماجدة  والسيدة 

 A761393 رقم  الوطنية  للبطاقة 

عينا محالن للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

9) سبأمبر 0)0) تحت رقم 717789 

تعديل رقم )01)).

502 P

SOADI BUILDING
SARL AU

تأسيس شركة 
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   18 باملحمدية بأاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات الأالية :

 SOADI BUILDING  : التسمية 

بولدينغ ش.م.م  سعادي   SARL AU

ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجأماعي : شارع تادلة، درب 

مراكش، بلوك 9 الطابق )، الرقم 91 

العالية، املحمدية.
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موضوع الشركة : مقاول في تعمال 

ومنعش  البناء  البناء،  تو  مخأل ة 

عقاري.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للواحدة موزعة على الشريك الوحيد 

كالأالي :

 1000 مصط ى  لهرادة  السيد 

حصة بنسبة %100.

املدة : 99 سنة.

تسند إلى السيد لهرادة   : التسيير 

.BH3105(9 مصط ى بطاقأه رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

 1177 رقم  القانوني  اإليداع  تم 

والأقييد بالسجل الأجاري رقم 6165) 

باملحمدية  االبأدائية  املحكمة  في 

بأاريخ 8) سبأمبر 0)0).
لالسأخالص واإلشارة

503 P

TOUCHE EXPRESSIVE
SARL

توش إكسبرسيف

سجل تجاري رقم : 173657

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بالدار 

 (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة لها املميزات 

الأالية :

 TOUCHE شركة   : التسمية 

EXPRESSIVE توش إكسبرسيف.

مقاول املباني   : الهدف االجأماعي 

تو غيرها.

املقر االجأماعي : 151 زنقة تسامة 

كوش  ستي  الثاني  الطابق  زايد  بن 

الرقم ج، املعاريف، الدار البيضاء.

100.000 درهم مجزت   : الرتسمال 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للواحدة قسمت كالأالي :

السيد آيت تهامي محمد، الساكن 
ورزازات  سكورة،  إدلسان  دوار 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 

رقم P(13833 : 500 حصة ؛
الساكن  تمين،  حيضار  السيد 
ق.ج   (5 رقم   1( درب الكدية زنقة 
لبطاقة  والحامل  البيضاء  الدار 
 IB203140 : الأعريف الوطنية رقم 

500 حصة.
التسيير : مسيرة من طرف السيد 

آيت تهامي محمد.
املدة : 99 سنة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني للشركة باملركز 
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء.

504 P

SOLIAS TRANS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر4اط  م   (0(0 يوليو   8 بأاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأالية :
.SOLIAS TRANS : التسمية

الهدف : نقل السلع والبضائع.
عباس  إقامة   : الأجاري  العنوان 
ابن   1 L الشقة رقم  الرحماني عمارة 

خلدون عين عأيق تمارة.
الرتسمال : حدد رتسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
تم تعيين السيد هشام   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الكحالوي 

محدودة.
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ الأأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم 
للمحكمة االبأدائية بأمارة تحت رقم 

130119 بأاريخ 10 يوليو 0)0) م.
505 P

SOCIETE AASSAL SERVICES

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  بالقنيطرة   (0(0 سبأمبر   15

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص الأالية :

العسال  شركة   : التسمية 

سيرفيس ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

كل األنشطة املرتبطة   : املوضوع 

النقل السياحي،  بنقل املسأخدمين، 

نقل البضائع.

الرتسمال  حدد   : املال  رتس 

االجأماعي للشركة في 100.000 درهم 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للحصة.

عبد  مغايتي  السيد   : الشركاء 

الرحيم : 1000 حصة اجأماعية.

املجموع : 1000 حصة اجأماعية.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

املقر االجأماعي : 3)، شارع تنوال، 

 1 رقم  مكأب   ،11 فلوري  إقامة 

ميموزة، القنيطرة.

التسيير : تم تعيين السيد مغايتي 

عبد الرحيم كمسير وحيد وذلك ملدة 

غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

سبأمبر 0)0) تحت رقم 961).

تم القيد بالسجل الأجاري بأاريخ 

الرقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (9

79)56 للسجل الأحليلي.
مقأطف للنشر واإلشهار

506 P

FACILIA

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقنيطرة   (0(0 تغسطس   (1

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص الأالية :

التسمية : فسليا ش.م.م.

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

كل األنشطة املرتبطة   : املوضوع 

بالنظافة والخدمات املنزلية.

الرتسمال  حدد   : املال  رتس 

االجأماعي للشركة في 100.000 درهم 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للحصة.

الشركاء : السيد املصط ى مرجان : 

500 حصة اجأماعية.

500 حصة   : السيد كريم تو4ريك 

اجأماعية.

املجموع : 1000 حصة اجأماعية.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

تجزئة   ،371  : االجأماعي  املقر 

اإلسماعيلية، القنيطرة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

املصط ى مرجان كمسير وحيد وذلك 

ملدة غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالقنيطرة   االبأدائية 

9) سبأمبر 0)0) تحت رقم 955).

تم القيد بالسجل الأجاري بأاريخ 

الرقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (9

61)56 للسجل الأحليلي.
مقأطف للنشر واإلشهار

507 P
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AMAAZOUZ TRANS
SARL AU

بأاريخ املمضية  للعقود   طبقا 

القانون  تحرير  تم   (0(0 سبأمبر   7

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

سبأمبر   (( الأالية واملسجلة بأاريخ 

.(0(0

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

نقل البضائع   : الهدف االجأماعي 

الوطنية والدولية.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

3)، شارع انوال  املقر االجأماعي : 

 1 رقم  مكأب   11 فلوري  عمارة 

ميموزة، القنيطرة.

نادر  محمد  السيد   : التسيير 

امعزوز مسير وحيد للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بالسجل  الأقييد  رقم  بالقنيطرة 

الأجاري 56369.

508 P

DINIA ENVIRONNEMENT
SARL AU

بأاريخ املمضية  للعقود   طبقا 

القانون  تحرير  تم   (0(0 سبأمبر   7

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

سبأمبر   (( الأالية واملسجلة بأاريخ 

.(0(0

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

الأنظيف   : االجأماعي  الهدف 

والبستنة.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الأنهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجأماعي : عمارة 30، شقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان،   8

الر4اط.

التسيير : السيد تديب دينية مسير 

وحيد للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.116(3(

509 P

TAPISSERIE EL JAOUHARI
SARL AU

تأسيس شركة
 17 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   ،(0(0 سبأمبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحت  وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات الأالية :

 TAPISSERIE EL  : تسمية شركة 

.JAOUHARI

امل روشات،   : الشركة  غرض 

الجلد  من  تصناف  إنأاج  الديكور، 

)باسأثناء  واألقمشة واملواد الناعمة 

املالبس).
املغرب  حي   1136 رقم   : املقر 

العربي مسيرة ) تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.
رتسمال الشركة : حدد بمبلغ مئة 

مقسمة  درهم،   (100.000( تلف 

درهم،   100 ب  حصة،   1000 إلى 

بكامل  وخصصت  محررة  مكأتبة، 

للسيد الجوهري عبد اللطيف.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد الجوهري عبد اللطيف كمسير 

وحيد ملدة غير محدودة.

لنظام  القانوني  اإليداع  تم 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الشركة 

وذلك بأاريخ فاتح تكأو4ر 0)0) تحت 

رقم 1013.

تحت  الأجاري  بالسجل  سجلت 

رقم 130813.
مقأطف قصد اإلشهار

510 P

CONCATAD

SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد   (0(0 سبأمبر   8 بأاريخ  الر4اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

تعمال   : االجأماعي  الهدف 

مأنوعة، نقل، اسأيراد، تصدير.

رتسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000  : عيد اللطيف تضومانت 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

العهد  ولي  شارع   6 رقم   : املقر 

طاطا.

املسير : عبد اللطيف تضومانت.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.595

511 P

SHOP & POP

الأص ية النهائية للشركة
العام  االجأماع  قرار  بمقأ�سى 

البيضاء  بالدار  املنعقد  للشركاء 

قرر   (0(0 تغسطس   10 بأاريخ 

لشركة  للشركاء  العام  االجأماعي 

SHOP & POP بما يلي :

شارع   ،110  : الرئي�سي  مقرها 

الزرقطوني إقامة حماد رقم الشقة 1 

الدار البيضاء.

حل مبكر للشركة.

ومص ي  فكري  حسن  تعيين 

للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (5

.717109

512 P

STE NEDI SUN MAROC

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0) فبراير 0)0) لشركة : 

ذات   NEDI SUN MAROC

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

رياض  تجزئة   : االجأماعي  مقرها 

قد  مكناس   1 محل   58 و  الزيأون 

تقرر :

تحويل املقر االجأماعي للشركة إلى 

 1.8 1 ت  : تجزئة رقم  العنوان الأالي 

سيدي  جماعة  اكرو4وليس  تجزئة 

سليمان مول الكي ان.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم 999) سجل تجاري 

رقم 16603.

513 P
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STE HOTEL OUISLANE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في فاتح سبأمبر 0)0) لشركة :  
ذات   HOTEL OUISLANE
مقرها  املحدودة،  املسؤولية 
51، شارع عالل بن عيد   : االجأماعي 

هللا م.ج. مكناس قد تقرر :
اجأماعية  حصة   (0010 بيع 
تعود للسيد ميمون اعل إلى السيدة 
اعل  بشرى  والسيدة  الغزال  مريم 
)قاصر ينوب عنها اباها السيد ميمون 

اعل).
املأعلقة  الوثائق  جميع  إمضاء 
السيد  طرف  من  بالشركة  املأعلقة 

ميمون اعل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس بأاريخ فاتح تكأو4ر 
0)0) تحت رقم 998) سجل تجاري 

رقم 19063.
514 P

 STE EQUITE
CONSTRUCTION

SARL AU
بمقأ�سى املحضر الرسمي املؤرخ 
بمدينة   (0(0 سبأمبر   (1 يومه  في 
شركاء  قرر  لقد  البيضاء  الدار 

الشركة :
  STE EQUITE CONSTRUCTION

.SARL AU
بوجديان  توفيق  السيد  تعيين 
كمسير مساعد بالشركة وذلك ألجل 
غير محدد بهذا سيأم تسيير الشركة 

من طرف الكل من  :
السيد الناصر بوجديان كمسير.

كشريك  بوجديان  توفيق  السيد 
في التسيير.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحاكم  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  الدار  الأجارية 

717807 بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
515 P

 GLOBAL MINWAY

SERVICES

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITE AU CAPITAL 500.000

DIRHAMS

االت اق  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 

على مايلي :

بلحاج  سكينة  اآلنسة  اسأقالة 

كمسير  عبدو  عادل  السيد  وتعيين 

جديد للشركة.

بقيمة  الشركة  رتسمال  رفع 

خلق  طريق  عن  درهم   100.000

جديدة  اجأماعية  حصة   1000

هذه  درهم   100 حصة  كل  قيمة 

الزيادة رفعت من رتسمال الشركة إلى 

500.000 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   (8 الأجارية بالر4اط بأاريخ 

0)0) تحت رقم 11)107.

516 P

MAROC SURGELATION

SARL

إنشاء شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس شركة  تم   (0(0 يوليو   ((

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الأالية :

 MAROC  : التسمية 

.SURGELATION SARL

شارع   ،15  : االجأماعي  املقر 

األبطال الشقة 1 تكدال الر4اط.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم.

الهدف : تجميد وتكييف وتسويق 

الخضار وال واكه.

طه  الجايي  السيد   : الشركاء 

السيدة تمعيز إيمان  درهم،   95.000

 100.000  : املجموع  درهم،   5.000

درهم.

99 سنة من تاريخ   : السنة املالية 

الأأسيس، تبأدئ في فاتح يناير وتخأم 

في مأم ديسمبر من كل سنة.

السيد الجايي طه ملدة   : التسيير 

غير محددة.

املحكمة   : الأجاري  السجل 

 (0(0 يوليو   (( الأجارية بالر4اط في 

تحت رقم 111715.

517 P

PARASTAF
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد تم تأسيس   (0(0 تغسطس   (1

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

الأالية :

.PARASTAF : التسمية

املعدات  بيع   : االجأماعي  الهدف 

صيانة األجهزة   + واملنأجات الطبية 

الطبية + تجارة.

.DH  100.000 : رتسمال الشركة

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

حي  الر4اط   : االجأماعي  املقر 

يعقوب املنصور عمارة )19 شقة 1.

التسيير : اكلمام موالي رشيد.

تكأو4ر  فاتح   : القانوني  اإليداع 

.(0(0
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

بالر4اط : 116337.

518 P

STE YOTTA YOU
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس  تم   (0(0 تغسطس   17

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد بمكناس ذات املميزات 

اآلتية :

 YOTTA  : االجأماعية  التسمية 

.YOU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجأماعي : الأجارة.

ج ه   01 عمارة   : املقر االجأماعي 

شقة 7 الطابق الثاني انا�سي، مكناس.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الترقيم بالسجل الأجاري للشركات.

يأم تسيير الشركة من   : التسيير 

طرف السيد محمد حموية كمسير.

باملركز  القانوني  اإليداع  سيأم 

 17 الجهوي لالستثمار بمكناس يوم 

سجل  في  ومسجل   (0(0 سبأمبر 

تجاري تحت رقم 50683.
بمثابة بيان مقأطف

519 P

STE PHARMA LAND

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

1 تغسطس 0)0) تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد بمكناس ذات املميزات اآلتية :

 PHARMA : التسمية االجأماعية

.LAND

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجأماعي : تاجر املنأجات 

شبه الصيدلية تاجر تجهزة الطبية.

 ،6 رقم  دكان   : االجأماعي  املقر 

عمارة ابن سينا م.ج. مكناس.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الترقيم بالسجل الأجاري للشركات.

يأم تسيير الشركة من   : التسيير 

طرف السيدة هند بال قيه كمسيرة
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باملركز  القانوني  اإليداع  سيأم 

يوم بمكناس  لالستثمار   الجهوي 

0)0) ومسجل في سجل  18 سبأمبر 

تجاري تحت رقم 50697.
بمثابة بيان مقأطف

520 P

SOCIETE ASGNE PROJET
SARL AU

بأاريخ  املمضية  للعقود  طبقا 
القاون  تحرير  تم   (0(0 يناير   16

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

يوليو   15 بأاريخ  واملسجلة  الأالية 

.(0(0

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

جميع  بيع   : االجأماعي  الهدف 

املواد ومواد البناء.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

محمد  شارع   : االجأماعي  املقر 

 3 شقة  املسأقبل  عمارة  الخامس 

الطابق )، سال.
التسيير : رضوان اكنو.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 3 الضبط باملحكمة االبأدائية بسال 
0)0) رقم الأقييد بالسجل  سبأمبر 

الأجاري 31805.

521 P

SOCIETE HIGH ELEC
SARL AU

بأاريخ  املمضية  للعقود  طبقا 
القانون  تحرير  تم   (0(0 يوليو   (0

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

تغسطس   6 الأالية واملسجلة بأاريخ 

.(0(0

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تشغال   : االجأماعي  الهدف 

الكهر4اء.

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

محمد  شارع   : االجأماعي  املقر 

 3 شقة  املسأقبل  عمارة  الخامس 

الطابق ) سال.

التسيير : تحمد بن شكور.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال االتدائية  باملحكمة   الضبط 
الأقييد  رقم   (0(0 سبأمبر   (1

بالسجل الأجاري 31959.

522 P

 IBLH TRAVAUX DIVERS ET

CONSTRUCTION
SARL

رتسمالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  تقرير  تم   (019 يوليو   (6

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة حيث تأميز بما يلي :

 IBLH TRAVAUX  : التسمية 

 DIVERS ET CONSTRUCTION

.SARL

تعمال البناء   : الهدف االجأماعي 

والأطوير.

الخشب  من  النجارة  تعمال 

واألملنيوم.

تعمال الطالء.

مجموعة   9(1  : االجأماعي  املقر 

املجد حي النهضة ) الر4اط.

املدة : 99 سنة.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسمال 

تلف  إلى  مقسمة  درهم   100.000

بنحدو  اد  للسيد  درهم   80.000

للسيدة  درهم   (0.000 الحسين 

نعيمة بنصالح مخولة إلى الشريكين 

والسيدة  الحسين  بنحدو  اد  السيد 

.DH 100.000 نعيمة بنصالح

السيد  تعيين  تم  لقد   : التسيير 
نعيمة  والسيدة  الحسين  بنحدو  اد 
بنصالح كمسيرين للشركة وذلك ملدة 

غير محدودة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   15 بأاريخ 

.115889
للنشر والبيان

523 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40
FAX : 05 28 81 96 41

STE BOURRICH TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
حررت  بأكادير   (0(0 سبأمبر   (
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالأالي :
 STE BOURRICH : شركة  االسم 

.TRANS
املسأخدمين  نقل   : االهداف 

لحساب الغير.
ايت محند  حي   : املقر االجأماعي 

بلوك 5 رقم 13 تكوين تكادير.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالأالي : 
 : بوالريش  املالك  عبد  السيد 

1000 حصة.
املجموع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
وملدة غير محدودة السيد عبد املالك 

بوالريش.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
عبد  للسيد  والبنكية  االجأماعية 

املالك بوالريش.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

سبأمبر   (3 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

0)0) تحت رقم 96396.

524 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE TRANS AATTAFI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

حررت  بيوكرى   (0(0 يوليو   (7

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالأالي :

 SOCIETE TRANS االسم : شركة

.AATTAFI SARL

نقل البضائع لحساب   : األهداف 

الغير.

: شارع األمير عبد  املقر االجأماعي 
هللا زنقة رقم 1 عمارة 1 الطابق األول 

شقة رقم )، العيون.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالأالي : 

 1000  : العطافي  سعيد  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

سعيد  السيد  محدودة  غير  وملدة 

العطافي.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيد  فقط  والبنكية  االجأماعية 

سعيد العطافي.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

بأاريخ بالعيون   االبأدائية 

رقم  تحت   (0(0 تغسطس   (1

.(0/1918

525 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE SADATE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

حررت  بيوكرى   (0(0 سبأمبر   11

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالأالي :

 SOCIETE شركة   : االسم 

.SADATE

تشغال  في  مقاول   : األهداف 

تركيب البيوت البالستيكية.
تجزئة   ،17 رقم   : املقر االجأماعي 

اإلصالح بيوكرى.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالأالي : 

 1000  : السيد عبد السالم عباد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة غير محدودة السيد عبد السالم 

عباد.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيد  فقط  والبنكية  االجأماعية 

عبد السالم عباد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
بأاريخ بإنزكان   االبأدائية 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 1587.
526 P

SOCIETE SIMASTIL
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH
SIEGE SOCIAL : N° 143 LOT
ASMAE RTE AIN CHKEF FES

رفع رتسمال الشركة
العام  الجمع  تقرير  بمقأ�سى 
 (0(0 تغسطس   (8 بأاريخ  املنعقد 
رفع  على  الأصديق  مايلي  تقرر 
رتسمال الشركة من 100.000 درهم 

إلى مليون درهم 1.000.000 درهم.
درهم وذلك   900.000 تي بزيادة 
من حساب املساهمين بالشركة وعلى 
إثر ذلك تم زيادة 9000 حصة موزعة 
على املساهمين موازاة مع حصصهم 

يوم تأسيس الشركة.
تغيير إثر ذلك املادة 6 واملادة 7 من 

النظام االسا�سي للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ب اس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ 

.(0(0/(11(
للخالص واإلشارة، اإلدارة

527 P

SOCIETE LA BELLE OUJDA
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : OUJDA

 LOTISSEMENT AL WAHDA,
RUE M2 N° 15

RC 27669 OUJDA 
IF : 15203918

تعديل
تغيير  املقر االجمأماعي للشركة

بمقأ�سى قرار الجمع العام الغير 
عادي املنعقد بأاريخ 7) يناير 0)0) 
شركاء  قرر  بوجدة  الشركة  بمقر 
ش.م.م.   LA BELLE OUJDA شركة 

مايلي :

تغيير مقر الشركة :

 M( طريق  الوحدة  تجزئة  من 

الرقم 15 وجدة إلى قيسارية الجمعية 

بني  عين  طريق  الخيرية  اإلسالمية 

مطهر الرقم 16.

القانون  من   1 املادة  تغيير 

األسا�سي.

تحديث القانون األسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بوجدة  الأجارية   باملحكمة 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم : 095).
إمضاء

528 P

TEXART

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

 10 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 سبأمبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالأالي :

.TEXART : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

األلبسة  ونسج  صنع   : الهدف 

واملواد النسيجية.

املقر االجأماعي : رياض األندلس، 

زيريس عمارة 10 شقة 1 حي الرياض، 

الر4اط.

 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهم.

 1000 : عبد الحنين رواح  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الحنين رواح الحامل لبطاقة الوطنية 

ملدة  للشركة  مسير   A311809 رقم 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0) تحت رقم )0)1.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

الأجاري للمحكمة الأجارية بالر4اط 

0)0) تحت رقم  بأاريخ فاتح تكأو4ر 

.116311

529 P

DMSA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

10 سبأمبر 0)0)، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالأالي :

 DMSA  : التسمية 

.CONSTRUCTION

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف : مقاول في البناء.

الساقية  شارع   : االجأماعي  املقر 

بطانة   (1 زنقة الكوفة رقم  الحمراء 

سال.

 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهم.

 1000 دعنون  محمد   : السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

دعنون الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

غير  ملدة  للشركة  مسير   A6587(9

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو4ر  فاتح  بأاريخ  بسال  االبأدائية 

0)0) تحت رقم )38.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبأدائية  للمحكمة  الأجاري 

0)0) تحت رقم  بأاريخ فاتح تكأو4ر 

.3(011

530 P
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ATLAS SERVAIR

شركة مساهمة يبلغ رتسمالها 

00.000) درهم

املقر االجأماعي : املنطقة الصناعية 

للخطوط امللكية املغر4ية مطار 

 محمد الخامس النواصر،

الدار البيضاء

السجل الأجاري بالدار البيضاء 

رقم 136519

تعيين واملصادقة على تعيين 
مأصرفين

بمقأ�سى مداوالت مجلس اإلدارة 

بأاريخ 16 تبريل 019) تم :

فؤاد  السيد  اسأقالة  تسجيل 

الشاكر من مهامه كمأصرف.

تعيين السيد عبد السالم تكزول 

بص أه مأصرف عوض السيد فؤاد 

الشاكر املسأقيل.

بمقأ�سى مداوالت مجلس اإلدارة 

بأاريخ 18 ديسمبر 019) تم :

السيد  اسأقالة  تسجيل 

مهامه   من   Christian Gauthier

كمأصرف.

تعيين السيد Marc Vatel بص أه 

 Christian السيد  عوض  مأصرف 

Gauthier املسأقيل.

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنأهي 

في  سأبث  التي  العامة  الجمعية 

في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 تكأو4ر 019).

الجمعية  مداوالت  بمقأ�سى 

يونيو   (3 بأاريخ  العادية  العامة 

0)0) تم :

املصادقة على تعيين السادة عبد 

. Marc Vatel السالم تكزول والسيد

املأصرفين  مهامهم  مدة  تجديد 

الأاليين ملدة 1 سنوات :

السيدة حبيبة لقاللش.

السيد كريم بنشقرون.

السيد رشيد تبو ال ضل.

السيدة بشرى برنو�سي.

.Francois Bonnot السيد

السيد عبد السالم تكزول.

.Marc Vatel السيد

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنأهي 

في  سأبث  التي  العامة  الجمعية 

في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 تكأو4ر 3)0).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

 (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 717813.
من تجل الألخيص والنشر

مجلس اإلدارة

531 P

 STE BAHA SAHARA

SERVICES
SARL AU

تأسيس
تكأو4ر  فاتح  بأاريخ  بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنشاء   (0(0

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

الأالية :

 BAHA SAHARA  : التسمية 

.SERVICES

األشغال  البناء،   : النشاط 

العمومية، خدمات وكراء املعدات.
) رقم  : حي األمل  املقر االجأماعي 

08)، العيون.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.
درهم   100.000  : املال  رتس 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالأالي :

السيد حسن بحا : 1000 حصة.

تم تعيين السيد حسن   : التسيير 

للشركة ملدة غير  بحا كمسير وحيد 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بالعيون  االبأدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (0(0 تكأو4ر  فاتح 

.(0(0/(308

532 P

STE EMILIA TRANS

RC : 33257

تأسيس
تكأو4ر  فاتح  بأاريخ  بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنشاء   (0(0

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

الأالية :

 EMILIA TRANS  : التسمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.

النقل  عمليات  جميع   : النشاط 

السلع الوطني عبر البر والجو والبحر.

 X املقر االجأماعي : رقم 517 بلوك

تجزئة 5) مارس العيون.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.

درهم   100.000  : املال  رتس 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالأالي :

 : الشعيبي  الرحمان  عبد  السيد 

1000 حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

وحيد  كمسير  الشعيبي  الرحمان 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بالعيون  االبأدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (0(0 تكأو4ر  فاتح 

.(0(0/(315

533 P

MONSEPROMO
رقم 183 تجزئة ال أح خريبكة 

تأسيس
 (3 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بخريبكة تم تأسيس   (0(0 سبأمبر 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص الأالية :

.MONSEPROMO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

183 تجزئة  : رقم  املقر االجأماعي 

ال أح خريبكة.

درهم   100.000  : مال  الرتس 

موزع على 1000 حصة قيمة الحصة 

100 درهم.

عزيز  السيد   : املال  رتس  توزيع 

مناصف : 1000 حصة.

منعش   : االجأماعي  الهدف 

عقاري، اعمال مخأل ة.

مناصف  عزيز  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر باسأثناء السنة 

في  التسجيل  بعد  تبدت  التي  األولى 

السجل الأجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

 6575 االبأدائية بخريبكة تحت رقم 

بأاريخ 30 سبأمبر 0)0).
موجز و4يان

534 P

 STE S.M. DE L’ART DE

BATIMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

بمدينة  ومسجل   (0(0 سبأمبر   11

تم   (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ  تكادير 

املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

محددة  وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما يلي :

 STE S.M. DE L’ART  : التسمية 

.DE BATIMENT SARL AU

جوهر  عمارة   : االجأماعي  املقر 

الثاني شارع  الطابق   ،7 الشقة رقم 

بكاي الحي الصناعي تكادير.

املخأل ة األشغال   :  الغرض 

تو البناء، اإلنعاش العقاري.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.
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املسير : فراح هشام.

رتس املال : 100.000 درهم مقسم 

إلى 1000 حصة بما قدره 100 درهم 

لكل حصة موزعة كما يلي :

1000 حصة للسيد فراح هشام.

من   : السنة االجأماعية تو املالية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

رقم السجل الأجاري : 11509.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 96509 رقم  تحت  ألكادير  الأجارية 

بأاريخ 30 سبأمبر 0)0).

535 P

EL-ACHHAB PRINT
ش.م.م.

املقر االجأماعي : رقم 5، زنقة 9)10 

تراست إنزكان

بأاريخ مداوالتها  إثر   على 

0)0) قررت الجمعية  10 تغسطس 

EL- لشركة  العادية  غير  العامة 

املسجلة  ACHHAB PRINT ش.م.م. 

تحت  بانزكان  االبأدائية  باملحكمة 

رقم : 16619.

حل الشركة بص ة مبكرة.

تعيين مص ي الشركة في شخص 

جمعية األشهب.
رقم 5، زنقة 9)10 تراست إنزكان 

كعنوان للمراسلة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان 

0)0) تحت رقم  بأاريخ فاتح تكأو4ر 

.1659

536 P

شركة سوجي يكوم

STE DALI TURKEY
SARL

الجمعية  قرار  بمقأ�سى 

يوم املنعقدة  العادية  الغير   العامة 

 STE DALI 11 سبأمبر 0)0) لشركة

االجأماعي  ومقرها   TURKEY SARL

واد فاس   1 تجزئة جبل تغات   (((

فاس.

قبل  للشركة  النهائية  الأص ية 

توانها.

الحسن  حساين  السيد  تعيين 

لأص ية الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية ب اس تحت رقم:  املحكمة 

سبأمبر   (( بأاريخ   (0(0/((56

.(0(0

537 P

شركة سوجي يكوم

STE DALI TURKEY SARL

الجمعية  قرار  بمقأ�سى 

يوم املنعقدة  العادية  الغير   العامة 

 STE DALI 11 سبأمبر 0)0) لشركة

االجأماعي  ومقرها   TURKEY SARL

واد فاس   1 تجزئة جبل تغات   (((

فاس.

الأص ية النهائية للشركة.

املصادقة على تقرير املص ي.

إبراء ذمة املص ي السيد حساين 

الحسن.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  ب اس  الأجارية  املحكمة 

سبأمبر   (5 بأاريخ   (0(0/(381  :

.(0(0

538 P

 SOCIETE AKHCHAB

OULMES

SARL

ذات رتسمال 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم )5، حي اآلمل 

وملاس الخميسات

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

القانون  وضع  تم   (0(0 سبأمبر   (

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :

التسمية : شركة تخشاب وملاس.

بالجملة،  الخشب  بائع   : الهدف 

مقاول األشغال املخأل ة والبناء.

الرتسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للحصة  اجأماعية بقيمة 

على  موزعا  نقدا  مدفوعة  الواحدة 

الشكل الأالي :

 500 عباس  تو4راهيم  السيد 

تلف  مائة  بمقدار  اجأماعية  حصة 

درهم 50.000 درهم.

السيد الحسين جمالي 500 حصة 

درهم  تلف  مائة  بمقدار  اجأماعية 

50.000 درهم.

في  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الأجاري.

تو4راهيم  السيد  عين   : التسيير 

عباس الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

توملاس   ( القاطن بحي فام   X8(710

الخميسات كمسير ملدة غير محدودة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بالخميسات بأاريخ 8) سبأمبر 0)0) 

تحت رقم : 1169.

السجل الأجاري رقم 9097).

539 P

شركة بوغدوليز، سغفيس، 

اكبمون مغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجأماعي 1)، زاوية ضاية 

افراح و4ين االويدان، رقم 7، تكدال، 

الر4اط

السجل الأجاري الر4اط 73139
قرر   (0(0 سبأمبر   (6 بأاريخ 

بوغدوليز،  لشركة  العام  الجمع 

املحدودة  مغرب  اكبمون  سغ يس، 

درهم   (00.000 املسؤولية رتسمالها 
زاوية   ،(1 من  الشركة  مقر  تغيير 
 ،7 رقم  ضاية افراح و4ين االويدان، 

شارع   ،79 الر4اط إلى عمارة  تكدال، 

 ،8 عمارة  الطابق الثاني،  ابن سينا، 

تكدال، الر4اط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   (7 بأاريخ  بالر4اط  الأجارية 

0)0) تحت رقم 105837.
لإلشارة والبيان

540 P

ائأمانية الديوري

شركة أ.ب.س.ر
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

SOCIETE ABCR

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
القانون  تم إنشاء   ،(0(0 فبراير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من شريك وحيد خصائصها 

كالأالي :

»ت.ب.س.ر«  شركة   : التسمية 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

 SOCIETE ABCR SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

الهدف : 

االستشارة والأكوين في  الأدقيق، 

مجاالت الجودة والسالمة الغدائية.

الشهادة  على  للحصول  الدعم 

الأحكم  نظام   ،ISO للمعايير  وفقا 

الذاتي BRC ،HACCP ومعيار حالل.

على  للحصول  املساعدة 

املكأب  من  والتراخيص  املوافقات 

 ONSSA الصحية  للسالمة  الوطني 

وفقا للقوانين املعمول بها.

على  للحصول  الدعم  تقديم 

.FOODEX املوافقة للأصدير

 FDA, دعم نجاح عمليا الأ أيش 

ONSSA, FOODE

 ISO, الأكوين على معايير الجودة 

.HACCP, BRC

الأكوين في مجال الأصنيع الحالل 

وممارسات النظافة.

املالية  الأجارية،  العمليات  كل 

تطوير  إلى  تهدف  التي  العقارية  تو 

الشركة.
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زنقة موالي   ،8  : املقر االجأماعي 
رشيد، رقم 7، حسان، الر4اط.

املدة : 99 سنة ابأداء من تأسيس 

الشركة.

في  حدد   : االجأماعي  املال  رتس 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

 100 حصة قيمة كل واحدة   1000

اآلنسة  ل ائدة  كليا  محررة  درهم 

راضية فاتيس.

من  ابأداء   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  مسيرا  عين   : التسيير 

السيدة ديوري عيادي تريا ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

 (0(0 سبأمبر   9 بأاريخ  الأجارية 

تحت رقم 115671.
لإلشارة والبيان

541 P

ONE AGAWAR
SARL AU

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 0)، زنقة تكلمان

سيدي علي شقة رقم ) تكدال 

الر4اط

السجل الأجاري رقم 130509

الحل املسبق للشركة
بمقأ�سى الجمع العام غير العادي 

قرر شركاء   (019 سبأمبر   18 ليوم 

 ONE AGAWAR SARL AU الشركة

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

بعوام  الح يظ  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

تحديد مقر الأص ية بالر4اط 0)، 

زنقة تكلمان سيدي علي شقة رقم ) 

تكدال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   16 بأاريخ  بالر4اط  الأجارية 

0)0) تحت رقم 130509.
للنشر والبيان

542 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

JAL&NIM SERVICES شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجأماعي : إقامة نسيم البحر

بئر رامي، زنقة 185 و 9)5، بلوك ت)

محل رقم 13، القنيطرة

بمقأ�سى محضر القرار االسأثنائي 

 JAL&NIM الوحيد بشركة  للشريك 

ش.و  ذات  ش.ذ.م.م   SERVICES

 1( بأاريخ  بالقنيطرة  املنعقد 

تغسطس 0)0)، تقرر ما يلي :

لشركة  مسبقة  تص ية 

ش.ذ.م.م   JAL&NIM SERVICES

ذات الشريك الوحيد.

ذمة مسير الشركة السيدة  إبراء 

قريش صوفية.

في  للشركة  املص ي  تسمية 

شخص السيدة قريش صوفية.

نسيم  إقامة   : الأص ية  عنوان 

 ،5(9 و   185 زنقة  بئر رامي،  البحر، 

بلوك ت)، محل رقم 13، القنيطرة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبأدائية  باملحكمة  املحضر 

 ،(0(0 11 سبأمبر  بالقنيطرة بأاريخ 

بملف   (0(0/(665 رقم  تحت 

السجل الأجاري رقم 15)51.

543 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

ONE AGRO شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجأماعي : شارع محمد 

الخامس، عمارة اله اة

مشرع بلقصيري

االسأثنائي  القرار  بمقأ�سى 

 ONE شركة  في  الوحيد  للشريك 

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   AGRO

بلقصيري  بمشرع  املنعقد  الوحيد، 

تقرر  ،(0(0 تغسطس   31  بأاريخ 

ما يلي :

للموضوع  جديد  نشاط  إضافة 

االجأماعي :

االسأيراد والأصدير.

النظام  من   ( ال صل  تعديل 

األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحكمة االبأدائية بمشرع 

 ،(0(0 سبأمبر   15 بلقصيري بأاريخ 

تحت رقم 58)/0)0) بملف السجل 

الأجاري رقم 153.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

IRRMA PRODUCT شركة
ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد

املقر االجأماعي : دوار الداللحة

موالي بوسلهام

 IRRMA تبعا لعقد تأسيس شركة

تقرر  ش.ذ.م.م.ش.و   PRODUCT

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاتها هي كالأالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

IRRMA PRODUCT : التسمية

املوضوع الرئي�سي : بيع مسألزمات 

اشغال  بيع معدات الري،  النظافة، 

مخأل ة.

دوار الداللحة،   : املقر االجأماعي 

موالي بوسلهام.

املدة : 99 سنة.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم،   10.000 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة اجأماعية من 

فئة 100 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

الأالي :

 ،56 133، رقم  حيمو هشام زنقة 

الجرف، انزكان 100 حصة.

املجموع : 100 حصة.

هشام  حيمو  السيد   : االدارة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.JB185317

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين 
بسوق  االبأدائية  باملحكمة  الشركة 

سبأمبر   (3 بأاريخ  الغرب،  تربعاء 

0)0)، تحت رقم 0/313)0).
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR

05.37.36.86.39

05.37.37.87.81

05.37.90.39.(6

KENITRA

 STE IMY NOR SCHOOL

PRIVE
ش.ذ.م.م.

املقر االجأماعي : إقامة الشرق، 
زاوية طارق بن زياد، وشارع املنصور 

الذهبي، سوق تربعاء الغرب

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 IMY NOR لشركة  االسأثنائي 

SCHOOL PRIVE ش.ذ.م.م. املنعقد 

 16 بأاريخ  الغرب  تربعاء  بسوق 

سبأمبر 0)0) تقرر ما يلي :

 IMY لشركة  مسبقة  تص ية 

NOR  SCHOOL PRIVE ش.ذ.م.م.

إبراء ذمة مسيرة الشركة السيدة 

وراق إيمان.

تسمية مص ي للشركة في شخص 

السيدة وراق إيمان.

إقامة الشرق،   : عنوان الأص ية 
زاوية طارق بن زياد، وشارع املنصور 

الذهبي، سوق تربعاء الغرب.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبأدائية  باملحكمة  املحضر 

سبأمبر   (8 بأاريخ  الغرب  تربعاء 

بملف   (0(0/311 تحت رقم   (0(0

السجل الأجاري رقم 5371).

546 P
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STE BELGENOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 71، حي شرف 

- سيدي قاسم

السجل الأجاري رقم 7069)

الزيادة في رتسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 (0(0 يوليو   15 الغير العادي بأاريخ 

 BELGENOTRAV SARL لشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة تقرر 

ما يلي :

املصادقة على الزيادة في رتسمال 

إلى  درهم   500.000 من  الشركة 

بإصدار  وذلك  درهم   1.000.000

3500 حصة اجأماعية جديد بقيمة 

100 درهم لكل حصة تي ما مجموعه 

ليصبح  درهم   3.500.000 مبلغ 
رتسمال الشركة موزع كالأالي :

 (0.000 جواد  بلعيا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم لكل حصة.

 (0.000 فهد  بلعيا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم لكل حصة.
من القانون  و7   6 تغيير ال صول 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  قاسم  بسيدي  االبأدائية 

الرقم  تحت   (0(0 تغسطس   (5

التسلسلي 365.

547 P

 MADRASSAT ROUAD AL

 ILM LITAALIM LABTIDAI

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 90.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة اإلرشاد 

توسعي رقم 11 القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مسجل بالقنيطرة تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواص ات الأالية :

 MADRASSAT  : التسمية 

 ROUAD AL ILM LITAALIM

.LABTIDAI PRIVE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

اإلرشاد  تجزئة   : االجأماعي  املقر 

توسعي رقم 11 - القنيطرة.
موضوع الشركة : رئيس مؤسسة.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

الشركة في مبلغ 90.000 درهم مقسم 

بقيمة  اجأماعية  حصة   900 إلى 

دراهم للواحدة محررة بكاملها   100

مكأتبة وموزعة على الشركاء كالأالي :

 : الغمرو�سي  الحق  عبد  السيد 

300 حصة.

السيد حميد مهولي : 300 حصة.

 300  : الرحماوي  بوشتى  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة حسناء  تعيين   : التسيير 

الحاملة للبطاقة الوطنية رقم  غني، 

شريكة  غير  مسيرة   GB ((19(1

صالحيات  جميع  وتخويلها  للشركة 

الأوقيع.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 7))56 بأاريخ 8) سبأمبر 0)0).
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 STE AFRICA LEADER

DEVELOPEMENT TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 50.000 درهم

املقر االجأماعي : 15، تجزئة سبو، 

مركز املعامالت »الشوب« مكأب رقم 

) الطابق الخامس - القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مسجل بالقنيطرة تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواص ات الأالية :

 STE AFRICA LEADER : التسمية
.DEVELOPEMENT TRADING

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر االجأماعي : 15، تجزئة سبو، 
مركز املعامالت »الشوب« مكأب رقم 

) الطابق الخامس - القنيطرة.
موضوع الشركة : 

بيع وشراء معدات اإلعالميات.
صيانة الحواسب.

بيع تدوات ومعدات املكاتب.
عالقة  له  ما  كل  عامة  و4ص ة 

بنشاط الشركة.
رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 
الشركة في مبلغ 50.000 درهم مقسم 
بقيمة  اجأماعية  حصة   500 إلى 
دراهم للواحدة محررة بكاملها   100
مكأتبة وموزعة على الشركاء كالأالي :

 (50  : ديوب  ملين  تمادو  السيد 
حصة.

 (50  : سار  رامأوالي  السيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة.
تسند إلى السيد تمادو   : التسيير 
سنغالية،  الجنسية  ديوب،  ملين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G00591(Y
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 89)56 بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
548 P

STE S F E C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رتسمالها : 50.000 درهم

املقر االجأماعي : مأجر رقم 1، تجزئة 
بئر الرامي الجنو4ية، بقعة 181 

القنيطرة
السجل الأجاري رقم 001)5 

القنيطرة
تحويل املقر االجأماعي

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 (0(0 يونيو   5 بأاريخ  العادي  الغير 

شركة ذات مسؤولية   SFEC لشركة 

محدودة بشريك وحيد تقرر ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

العنوان  إلى  للشركة  االجأماعي 

تجزئة   ،1 رقم  مأجر   : الجديد 

 181 بقعة  الجنو4ية،  الرامي  بئر 

القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  بالقنيطرة،  االبأدائية 

الأجاري رقم 001)5 القنيطرة.
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STE ACHOKRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 88، تجزئة 

البساتين، مأجر 1، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواص ات الأالية :

 STE ACHOKRIA  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   ،88  : االجأماعي  املقر 

البساتين، مأجر 1، القنيطرة.

موضوع الشركة :

املخأل ة  األشغال  في   مقاول 

تو البناء ؛

املقاولة في تركيب الكهر4اء.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، محررة 

بكاملها مكأتبة، وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد حسان سلمان 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13198

التسيير : تسند إلى السيد حسان 

الحامل  مغر4ية،  الجنسية  سلمان، 

.G(89(91 للبطاقة الوطنية رقم

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56189 بأاريخ 3) سبأمبر 0)0).
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 INSTITUTE OF

 HAIRDRESSING AND

BEAUTY
SARL

بمقأ�سى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بأاريخ 30 سبأمبر 0)0)، تم 

االت اق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص الأالية :

 INSTITUTE OF  : التسمية 

 HAIRDRESSING AND BEAUTY

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الحالقة  فن  لأعليم   : الغرض 

مع  والنسائية  الرجالية  والأجميل 

تدريبات احترافية.

زنقة   1 رقم   : االجأماعي  املركز 

 ،(3 مكأب   11 تنوال، عمارة فلوري 

القنيطرة.

درهم   100.000  : الرتسمال 

حصة اجأماعية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

االحأياطي القانوني   %5  : األر4اح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

السيد  محدودة  غير  وملدة  الشركة 

تيوب منات.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

بأاريخ  القنيطرة   االبأدائية 

)) سبأمبر 0)0) تحت رقم 56159.
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STE JAADRE TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 3)، شارع تنوال، 

عمارة فلوري 11، املكأب رقم 1، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،(0(0 17 سبأمبر  بالقنيطرة بأاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات الأالية :

 STE JAADRE TRANS : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجأماعي : 3)، شارع تنوال، 

 ،1 رقم  املكأب   ،11 فلوري  عمارة 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل األشخاص ؛

النقل املدر�سي ؛

نقل البضائع ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  و4ص ة 

بنشاط الشركة.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، محررة 

بكاملها مكأتبة، وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

 1000 منصور  اجغيدر  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : تسند إلى السيد اجغيدر 

منصور.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 13)56 بأاريخ 8) سبأمبر 0)0).
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DAR DARI

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   10 بالقنيطرة بأاريخ 

 DAR DARI شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.

56، زنقة حمان   : املقر االجأماعي 

ال طواكي، مأجر رقم 1.

األشغال   : االجأماعي  الهدف 

املخال ة ووكالة عقارية، بيع وصناعة 

األثاث املنزلية ؛

العمليات  كل  عامة  و4ص ة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  الأجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

تسند إلى السيد بنيس   : التسيير 

محسن.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رتس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

اكأأابها  سدد  للواحدة،  درهم   100

وتوزيعها كالأالي :

 1000 محسن  بنيس  السيد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

الأجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بأاريخ   56317 بالقنيطرة تحت رقم 

فاتح تكأو4ر 0)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة
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STE HMIZAT BBFT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 1010 تجزئة 

االسماعلية، القنيطرة

تكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 

تم   (0(0 سبأمبر   9 بأاريخ  اإلمضاء 

االت اق على ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تكوين 

املحدودة تحت املميزات الأالية :

 STE HMIZAT BBFT  : التسمية 

.SARL

الهدف االجأماعي :

املنزلية  األدوات  لبيع  مأجر 

واألجهزة الكهر4ائية ؛

تجارة مأنوعة.

املقر االجأماعي   : املقر االجأماعي 

للشركة رقم 1010 تجزئة االسماعلية 

القنيطرة.

الزمنية  املدة   : الزمنية  املدة 

املحددة 99 سنة تبأدئ يوم تسجيل 

عدا  ما  الأجاري  بالسجل  الشركة 

ت كيكها املسبق تو تمديد املدة.

الشركة  مد الشركاء،   : الرتسمال 

بما يلي :

بمبلغ  عثمان  بال قيه  السيد 

50.000 درهم ؛

محمد  العبا�سي  بال قيه  السيد 

انيس 50.000 درهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

يقيم  الذي  عثمان  بال قيه  السيد 

االسماعلية،  تجزئة   1010 رقم  ب 

الوطنية  البطاقة  رقم  القنيطرة 

)LB9355 ملدة غير محدودة ؛

العبا�سي محمد  بالقا�سي  السيد 

فلوري  فال  ب  يقيم  الذي  انيس 

رقم  القنيطرة،   ،6 رقم  او  زنقة 

البطاقة الوطنية G(67913 ملدة غير 

محدودة.
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املالية  السنة   : املالية  السنة 

 31 في  تبأدئ من فاتح يناير وتنأهي 

ديسمبر.

تول سنة عملية سأنأهي في 31 من 

ديسمبر لسنة 0)0).

من   %5 تخصم   : تقسيم األر4اح 

تر4اح الشركة كاحأياج قانوني.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

بالقنيطرة  االبأدائية  باملحكمة 

بأاريخ   56(97 رقم  الأجاري   سجل 

9) سبأمبر 0)0).

554 P

GMEDIA

SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجأماعي : 17 زنقة عمر ابن 

العاص عمارة اسماعيل مكأب 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة
 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ

 1) تغسطس 0)0) ومصحح اإلمضاء

بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة 

القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد باملواص ات الأالية :

.GMEDIA : تسمية الشركة

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

املقر االجأماعي للشركة : 17 زنقة 

اسماعيل  عمارة  العاص  ابن  عمر 

مكأب 1 القنيطرة.

من  الغرض   : االجأماعي  الهدف 

الشركة في املغرب تو خارجه بشكل 

لن سها سواء  مباشر  غير  تو   مباشر 

 تو لغيرها تو مساهمة في :

محرر تخبار.

االستشارات اإلدارية.

 وبشكل عام جميع العمليات الأجارية،

 املالية، الصناعية، العقارية، الحرفية

والخدماتية جميعها لحساب الشركة 

واملرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بالهدف االجأماعي لأطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ الأأسيس.
رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم مقسمة   100.000 الشركة في 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

 100.000 ادري�سي  مخلص  للسيد 

درهم 1000 تي حصة اجأماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

غير  ملدة  وذلك  ادري�سي  مخلص 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 القانوني باملحكمة االبأدائية بمصلحة

القنيطرة  ملدينة  الأجاري  السجل 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ 

.79(09
لإليداع والبيان

555 P

 SOCIETE ER-RYMY

HICHAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة الحدادة 
بقعة رقم 1577 الطابق األول 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الأالية :

 SOCIETE ER-RYMY  : التسمية 

.HICHAM SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: تجزئة الحدادة  املقر االجأماعي 
األول  الطابق   1577 رقم  بقعة 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 
تو  املخأل ة  األشغال  في  مقاول 

البناء.
املقاولة في تركيب الكهر4اء.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :
السيد الريمي هشام 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
: تسند إلى السيد الريمي  التسيير 
الحامل  مغر4ية،  الجنسية  هشام، 

.GN133(68 للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 56309 بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
556 P

SOCIETE D’OR LENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : بئر الرامي شارع 
 A1 باحنيني إقامة الأيسير بلوك

شقة A1(1 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواص ات الأالية :
SOCIETE D’OR LENS : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
: بئر الرامي شارع  املقر االجأماعي 
 A1 بلوك  الأيسير  إقامة  باحنيني 

شقة A1(1 القنيطرة.
موضوع الشركة :

تسويق زجاج البصريات.
زجاج  نظارات  إطارات  تسويق 

البصريات.
االسأيراد والأصدير. 

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :
 (00 بوعيادي  نجاة  السيدة 

حصة.
 160 بوعيادي  ابتسام  السيدة 

حصة.
 160 بوعيادي  نزهة  السيدة 

حصة.
 160 الطاهري  محمد  السيد 

حصة.
 160 زمزم  ال أاح  عبد  السيد 

حصة.
 160 خوتنا  الحميد  عبد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

تسند إلى السيدة نجاة   : التسيير 
بوعيادي، الجنسية مغر4ية، الحاملة 

.GM118501 للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 56303 بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).
557 P

 SOCIETE MSYAH
 CONSTRUCTION TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

B3 املقر االجأماعي : رقم 09) بلوك 
املغرب العربي الطابق األول 

القنيطرة
تأسيس شركة

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

الأالية :
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 SOCIETE MSYAH  : التسمية 

 CONSTRUCTION TRAVAUX

.DIVERS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

B3 املقر االجأماعي :  رقم 09) بلوك

األول  الطابق  العربي  املغرب 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

املخأل ة األشغال  في   مقاول 

 تو البناء.

املقاولة في تركيب الكهر4اء.

رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

 1000 املسيح  محمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

تسند إلى السيد محمد   : التسيير 

الحامل  مغر4ية،  الجنسية  املسيح، 

.G119(50 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56361.

558 P

 SOCIETE DROGUERIE

SEBOU NEGOCE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   7 بأاريخ  بالقنيطرة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأالية :

 SOCIETE  : التسمية 

 DROGUERIE SEBOU NEGOCE

ش.ذ.م.م ل.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

تجزئة سبو رقم   : املقر االجأماعي 

313 مشروع بلقصيري.

عقاقير   : االجأماعي  الهدف 

وتشغال مأنوعة.

العمليات  كل  عامة  و4ص ة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  الأجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

السيد  إلى  تسند   : التسيير 

املصط ى وهبي.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

سنة كل  من  ديسمبر   31 إلى   يناير 

ما عدا السنة األولى تبأدئ من تاريخ 

التسجيل.

راس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

اكأأابها  سدد  للواحدة  درهم   100

وتوزيعها كالأالي :

 1000 وهبي  املصط ى  السيد 

حصة.

قيدت   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل الأجاري باملحكمة 

 339 االبأدائية بالقنيطرة تحت رقم 

بأاريخ 8) سبأمبر 0)0).
من تجل املسأخرج واإلشارة

فيدكونيط

559 P

STE DECA PLAQUE
SARL AU

الأأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 

تم تأسيس   ،(0(0 7 سبأمبر  بأاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب املميزات الأالية :

 STE DECA PLAQUE  : التسمية 

.SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية لشريك الوحيد.

الثاني  الطابق   : االجأماعي  املقر 
املجاعرة  تجزئة   16 عمارة   03 رقم 
17 جرف امللحة اقليم سيدي  قطاع 

قاسم.
الغرض والغاية :

تصنيع اللوحات االعالنية.
طباعة امللصقات.
الكأابة والديكور.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل الأجاري.

 100.000  : الخاص  املال  رتس 
حصة   1000 على  مقسمة  درهم 
لكل  درهم   100 فئة  من  اجأماعية 
الوحيد   الشريك  حوزة  في  حصة 
الحامل  البعوادي  املصط ى  السيد 
 GM لبطاقة الأعريف الوطنية عدد 

376)1  ) 1000 حصة).
من  ابأداء   : االجأماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
املصط ى  السيد   : املديرية 

البعوادي ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأاريخ  بلقصيري  مشرع  االبأدائية 
السجل  رقم   ،(0(0 9 سبأمبر 

الأجاري 315.
560 P

STE VERITASIUM
ش م م

املقر االجدتماعي : 3) زنقة تنوال 
تقامة فلوري11 مكأب رقم 1 

القنيطرة
 DISTANCE مساكنة عند شركة(

(CENTER SARL AU
الألخيص

بمقأ�سى محضر الجمع العام غير 
 11 العادي املنعقد بالقنيطرة بأاريخ 

سبأمبر 0)0)، تقرر ما يلي :
إلياس  السيد  وانسحب  فوت 
ابعيز، الحامل لبطاقة الأعريف رقم 
نوكأب  السيدة  ل ائدة   LB1(091(
تسماء الحاملة لبطاقة الأعريف رقم 
حصة   500 ما مجموعه   FH1(386
والتي  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

تمثل مجموع الحصص التي تمألكها 

في الشركة.

حيث  الشركة  مسير  تغيير  تم 

إلياس  السيد  التسيير  من  انسحب 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  العوفيري 
GK101399 وتم تعيين السيدة  رقم 

لبطاقة  الحاملة  تسماء  نوكتي 

مسيرة   FH1(386 رقم  الأعريف 

جديدة للشركة.

اإليداع القانوني تم لدى املحكمة 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 

91)79 بأاريخ 3) سبأمبر 0)0).

561 P

 ADAMGHARB

ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : بقعة 0)) منطقة 

الأنشيط القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الأالية :

 ADAMGHARB  : التسمية 

.ALUMINIUM SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ((0 بقعة   : االجأماعي  املقر 

منطقة الأنشيط - القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

تشغال النجارة.
رتسمال  حدد   : الشركة  رتسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

 1000 البغريبي  بشرى  السيدة 

حصة.
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املدة : 99 سنة.

التسيير : تسند إلى السيدة بشرى 

الحاملة  الجنسية مغر4ية،  البغريبي، 

.G(97((1 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 83)56 بأاريخ 9) سبأمبر 0)0).

562 P

FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

 AV MED V APPT 4 -2ELE ETAGE - 368

KENITRA

TEL : 07/07/32/57/44

GSM : 06/61/84/21/90

MACOMATRA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،(0(0 سبأمبر   ( بأاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

MACOMATRA بالخصائص الأالية  :

.MACOMATRA التسمية : شركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.

هارون  زنقة   : االجأماعي  املقر 

 ،3 رقم  ال ردوس  إقامة  الرشيد 

شركة  عند  القنيطرة،  ميموزا، 

كازارايا.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

تعمال البناء املخأل ة.

تنظيف املباني.

الأجارة بص ة عامة.

العمليات  كل  عامة  و4ص ة 

العقارية  الصناعية،  الأجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

 100.000  : االجأماعي  الرتسمال 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

بقيمة 100 درهم للواحدة سدد تمنها 

كاملة من طرف السيد معراض عبد 

اللطيف.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

معراض عبد اللطيف.
وقيدت الشركة بالسجل الأجاري 

بالقنيطرة  االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد 5)563.
بمثابة ومقأ�سى املسير

563 P

TELESTRAV
بمقأ�سى عقد مؤرخ تم تأسيس 

شركة تحمل الخصائص اآلتية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

.TELESTRAV : التسمية
زنقة   8 شقة   30 إقامة   : املقر 

احمد لوكيلي حسان الر4اط.

 TRAVAUX  : النشاط 

.D’AMENAGEMENT
رتسمال : 100.000 درهم.

املسير : الخياري سعيد.

السنة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  رقم  بالر4اط  الأجارية 

الأجاري 111615.

564 P

ALO ZAK
تأسيس شركة
ش.م.م.ش.و

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 سبأمبر   18 بأاريخ  بالر4اط 

سبأمبر   (3 في  بالر4اط  واملسجل 

األسا�سي  القانون  إنشاء  تم    (0(0

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد لها املميزات الأالية :

زكرياء  السيد   : الوحيد  الشريك 
بنه.

 ALO ZAK  : التسمية 
ش.م.م.ش.و.

غرض الشركة: للشركة نشاطات 
مأعددة داخل املغرب وخارجه تأمثل 

تساسا في :
الوساطة  في  التسيير  استشارة   

والتشغيل.
تشغال البناء، واألشغال املأنوعة.

الأ اوض الأجاري.
15 شارع األبطال   : املقر الرئي�سي 

شقة 1 تكدال الر4اط.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

يوم تأسيسها.
في   حدد   : الشركة  رتسمال 
100000.00 درهم مقسما إلى 1000 
درهم للحصة في   100 حصة بقيمة 

حوزة زكرياء بنه.
إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 
السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

زكرياء بنه.
السنة اإلجأماعية : من فاتح يناير 

إلسى31 ديسمبر من كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجاري  بالسجل  للشركة  القانوني 
تحت   (0(0 تكأو4ر   ( يوم  بالر4اط 

رقم 107331.
565 P

ديوان األسأاذ خليل مأحد
موثق بوجدة

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطابق 
األول رقم 6 

شركة أوريونتال ترونسمسيون
ش.ذ.م.م

رتسمالها اإلجأماعي : 1.500.000.00 
درهم

مقرها اإلجأماعي : بوجدة 56 ملأقى 
شارع تح ير وشارع ال أواكي
السجل الأجاري : 11567
ت ويت حصص إجأماعية

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
موثق  مأحد  خليل  األسأاذ  طرف 
 (015 ديسمبر   31 بأايخ  بوجدة 
 1( بأاريخ  مسجل   (011 فبراير  و5 
 389 اإليداع  سجل   ،(016 يناير  

وهبت   5(6 باإلسأخالص  األمر 

السيدة خديجة لحلو كافة حصصها 

 (50 في  واملمثلة  اإلجأماعية  

توريونأال  شركة  إجأماعية  حصة 

ترونسمسيون ش.ذ.م.م.

الحارثي  ابراهيم  السيد  ل ائدة 

السيد الغالي الحارثي، السيدة سعاد 

فارس والسيدة كنزة الحارثي.

وتصبحت الحصص على الشكل 

الأالي : 

حصص الشركاء : 

حصة   16 الحارثي  كنزة  السيدة 

إجأماعية.

حصة   (0 فارس  سعاد  السيدة 

إجأماعية.

)9 حصة  الحارثي  الغالي  السيد 

إجأماعية.

 السيد إبراهيم الحارثي )9 حصة 

إجأماعية.

املجموع : 50) حصة إجأماعية.

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى   

توريونأال  لشركة  اإلسأثنائي 

 5 بأاريخ  ش.ذ.م.م  ترونسمسيون 

 (015 ديسمبر  و31   (011 فبراير 

يناير   13 بأاريخ  بوجدة  مسجل 

015) سجل اإليداع رقم 390، األمر 

باإلسأخالص 6)6.

على  املصادقة  إثره  على  تم  قد 

ت ويت الحصص اإلجأماعية اآلن ة 

من  إجأماعية  حصة   (50 الذكر 

ل ائدة  لحلو  السيدة خديجة  طرف 

كل من السيد الغالي الحارثي السيد 

كنزة  والسيدة  الحارثي  إبراهيم 

الحارثي والسيدة سعاد فارس.

6 و7 من  قد تم تعديل ال صل 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 

بأاريخ بوجدة  الأجارية   املحكمة 

8 سبأمبر 0)0) تحت عدد 1881.

566 P
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ديوان األسأاذ خليل مأحد

موثق بوجدة

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطابق 

األول رقم 6 

شركة ميدي ديكورسيون

ش.ذ.م.م

رتسمالها اإلجأماعي : 3.500.000.00 

درهم

مقرها اإلجأماعي : بوجدة املنطقة 

 331BP الصناعية

السجل الأجاري : 3)157

ت ويت حصص إجأماعية
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

ديسمبر   30 بأاريخ  اإلسأثنائي 

سبأمبر   3 بأاريخ  مسجل   (015

 ،13931 سجل اإليداع رقم   ،(0(0

 1(151 رقم  باإلسأخالص  األمر 

لشركةميدي ديكورسيون ش.ذ.م.م.

عاين تقرير الجمع العام ما يلي :

الحارثي،  عزالدين  املرحوم  وفاة 

 (9 بأاريخ  اإلراثة  عقد  في  ورد  كما 

تغسطس )01) مذكرة  الح ظ رقم 

وترك   1(6 صحي ة   161 عدد   16

الورثة اآلتية تسماؤهم :

تمه السيدة خديجة لحلو.

ترملأه السيد سعاد فارس.

وتوالده منها :

السيد إبراهيم الحارثي .

السيد الغالي الحارثي .

السيدة كنزة الحارثي .

حصة   100 فإن  لذلك  وتبعا 

إجأماعية التي كان يأملكها املرحوم 

عزالدين الحارثي تقسمت على ورثأه 

كل حسب حصأه في اإلرث.

السيد إبراهيم الحارثي 8) حصة 

إجأماعية.

8) حصة  الحارثي  الغالي  السيد 

إجأماعية.

حصة   11 الحارثي  كنزة  السيدة 

إجأماعية.

17 حصة  السيدة خديجة لحلو 

إجأماعية.

حصة   13 فارس  سعاد  السيدة 

إجأماعية.

مجموع : 100 حصة إجأماعية.

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

موثق  مأحد  خليل  األسأاذ  طرف 

 (015 ديسمبر   31 بأاريخ  بوجدة 

 1( بأاريخ  مسجل   (011 فبراير  و5 

 391 اإليداع  سجل   ،(016 يناير  

وهبت   533 باإلسأخالص  األمر 

مجموع    17 لحلو  خديجة  السيدة 

حصصها اإلجأماعية في شركة ميدي 

ديكورسيون ش.ذ.م.م .

الحارثي،  إبراهيم  السيد  ل ائدة 

السيد الغالي الحارثي، السيدة سعاد 

فارس والسيدة كنزة الحارثي.

وتصبحت الحصص على الشكل 

الأالي :

حصص الشركاء :

حصة   3 الحارثي  كنزة  السيدة 

إجأماعية.

حصة   ( فارس  سعاد  السيدة 

إجأماعية.

حصة   6 الحارثي  الغالي  السيد 

إجأماعية.

 السيد إبراهيم الحارثي 6 حصة 

إجأماعية.

املجموع : 17 حصة إجأماعية.

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

اإلسأثنائي لشركة ميدي ديكورسيون 

ش.ذ.م.م. بأاريخ 5 فبراير 011) و31 

ديسمبر 015) مسجل بوجدة بأاريخ 

015)، سجل اإليداع رقم  يناير   1(

)39، األمر باإلسأخالص رقم 531 .

املصادقةعلى  إثره  على  تم  قد 

اآلن ة  اإلجأماعية  الحصص  هبة 

الذكر 17 حصة إجأماعية من طرف 

كل  ل ائدة  لحلو  خديجة  السيدة 

السيد  الحارثي،  الغالي  السيد  من 

كنزة  والسيدة  الحارثي،  إبراهيم 

الحارثي والسيدة سعاد فارس.

6 و7 من  قد تم تعديل ال صل 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 

املحكمة الأجارية بوجدة بأاريخ 16 

سبأمبر 0)0) تحت عدد1977.

567 P

CONCIS شركة
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 1.100.000.00 درهم

 30AVENUE : مقرها اإلجأماعي

 RUE TELEMCEN IMM 12

MAGASIN N°2 HASSAN RABAT

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

قرر شركاء   ،(0(0 يوليو   10 بأاريخ 

محدودة  شركة    SICONC شركة 

 1.100.000.00 رتسمالها  املسؤولية 

درهم ما يلي :

بشارع  الكائن  الشركة  تغيير مقر 
30 زنقة تلمسان عمارة )1 محل رقم 

ابن   (8 شارع  حسان الر4اط إلى    (

سينا الطابق األول اكدال الر4اط.

 1 ال صل  تعديل  سيأم  وعليه 

وفق القانون األسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ 

.107105

568 P

STE BCIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجأماعي : 10 زنقة بن دحان 

الدارالبيضاء

RC N°: 381927

 ( بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر 0)0)، بالبيضاء،  قرر الجمع 

العام االسأثنائي لشركة BCIC شركة 
راسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

االجأماعي  مقرها  درهم،   500.000
الدارالبيضاء،  دحان  بن  زنقة   10

الأالي :

 BCIC للشركة  املسبق  انحالل 

مص يا  الشيبي  مراد  السيد  تعيين 

للشركة.

تحديد مقر الأص ية 10 زنقة بن 

دحان الدارالبيضاء.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  الأجارية 

718115 بأاريخ فاتح تكأو4ر 0)0).

569 P

 STE HA MINING
SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 96 BD ANFA

 ETAGE N°9 APPT N°91

CASABLANCA

تاسيس شركة
بأاريخ  محرر  عرفي  عقد  حسب 

0)0) واملسجل تحت رقم  يوليو   11

.OR(8(8(

احداث القانون االسا�سي لشركة 

ذات املسؤولية املحدودة باملواص ات 

الأالية :

.STE HA MINING : التسمية

املدة  : 99 سنة ابأداء من تسجيل 

الشركة في السجل الأجاري.

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

والبحث  تنقيب   : الغرض 

واسأغالل جميع املعادن.

وتأجير مع تركيب وتشغيل  انشاء 

الأجارية من مصانع  جميع االصول 

بأحد  املأعلقة  العمل  وتوراش 

العالقات  في  االخرى  االنشطة 

وبشكل  املباشرة.  والغير  املباشرة 

عام جميع العمليات الأجارية املالية 

املنقولة  وغير  املنقولة  الصناعية 

مباشرة  غير  تو  مباشرة  ترتبط  التي 

لغرض اجأماعي تو تي غرض مماثل 

تو ذات صلة لأعزيز الأنمية تو نشاط 

اجأماعي.
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تن ا  شارع   96  : االجأماعي  املقر 

طابق 9 عمارة 91 الدارالبيضاء.

درهم   1.000.000  : الراسمال 

بقيمة  حصة   10.000 الى  مقسمة 

كلها مكأتبة  لكل حصة  درهم   100

على  وموزعة  الربع  الى  ومحررة 

الشركاء :

عبد  واحي  للسيد  حصة   3100

الرزاق تي 331.000 درهم.

3300 حصة للسيد بنناتي سندرو 

تي 333.000 درهم.

3300 حصة للسيد محمد املهدي 

ديوري تي 333.000 درهم.

التسيير : السيد واحي عبد الرزاق 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجارية 

رقم  الأجاري  السجل   ،718((9

.171115

570 P

STE UTTCHI HOUSE
تاسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

تم وضع  سال،   (0(0 تغسطس   17

ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 

تحمل  التي  محدودة  املسؤولية 

الخصائص الأالية :

التسمية :  تحمل الشركة التسمية 

.STE UTTCHI HOUSE : الأالية

العمليات  ادارة   : املوضوع 

الأجارية، مطعم.

العالية  اقامة   : االجأماعي  املقر 

الثاني  شارع الحسن   10 عمارة رقم 

سال الجديدة.

في  حدد   : االجأماعي  الراسمال 

الى  مقسم  درهم   100.000 قيمة 

درهم   100 حصة ذات قيمة   1000

للحصة مقسم بين الشركاء كالأالي :

حصة   100 بنموح  عمر  السيد 

درهم تي ما قيمأه   100 ذات قيمة 

10.000 درهم.

حصة   150 بنموح  السيد سهام 

درهم تي ما قيمأه   100 ذات قيمة 

15.000 درهم.

 150 بنموح  مصط ى  السيد 

تي درهم   100 قيمة  ذات   حصة 

 ما قيمأه 15.000 درهم.

 150 بنموح  الرحيم  عبد  السيد 

تي درهم   100 قيمة  ذات   حصة 

 ما قيمأه 15.000 درهم.

حصة   150 السيد فاطمة بابون 

درهم تي ما قيمأه   100 ذات قيمة 

15.000 درهم.

سهام  السيدة  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنموح 

محددة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

سال  االبأدائية  باملحكمة  القانوني 

 3(009 تحت السجل الأجاري رقم 

بأاريخ فاتح تكأو4ر 0)0).

571 P

STE LAGHEDIR CASH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : مركز سوق الحد 

جماعة لغدير قيادة تنقوب اقليم 
ش شاون

 10 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم وضع  بش شاون،   (0(0 سبأمبر 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مواص اتها االتية:

 LAGHEDIR CASH  : التسمية 

.SARL AU

:  وكالة تحويل  الهدف االجأماعي 

االموال.

املقر االجأماعي : مركز سوق الحد 

اقليم  تنقوب  قيادة  لغدير  جماعة 

ش شاون.

في  محدد   : االجأماعي  الراسمال 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم للحصة الواحدة 

الشكل  على  وموزعة  محررة  كلها 

الأالي :

 1000  ... البوهالي  محمد  السيد 

درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

املسير الوحيد السيد محمد البوهالي  

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM1658(3 رقم

لأكوين    %  5 سيقأطع   : االر4اح 

االحأياطي القانوني.

لقد تم الأصريح بالسجل الأجاري 

بش شاون  االبأدائية  باملحكمة 

0)0)، تحت رقم  9) سبأمبر  بأاريخ 

1511 من السجل الأحليلي وااليداع 

 ،(0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ  القانوني 

تحت رقم 0)0)/89.
للخالصة والنشر 

572 P

STE NOBISOFT

SARL

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

 ،(0(0 املنعقد بأاريخ فاتح سبأمبر 

ذات  شركة   ،NOBISOFT لشركة 

راسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

10.000 درهم.

 17 : عمارة رقم  مقرها االجأماعي 

تكدال  االبطال  شارع   9 رقم  شقة 

الر4اط، تقرر ما يلي :

املسبقة  الأص ية  في  الشروع 

للشركة.

تعيين السيد عبد السالم بوقلعان 

كمص ي للشركة.

: عمارة  تحديد مقر الأص ية  ب 

شارع االبطال   9 شقة رقم   17 رقم 

تكدال الر4اط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية بالر4اط بأاريخ فاتح تكأو4ر 

0)0)  بالر4اط تحت رقم 107308.

573 P

STE SAM ENGINS

SARL

 (8 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 

يوليو 0)0) بأمارة تقرر ما يلي :

 STE SAM ENGINS  : التسمية 

.SARL

تشغال   : االجأماعي  الهدف  

مخأل ة للبناء.

وتدوات  صناعية  معدات  كراء 

آلية.

بص ة عامة القيام بكل العمليات 

باملوضوع  مباشرة  بص ة  املأعلقة 

مماثل موضوع  بأي  تو   االجأماعي 

 تو مرتبط.

مطاع  والد   : االجأماعي  املقر 

 6 شقة رقم   17 عمارة   ( سيكونس 

تمارة.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 

مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 حصة من فئة   100 الى 

موزعة على الشكل الأالي :

السيد معاد زمزامي 0) حصة.

السيد سناء زمزامي 80 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.

زمزامي  سناء  السيدة   : التسيير 

غير  ملدة  وذلك  للشركة،  مسيرة 

محددة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأمارة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

رقم 130577.
للبيان والنشر

574 P
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 OURGOUSS CASH

SARL A.U 

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر 

القانون  وضع  تم   (0(0 شتنبر   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد لها املميزات 

الأالية .

التسمية  : OURGOUSS CASH ـ                  

الهدف : تحويل األموال.   

 املقر االجأماعي : إقامة ديار الهناء 

الطابق   1 1 رقم  1 الشطر  مجموعة 

الدار  البرنو�سي  سيدي  الس لي 

البيضاء.

املدة :  99 سنة.

رتس املال :  60.000 درهم                                                    

 600 سعيد  محند  ايت  الشركاء 

حصة اجأماعية 100 درهم للحصة

ايت  السيد  تعيين  تم  التسيير: 

للشركة  محند سعيد كمسير وحيد  

ملدة غير محدودة.                                                              

األبناك  مع  الشركة  تأعامل  كما 

املصرفية  املؤسسات  من  غيرها  تو 

مسأقل للسيد ايت محند  بإمضاء  

سعيد ملدة غير محدودة.

السنة املالية :   من فاتح يناير  الى  

31  ديسمبر من  كل سنة. 

إزالة  بعد   : األر4اح  توزيع 

القانوني  لالحأياط  باملائة  خمسة 

الشركاء                                                                        بين  الباقي  يوزع 

حسب حصص كل واحد منهم.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 

الأجارية بالدار البيضاء 

  : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.173(99

575 P

شـركـة فن املوضة الجديدة

ش.ذ.م.م ش.و

 NEW FASHION ART SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (0(0 غشت   (8 بأاريخ  بالبيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

محدودة املسؤولية الشريك الوحيد 

ذات الخصائص الأالية :

املوضة  فن   : التـسـمـيـة 

الجديدةش.ذ.م.م ش.و

اسأيراد   : االجأماعي  الهـدف 

وتصدير وتسويق املالبس الجاهزة.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 

وغير  العقارية  و  الأجارية  و  املالية 

العقارية باملغرب تو بالخارج و التي من 

شأنها تن تساعد على اكأمال الهدف 

تعاله.

10 زنقة الحرية   : املقر االجأماعي 

الدار   5 الشقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.

رتسمال  حدد   : الشركـة  رتسمال 

درهم مقسمة   100.000 الشركة في 

على 1000 حصة. 

للحصة،  درهم   100 فئة  من 

السيدة  نصيب  من  كلها  مجموعها 

املقدم حسناء.

الـتـسـيير : تسير الشركة من طرف 

كمسيرة  حسناء  السيدةاملقدم 

وشريك وحيد ملدة غير محددة.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير و تنأهي في 

31 ديسمبر من كل سنة.

99 سنة ابأداء من تاريخ   : الـمـدة 

التسجيل بالسجل الأجاري. 

باملركز  تم   : القانـوني  اإليداع 

في  الجهوي لإلستثمار بالدار البيضاء 

1) شتنبر 0)0) تحت رقم: 813)17.

خالصة من تجل النشر 

576 P

 BERRAMI CONSTRUCTION

S.A.R.L AU

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى     

القانون  إيداع  تم  سبأمبر،    11 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

وذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املميزات الأالية :

 BERRAMI  : التسمية 

CONSTRUCTION S.A.R.L AU

الهدف :  مقاول تعمال تو إنشاءات 

مخأل ة ;

والكهر4اء  السباكة  تعمال 

والأبليط وغيرها من األعمال املماثلة ؛

مواد  وتجارة  وتصدير  اسأيراد 

ومسألزمات البناء ;

آللة  61،شارع   : االجأماعي  املقر 

 69 رقم  املعاني  ومصط ى  ياقوت 

الطابق الثاني الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي

تم تحديد   : الرتسمال االجأماعي 

درهم   100.000 رتسمال الشركة في 

اجأماعية  حصة   1000 ل  مقسمة 

مكأتبة  للحصة,  درهم   100 بقيمة 

ومحررة بالكامل و موزعة ل ائدة .

 100000 األدري�سي  برامي  شكير 

درهم .

املجموع : 100000 درهم.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد شكير   : التسيير 

 16 بأاريخ  املزداد  اإلدري�سي   برامي 

املغربي الجنسية حامل   1983 يناير 

 BB13989 رقم   الوطنية  البطاقة 

 1 رقم   ( القاطن بإقامة بدر العمارة 

الدار  سيدي البرنو�سي    15 الشطر 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  البيضاء 

محددة مع توسع الصالحيات.

توزيع األر4اح : يأم خصم %5 من 

القانوني, االحأياطي  لأكوين   األر4اح 

و الباقي يوضع رهن إشارة الشركاء

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

سبأمبر   17 بأاريخ  البيضاء،  بالدار 

السجل   716350 تحت رقم   ،(0(0

الأجاري : 395)17 
ملخص قصد النشر

577 P

ARCALYS TRADING

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 

6) محج مرس السلطان الشقة

 رقم 3 الطابق االواللدار البيضاء

إعالن الأأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

سبأمبر   3 بأاريخ   البيضاء  بالدار 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   (0(0

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص الأالية :

ARCALYS TRADING : التسمية 

الغرض االجأماعي : تعنى الشركة 

تو  ل ائدتها  وخارجه،  املغرب  داخل 

للغير ب :

وتصدير  اسأيراد  صناعة، 

وتدوات  مسألزمات  االحذية، 

الخياطة. 

محج مرس   (6  : املقر االجأماعي 

السلطان الشقة رقم 3 الطابق االول 

الدار البيضاء

رتس املال : حدد رتسمال الشركة 

 1000 100.000 درهم مقسمة ل  في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

ومحررةبالكامل  مكأتبة  للحصة، 

ل ائدة:

 السيدة كنزة بن حيون الصدفي

سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

الأأسيس
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السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيدةكنزة بن حيون الصدفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاريةبالدار البيضاء.

السجل الأجاري: 173193
لإلشارة والبيان

578 P

    4 FN GROUPE

 SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقأ�سى 

8 سبأمبر 0)0)  ، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات الأالية :

 1 FN GROUPE  SARL : التسمية

 الهدف : شراء و4يع تأجير البناء

  الخدمة والأجارة

املقر االجأماعي : 5 زنقة دكسمود 

الطابق 1 الشقة ) الدار البيضاء 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

االجأماعي محدد  في 100.000.درهم 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكأتبة 

و محررة بالكامل و موزعة ل ائدة :

حصة   500 السيد عثمان نضام 

اجأماعية   

500  حصة  السيدة نهيلة نضام  

اجأماعية 

املجموع :   1000 حصة اجأماعية

 السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

 التسيير : تم تعيين السيد عثمان 

نضام مسيرا للشركة بإمضاء مشترك 

جميع  نضام  نهيلة  السيدة  مع 

املستندات بنكية و4يع العقار.  

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري  رقم 635.)17  لدى املحكمة 

بأاريخ   البيضاء،  بالدار  الأجارية 

0)0)/1/09)، تحت رقم1791….
ملخص قصد النشر

579 P

YF GROUPE

sarl au 

تأسيس شركة
  7 بمقأ�سى عقد عرفـي مؤرخ في 

تم إيداع القانون   ،   (0(0 سبأمبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات الأالية:

   YF GROUPE sarl au  : التسمية

 الهدف : غرض الشركة في املغرب 

والخارج:مقاول نقل البضائع.

املعامالت  جميع  تعم  وبشكل 

الأجارية تو االسأيراد تو الصناعية تو 

املالية تو املنقولة تو العقارية املأعلقة 

بشكل مباشر تو غير مباشر باألهداف 

تسهل  قد  التي  تو  تعاله  املذكورة 

تنميتها.

10 زنقة الحرية    : املقر االجأماعي 

الطابق 3 الشقة5  الدار البيضاء 

من تاريخ  99 سنة ابأداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

االجأماعي محدد  في 100.000.درهم 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكأتبة 

و محررة بالكامل و موزعة ل ائدة :

السيدة ميمون عيدا 1000 حصة 

اجأماعية .

 املجموع : 1000 حصة اجأماعية

 السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيدة ميمون 

عيدا مسيرا للشركة 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري  رقم 173583  لدى املحكمة 

 (5 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 0)0)، تحت الرقم 717155
ملخص قصد النشر
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CREAFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تــــأســــيـــــــــــس  
 5 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  ثم   ،(0(0 مارس 

تأميز  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخصائص الأالية :

 CREAFRIQUE   «  : التسميــة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد«

منأجات  في  تاجر   : املوضــوع    

الطاقات املأجددة والكهر4ائية.

االسأيراد  في  وسيط   تو  تاجر 

والأصدير.

 3 شقة رقم   : املقر االجأماعــي   

عمارة رقم 9، تجزئة 31 ، مبروكة 1، 

مــــــــراكش.

 99 ملدة  الشركة  تنشأت   : املــدة 

سنة.

في   حدد   : االجأماعــي  الرتسمال 

 1000 درهم مقسمة إلى    100  000

كلها  درهم    100 فئة  من  حصة 

لدعراوي فرح.

السنة املالية :  تبأدئ في فاتح يناير 

و تنأهي في  31  ديسمبر.

الشركة وتسير من  تدار   : اإلدارة 

طرف اآلنسة  دعراوي فرح.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

يوليو   6 بأاريخ   بمراكش   الأجارية  

0)0) تحت عدد 113906 وتسجيلها 

السجل  من   101637 رقم  تحت 

الأجاري الأحليلي.

581 P

SARK IMMO

SARLAU

رتسمالها : 90.000 درهم

مقرها : مركز األمان شارع بوركون 

زنقة ركراكة شارع الكورنيش شقة 1 

عمارة ) الدار البيضاء

إعالن الأأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

0)0) تم تأسيس شركة  11 سبأمبر 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الأالية :

التسمية :  

. SARK IMMO – SARL AU

داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب و خارجه, ل ائدتها تو للغير ب: 

إيجار،  بيع،  )شراء،  عقاري  نشاط 

عقارية،  حقوق  للمباني،  تأجير 

تصول تجارية)، على وجه الخصوص 

الحرف، تجاري، عقاري، مالي يسمح 

غير  تو  مباشر  بشكل   ، يسهل  تو 

األصلي  في تحقيق الغرض   مباشر، 

للشركة.

املدة : 99 سنة

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر  من كل سنة

املقر : موطن  بمركز األمان شارع 

بوركون زنقة ركراكة شارع الكورنيش 

شقة 1 عمارة ) الدار البيضاء.

    رتس املال : تم تحديد رتسمال 

مقسمة  درهم   90.000 في  الشركة 

بقيمة  اجأماعية  حصة   900 إلى 

100 درهم للحصة, مكأتبة و محررة 

فائزة  السيدة:  باسم  كلها  بالكامل 

الحجوجي.

  التسيير : تم تعيين السيدة فائزة 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  الحجوجي 

محددة مع توسع الصالحيات



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13206

تم اإليداع القانوني و التسجيل   

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

سبأمبر   (1 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

0)0) تحت رقم 716691.

السجل الأجاري : 5)7)17 الدار 

البيضاء.

582 P

NIMA DISTRIBUTION
نيما ديستريبيسيون

شركـة محدودة املسؤولية رتسمالها 

100.000 درهم

6) شارع مرس السلطان شقة 3 

الطابق

الدار البيضاء - املغرب

الـأــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

  (0(0 يوليوز   16 بأاريخ   البيضاء  

لشركة  األسا�سي  القانون  تحرير  تم 

محدودة املسؤولية خاصيتها كالأالي :          

ديستريبيسيون  نيما   : التسمية 

ش.م.م

وتصميم  وشراء  بيع   : الهدف 

وتصنيع املواد البالستيكية.

من  وتأجير  وتأجير  وشراء  بيع 

الباطن ألي معدات ومعدات إلنشاء 

ومبيعات  مصنعية  عمل  ورش 

ومخازن للمعارض لأصنيع و4يع تي 

مواد بالستيكية.

املكاتب  جميع  وتشغيل  إنشاء 

واملسأودعات  وال روع  والوكاالت 

الأجارية سواء في املغرب تو خارجه.

جميع العمليات   ، و بص ة عامة 

الأجارية, الصناعية, املالية, العقارية 

و الغير عقارية املأعلقة بص ة مباشرة 

االجأماعي  بالهدف  مباشرة  غير  تو 

توالتي تساهم في إنماء الشركة.

6) شارع مرس    : املقر االجأماعي 

الدار  الطابق   3 شقة  السلطان 

البيضاء - املغرب.

املدة : 99 سنة

درهم   100.000  : الرتسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

عن  الحصص  سددت  درهم   100

كاملها ووزعت على الشركاء كالأالي :                                                                       

  500 امين   البوعيطي  السيد 

حصة.

السيد بويهدا ر4يع  500 حصة. 

التسيير عهد به ملدة غير محددة 

و4صالحيات مطلقة للسادة :                         

السيد البوعيطي امين املقيم دوار 

الرواحل الأوابت تس ي.              

شارع  املقيم  ر4يع  بويهدا  السيد 

م    ح   39 رقم   ( زنقة  ال وارات 

البيضاء.      

يناير إلى31   1 من   : السنة املالية 

ديسمبر.

القانوني  لالحأياط   5%  : األر4اح 

يوضع  تو  ينقل  تو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحأياط حسبما يقرره الجمع 

العام.  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الكبرى  البيضاء  بالدار  الأجارية 

0)0) تحت رقم  5) سبأمبر  بأاريخ  

                                                                                                            .717369

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

سبأمبر   (5 بأاريخ  الكبرى  البيضاء 

0)0) تحت رقم : 5)1735.
من تجل الأخليص و اإلشهار

583 P

STE TOSCAMED TRANS

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم وحيد 

رتسمالها 10.000  درهم.

دوار ايت بازي جماعة ايت ايمور  

مراكش

السجل الأجاري رقم : 105195

بمقأ�سى عقد عرفي  مؤرخ  بأاريخ 

))  شتنبر 0)0) .                     

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

ذات  وحيد  بمساهم  املحدودة 

الخصائص الأالية  :  

للشركة   االجأماعية  التسمية 

 STE TOSCAMED TRANS SARL

 : AU

 موضوع 

نقل البضائع دون مرافق

اسأيراد و تصدير

بازي  ايت  دوار   : االجأماعي  املقر 

جماعة ايت ايمور مراكش.

رتسمال  يحد  الشركة  رتسمال 

درهم مقسمة     10.000 الشركة في 

درهم   100 فئة  من  حصة  إلى100 

للحصة الواحدة محررة كاملة 

الشركة  بتسيير  يقوم  التسيير: 

في  املقيم  محمد  الزيارة  السيد 

 VIA ROMA N°181 19 MASSA

 LOMBARDA RAVENNA ITALIE

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 

.E509036 : رقم

  املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأدءا من تاريخ تأسيسها.

تم القيام باإليداع القانوني لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابـة 

بمراكش بأاريخ 6 تغسطس 0)0).

تحت رقم 111711. 

584 P

ARTIGINEG
تأسيس  شركة

 شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد

 رتسمالها 100.000 درهم

 و مقرها االجأماعي الكائن ب 61 

شارع اللة الياقوت املصط ى املعاني 

الطابق ) رقم 69  الدار البيضاء  

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0)  تم  31 تغسطس  بالبيضاء في 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

املميزات  ذات  واحد   شريك  ذات 

الأالية :

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

.»ARTIGINEG« : االسم

مقاول األعمال املأنوعة   : الهدف 

تو البناء الأجارة.

الياقوت  اللة  شارع   61  : املقر 

  69 رقم   ( املصط ى املعاني الطابق 

الدار البيضاء  

املدة : 99 سنة ابأداء من إنشاءها.

 100.000  : الشركة  رتسمال 

درهم.

 SIBARI الحصص العينية : السيد

ABDALLAH. 100.000 درهم يعني : 

1000  حصة اجأماعية.

يعني  درهم   100.000  : املجموع 

1000حصة اجأماعية.

من  ابأداء   : االجأماعية  السنة   

فاتح يناير إلى 31 من ديسمبر.

 SIBARI السيد    : الشركة  مسير 

.ABDALLAH

تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي 

السجل  البيضاء   بالدار  لالستثمار 

الأجاري رقم 739)17.   
  لإلشارة والبيان 

585 P

STE BARD FILALI GROUPE

SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إيداع  تم  سبأمبر0)0)،   7

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

 (0(0 سبأمبر   (1 بأاريخ  املحدودة 

وذات املميزات الأالية :

 BARD FILALI  : التسمية 

GROUPE SARL AUSTE

الشركاء :

السيد بدرآيت ال ياللي

الشركة،  من  الغرض   : الهدف 

هو  الخارج،  في  تو  املغرب  في  سواء 

ممارسة األنشطة الأالية :
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البضائع  نقل  بخدمات  القيام 

الخام واإلمدادات وتي �سيء  واملواد 

عملية  تي  عادة  الغير.  عن  نيابة 

تأعلق باللوجستيك

توفير خدمات النقل الشخصية.

تن يذ خدمات املساعدة والأدريب 

املأعلقة باملجاالت اللوجستية؛

توفير خدمات حماية األصول؛

مدنية  عملية  تي  تعم،   وبشكل 

مالية  تو  تجارية  تو  عقارية   تو 

تو صناعية مشار إليها تعاله بطريقة 

تسهل تو تعزز تو تطور نشاط الشركة 

غير  تو  مباشرة  تي مشاركة  وكذلك 

مباشرة من تي نوع في تعهدات تسعى 

ذات  تو  مماثلة.  تهداف  لأحقيق 

الصلة.

املقر االجأماعي : زنقة سمية إقامة 

حي   (( رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

االجأماعي محدد في100.000.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

: تم تعيين السيدبدرآيت  التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ال ياللي 

رقم BK601803.مسيرا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،(1/09/(0(0 بأاريخ   البيضاء، 

تحت رقم93)173.

ملخص قصد النشر

586 P

 » D X «
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس الشركة
»Dx« شركة ذات مسؤولية محدودة

 عنوان مقرها االجأماعي )5 شارع 

عبد املومن الطابق الرابع رقم )1 

الدار البيضاء.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173301  البيضاء

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى  

تم إعداد القانون    (0(0 سبأمبر   1

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة  باملميزات الأالية.

ذات  شركة    : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة .

عند  مأبوعة  الشركة   تسمية 

.  D X : االقأضاء  بمخأصر تسميتها

 : بايجاز  الشركة  غرض 

 CONSEIL EN DIGITAL ET

. COMMUNICATION

 5(  : االجأماعي  مقرها  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الرابع رقم 

)1 الدار البيضاء .

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ راس مال الشركة : 100000 

درهم مقسم كالأالي :

حصة   900 ادريس  خي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة قميشو ايمان  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

العائلية   و  الشخصية  األسماء 

ومواطن ميسر الشركة :

السيد خي ادريس  عنوانه فرنسا 

.BE793886 رقم  بطاقأه الوطنية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 0)0) تحت رقم 717168.

587 P

 PECCHIA
SARL AU

 تأسيس شركة    
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 

إيداع  تم   ،  (0(0 سبأمبر  فاتح 

ذات  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة.  و ذات املميزات 

الأالية :

PECCHIA SARL AU : التسمية

  الهدف : غرض الشركة في كل من 

املغرب والخارج :

تصنيع وتسويق واسأيراد وتصدير 

جميع تنواع منأجات الأنظيف

 املقر االجأماعي : 10 زنقة الحرية  

الطابق 3 الشقة5  الدار البيضاء 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : الرتسمال االجأماعي   

االجأماعي محدد  في 100.000 درهم 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكأتبة 

   : ل ائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

رضا الطاكيل 1000 حصة اجأماعية

املجموع :   1000 حصة اجأماعية

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد ر�سى   : التسيير   

تقيل مسيرا للشركة 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري رقم 173975  لدى املحكمة 

الأجارية بالدار البيضاء.
 ملخص قصد النشر

588 P

PATH TO SUCCESS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0) تم إيداع القانون  3 تغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات الأالية :

 PATH TO SUCCESS  : التسمية 

.SARL AU

تنواع  جميع  توفير   : الهدف 

خدمات الكمبيوتر.

زنقة احمد   13  : املقر االجأماعي 

املجاطي إقامة النخيل الطابق 1 رقم 

8 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

في  محدد   : االجأماعي  الراسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجأماعية من فئة 

بالكامل  ومحررة  مكأتبة  للواحدة، 

وموزعة ل ائدة السيد رجراجي عمر.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيد رجراجي 

عمر مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بأاريخ فاتح  الأجارية بالدار البيضاء 

 18763 رقم  تحت   ،(0(0 سبأمبر 

بالسجل الأجاري رقم 170731.
ملخص قصد النشر

589 P

GO ONLINE ACCELERATOR
تأسيس شركة

تم   ، بمقأ�سى عقد عرفـي مؤرخ 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  إيداع 

ذات  و  املحدودة.   املسؤولية  ذات 

املميزات الأالية :

 GO ONLINE  : التسمية 

ACCELERATOR

والدعم  االستشارات   : الهدف 

دعم  الرقمي،  التسويق  مجال  في 

الأجارة  في مجال  الشركات  ومراقبة 

وتنظيم  الأدريب  اإللكترونية، 

الندوات

شارع   (65  : االجأماعي  املقر 

الزرقطوني رقم )9 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
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الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

.درهم   50.000 في  االجأماعي محدد  

اجأماعية  حصة   500 إلى  مقسم 

للواحدة،  100.درهم  فئة  من 

 ،GOA   : بالكامل  مكأتبة و محررة 

بموجب  مبسطة  مساهمة  شركة 

القانون ال رن�سي ، مسجلة في سجل 

تحت  بباريس  والشركات  الأجارة 

 1000 برتس مال   883167397 رقم 

ولها مكأب مسجل في   ، يورو  )تلف) 

 75008  ، زنقة بينثي ر   10  ، فرنسا 

باريس. 

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيدة سليمة 

رقم  الس ر  لجواز  حاملة  عمور 

16DA(7138 مسيرة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

سبأمبر   (9 بأاريخ   بالدار البيضاء، 

0)0)، تحت رقم173997.
ملخص قصد النشر

590 P

 OTIPLAST
SARL-AU

تأسيس شركة
تم   ، بمقأ�سى عقد عرفـي مؤرخ 

لشركة  الأأسي�سي  القانون  إيداع 

وذات  املحدودة   املسؤولية  ذات 

املميزات الأالية :

OTIPLAST SARL-AU : التسمية

الهدف : الغرض من الشركة هو:

في  والأجزئة  الجملة  تجارة 

الشاطئ،  مواد  وجميع  املنسوجات 

ومواد  عنصر  تي  وتصدير  اسأيراد 

مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بنشاط الشركة.

تشغيل تو حيازة تو إنشاء وحدات 

البيع وشبكات الأوزيع.

املقر االجأماعي : ))9 و 1)9 شارع 

محمد 6 الدار البيضاء

من تاريخ  99 سنة ابأداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

االجأماعي محدد  في 100.000 .درهم 

100 حصة اجأماعية من  مقسم إلى 

مكأتبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

 : ل ائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيد عثمان  عمور.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيد عثمان 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل  عمور 

BK(779(1 مسيرا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

سبأمبر   (8 بأاريخ   بالدار البيضاء، 

0)0)، تحت رقم173801.
ملخص قصد النشر

591 P

VIABLE WAYS CORP
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إيداع  تم   (0(0 1) يوليو 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات الأالية :

 VIABLE WAYS  : التسمية 

.CORP

تصميم وإنأاج وتسويق   : الهدف 

حلول للزراعة.

الأحليل الزراعي.

شارع   16  : االجأماعي  املقر 

الزرقطوني الطابق ) الشقة 6، الدار 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

في  محدد   : االجأماعي  الراسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجأماعية من فئة 

بالكامل  ومحررة  مكأتبة  للواحدة، 

يحي  لكاغي  السيد  ل ائدة  وموزعة 

310 حصة اجأماعية.

 330 املأوكي  محمد  لؤي  السيد 

حصة اجأماعية.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

تم تعيين السيد لكاغي   : التسيير 

يحي مسييرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري رقم 5)1718.
ملخص قصد النشر

592 P

 ESPACE OILS ET  

LUBRIFIANTS

 SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

راسمالها 100000   درهم

مقرها  االجأماعي  : الطابق  1 عين 

حرود ة املحمدية  قطعة رقم : 31  

تجزئة الوفاء  

تأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   

مسجل    (0(0 يوليو   (8 تاريخ  

تم      (0(0 9 غشت  باملحمدية في   

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

محدودة املسؤولية ذات الخاصيات 

الأالية   :

 ESPACE  OILS (   : اسم الشركة

ET LUBRIFIANTS ) شركة محدودة 

املسؤولية بشريك واحد.

املحروقات  وشراء  بيع   : الهدف 

ومشأقاتها نقل املحروقات   الأجارة

الوفاء   تجزئة   : مقرها االجأماعي 

عين   1 الطابق    31  : رقم  قطعة 

حرودة املحمدية                                         

 الرتسمال 100000  درهم  مقسم 

على  مقسمة  حصة    1000 على 

الشكل الأالي 

 للسيد عثمان معني 1000  حصة

 املدة  99 سنة

مسير  معني   عثمان  التسيير: 

الشركة ملدة غير محدودة مع جميع 

صالحيات اإلدارة و التسيير 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 االبأدائية باملحمدية     بأاريخ  :. 

سبأمبر 0)0)  تحت رقم 1037 .

السجل الأجاري رقم  3)60).

593 P

HBR ENERGY 720

 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

راسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الرقم 9 كلم 17 

دوار اوال د سيدي عبد النبي عين 

حرودة املحمدية

تأسيس الشركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ 

باملحمدية  مسجل   (0(0 يوليو   (8

0)0) تم وضع القانون  16 يوليو  في 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخاصيات الأالية : 

 HBR(  : الشركة  اسم   -  1

محدودة  شركة   (ENERGY 7(0

املسؤولية بشريك واحد.

) - الهدف : بيع وشراء املحروقات 

جمع ومعالجة ن ايات   – ومشأقاتها 

زيت الوقود ومشأقاته - نقل البضائع 

لحسابها ولحساب الغير 

3 - مقرها االجأماعي : الرقم 9 كلم 

17 دوار اوال د سيدي عبد النبي عين 

حرودة املحمدية. 

درهم   100.000  : الرتسمال   -  1

مقسم على 1000 حصة مقسمة على 

الشكل الأالي :

 1000 الصافي  بوشعيب  للسيد   

حصة.

5 - املدة : 99 سنة.
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الصافي  بوشعيب   : التسيير   -  6

الشركة ملدة غير محدودة مع  مسير 

جميع صالحيات اإلدارة والتسيير. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

سبأمبر 0)0) تحت رقم 1038.

 السجل الأجاري رقم 5)60).
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IMOGER 
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I

إيداع  تم   ،(0(0 تغسطس  في19 

ذات  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

املميزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الأالية : 

 IMOGER« SARL  «  : التسمية 

.AU

الهدف : إدارة العقار

زنقة احمد   13  : املقر االجأماعي 

املجاطي اقامة النخيل الطابق 1 رقم 

8 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

درهم   10.000 في  محدد  االجأماعي 

100 حصة اجأماعية من  مقسم إلى 

مكأتبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

 : ل ائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيدة نبيلة سنأي�سي.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيدة نبيلة   : التسيير 

سنأي�سي مسيرة للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجاري رقم 173311 لدى املحكمة 

 (1 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 0)0) تحت رقم0)11).
ملخص قصد النشر
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EURO OUTLET
S.A.R.L. AU

RC : 473103

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر   1 بأاريخ  البيضاء  الدار 

تم إيداع القانون الأأسي�سي   ،(0(0

املحدودة.  املسؤولية  ذات  لشركة 

ملساهم واحد وذات املميزات الأالية : 

 EURO OUTLET  : التسمية 

S.A.R.L. AU

الغرض من الشركة هو   : الهدف 

مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل  القيام 

سواء في املغرب تو في الخارج : 

واسأيراد  وتسويق  و4يع  شراء 

والبضائع  املنأجات  جميع  وتصدير 

الأجارة  دولية،  تجارة  واملعدات، 

هدف  تحقيق  لغرض  عام،  بشكل 

النحو،  هذا  على  املحدد  الشركة 

جميع األسهم تو املصالح عن طريق 

مساهمات  تو  الجزئية  املساهمات 

االندماج تو االكأأاب تو شراء األوراق 

الحالية الشركات  جميع  في   املالية، 

جميع  و4ص ة عامة،  تو املسأقبلية، 

تو  الأجارية  تو  املالية  املعامالت 

العقارية  تو  املنقولة  تو  الصناعية 

املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 

باألهداف املذكورة تعاله.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة مع مساهم وحيد

شارع   33(  : االجأماعي  املقر 

 1( رقم   ( ابراهيم الروداني الطابق 

معاريف.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

تم تحديد   : الرتسمال االجأماعي 

درهم   100.000 رتسمال الشركة في 

مائة  بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم 

بالكامل  مكأتبة  للسهم،  100درهم 

بيد   1/1 ب  جزئيا  ومدفوعة  نقدا 

على  الوحيد  املساهم  ل ائدة  املسير 

النحو الأالي : 

السيد ايهاب العطار 1000 سهم.

تم تعيين السيد ايهاب   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  العطار 

محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

سبأمبر   (3 بأاريخ  البيضاء،  بالدار 

0)0).، تحت رقم716997.
ملخص قصد النشر
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ZVEZDA ENGINEERING
S.A.R.L

RC N° 106653

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I

إيداع  تم   ،(0(0 تغسطس   (8 في 

ذات  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأالية : 

 ZVEZDA  : التسمية 

.ENGINEERING S.A.R.L

الهدف : مكأب الدراسات.

تو  األشغال  مخألف  في  مقاول 

البناء.

املقر االجأماعي : عمارة ل الطابق 

األول، الشقة رقم 5، تبواب مراكش، 

مراكش.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

درهم   100.000 االجأماعي محدد في 

فئة  من  سهم   1000 على  مقسمة 

100 درهم موزعة كاآلتي : 

- السيدة قيشو تميمة 500 حصة.

 500 الدين  نور  لط ي  السيد   -

حصة.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد لط ي   : التسيير 

تميمة  قيشو  والسيدة  الدين  نور 

مسيران للشركة مع الأوقيع املن رد 

ألحدهما.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 ،(0(0 1) سبأمبر  بأاريخ  بمراكش، 

تحت رقم 115738. 
ملخص قصد النشر
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 CENTRAL ALIM 
S.A.R.L

RC N° 106587

تأسيس شركة
- بمقأ�سى عقد عرفـي مؤرخ في  I 

إيداع  تم   ،(0(0 تغسطس   17

ذات  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

املسؤولية غير املحدودة ذات املميزات 

الأالية : 

 CENTRAL ALIM  : التسمية 

.S.A.R.L

املواد  في  املأاجرة   : الهدف 

الغذائية.

 811 محل رقم   : املقر االجأماعي 

مكرر الوحدة 1 الداوديات مراكش.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسمال   : االجأماعي  الرتسمال 

درهم   100.000 االجأماعي محدد في 

فئة  من  سهم   1000 على  مقسمة 

100 درهم موزعة كاآلتي : 

السيد محمد ابناي 500 حصة.

السيد لحسن ابناي 500 حصة.

 السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

ابناي والسيد لحسن ابناي مسيرين 

للشركة مع الأوقيع املن رد ألحدهما.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 ،(0(0 )) سبأمبر  بأاريخ  بمراكش، 

تحت رقم 115667. 
ملخص قصد النشر

598 P
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COMED
S.A.R.L

توسيع نشاط الشركة
املقر االجأماعي : الطابق الس لي 

تجزئة القادرية رقم 38 و 39 حي 

الحسني ليساس ة الدار البيضاء

بأاريخ  املحضر  عقد  بمقأ�سى 

بالدار  املسجل   ،(0(0 سبأمبر   09

قرر   (0(0 سبأمبر   15 يوم  البيضاء 

مسير شركة COMED ذات مسؤولية 

محدودة مايلي :

 توسيع نشاط الشركة :

اسأيراد/توزيع األجهزة الطبية.

املعاد  املواد  اسأيراد/توزيع 

توزيعها.

اسأيراد/توزيع منأجات الأجميل.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

الدار  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

يوم  717310 رقم  تحت   البيضاء 

1) سبأمبر 0)0).
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SAAD FLEX
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 56 زنقة 

والدة تجزئة العالية الطابق الس لي 

تيط مليلة مديونة ص.ب 9610) 

الدارالبيضاء

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

3(7(31

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

رفع  تم   (019 ماي   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال 

 100.000 من  تي  درهم   (00.000

درهم عن طريق   300.000 درهم إلى 

وذلك  الشركة  رتسمال  في  إصدار 

000) حصة جديدة بقيمة  بإصدار 

100 درهم للواحدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 
تغسطس 0)0) تحت رقم 10)710.
600 P

مكأب الحسابات D&S COM ش م م

شارع الحزام الكبير، تجزئة املوحدين، إقامة 

يوسف الطابق الس لي م1 الدار البيضاء 

الهاتف / ال اكس : 66.60.03.))05

شركة ريم تيليكوم
ش.م.م 

تحويل املقر االجأماعي للشركة 
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى   
ماي   11 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 
ريم  شركة  مساهمو  قرر   ،(019
تيليكوم، شركة محدودة املسؤولية، 
رتسمالها االجأماعي 500.000 درهم، 
البيضاء  بالدار  االجأماعي  ومقرها 
 1 الطابق   350 الرقم  لينا  تجزئة 
بالأعديل  القيام  معروف،  سيدي 

الأالي : 
تحويل املقر االجأماعي إلى العنوان 
األنيق،  السكن  تجزئة   1  : الأالي 
الطابق 3 الشقة 1 عين الشق،الدار 

البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ  بالبيضاء  الأجارية 
تغسطس 019) تحث رقم 711979. 
601 P

PROFAL
رتسمال : 1.500.000 درهم

املقر االجأماعي 1-5 طريق 1077 
الحي الصناعي 1 الدار البيضاء

تمديد غرض الشركة
العام  الجمع  قرار  على  بناًء 
 ،(0(0 يوليو   (3 بأاريخ  االسأثنائي 
الشركة املعروفة باسم  اتخذ شركاء 
باإلجماع القرارات   »PROFAL sarl«

الأالية : 
الهدف  توسيع  الشركاء  قرر 

املؤس�سي للشركة من : الأجارة
 الى : 

الأجارة وتصنيع واسأيراد وتوزيع 
األجهزة الطبية.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   (0(0 سبأمبر   (9

.717801

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

البيضاء  بالدار  الأجاري  السجل  في 

تحت رقم   (0(0 سبأمبر   (9 بأاريخ 

710(9

602 P

MATSARO

 S.A.R.L 

 الرتسمال اإلجأماعي : 100.000 

درهم

املقر اإلجأماعي : ال يضة جماعة 

تمصلوحت دائرة تحناوت الحوز، 

مراكش

رقم السجل الأجاري  9381)   

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

بمراكش  اإلسأثنائي الذي تم عقده  

ومحضر   (013 سبأمبر   16 بأاريخ 

بأاريخ  االسثتنائي  العام  الجمع 

شركاء  صادق   (0(0 9 سبأمبر 

على  ش.ذ.م.م.  ماتسارو  شـــركــــة 

الأعديالت الأالية : 

  : الى  االجأماعي  املقر  تحويل 

دائرة  تمصلوحت  جماعة  ال يضة 

تحناوت الحوز مراكش.

صباح  ويران  بن  السيدة  تعيين 

 C10(3(1 الحاملة لجواز س ر رقم  

مسيرة الى جانب السيد رو4ين ويليام 

ولها كافة الصالحيات املطلقة  توك. 

في تسيير الشركة و توقع على جميع 

الى  تو  لوحدها  الشركة سواء  وثائق 

جانب السيد رو4ين ويليام توك.    

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  للمحكمة الأجارية بمراكش 

بأاريخ )) سبأمبر 0)0) وذلك تحت 

رقم 115618.

603 P

شركة سكــــن الراحــــة   

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد 

تبعا للجمع العام املنعقد بأاريخ 

مساهم  قرر  و8)   (0(0 يناير   (7

محدودة  الراحة  سكن  شركة 

البالغ  واحد  ذات شريك  املسؤولية 

درهم والكائن   1.000.000 رتسمالها 

البيضاء              بالدار  االجأماعي  مقرها 

حي  املساعدة  القوات  شارع   1(6

السدري تجزئة 5.

جميع   بيع  على  املصادقة 

الحصص 10.000  حصة ممثلة من 

ل ائدة  بوشعيب  اليوس ي  السيد 

السيد محمد الطاهر الغري.  

لرتسمال  الجديد  الأقسيم 

درهم   1.000.000 املقدر  الشركة 

فئة  حصة من   10.000 إلى  املقسم 

100  درهم للواحدة املوزعة كالأالي :

الغري   الطاهر  محمد  السيد 

10.000 حصة.

مجموع الحصص 10.000 حصة.  

ونتيجة لذلك تم اسأقالة السيد  

مهامه  من  بوشعيب  اليوس ي 

السيد  وتعيين  بالشركة   الخاصة 

محمد الطاهر الغري مسيرا للشركة 

مع توقيعه املن رد.

تغيير املقر االجأماعي الى العنوان 

حي السالمة  سيدي عثمان    : الأالي 

الطابق   1 بلوك ب رقم   ( مجموعة 

الثاني الدار البيضاء.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ   717(53 رقم  تحت   البيضاء 

1) سبأمبر 0)0).

604 P
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الغاء عقد التسيير الحر 
13، شارع املسعودي، الدار البيضاء

مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

0)0)، تم  6) فبراير  االمضاء بأاريخ 

االت اق بين السيدة فاطمة الصافي 

الوطنية  تعريف  لبطاقة  الحاملة 

بالدار  والقاطنة   ،B503356 رقم 

زنقة تبو سعيد السو�سي،  البيضاء، 

بوركون،   ،30 شقة  ال ارس،  إقامة 

املسجل  الأجاري  لألصل  املالكة 

البيضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 

تحت عدد 10))11 والسيد الحسين 

تعريف  لبطاقة  الحامل  حويلة، 

الساكن   ،BE11750E رقم  الوطنية 

شارع بوردو،   ،195 بالدار البيضاء، 

الطابق الثالث، شقة 5.

)التسيير  عقد  الغاء  تم  بموجبه 
الأجاري  األصل  لجميع  الحر) 

شارع   13 البيضاء،  بالدار  املأواجد 

املسعودي والذي يمارس فيه نشاط 

الحالقة.
للخالصة والبيان

605 P

ذ/ ســــعـــيـــد نــــــــــــــوعيم

موثـــــــــــــق

مكرر إقامة االنطالقة،

 ساحة محمد الخامس7،سطات

الهاتف : 6)16)37)05

ال اكس : 3105130)05

GSM : 0661.23.22.20 

  OUM LAAYNINE شركة

S.C.A
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

للشركة تلقاه األسأاذ سعيد نوعيم، 

تغسطس   (1 بأاريخ  موثق بسطات 

بأاريخ  بسطات  سجل   ،(0(0

اإليداع:  كناش    ،(0(0 9 سبأمبر 

 ،8655 بالقبض  األمر   ،89(0

قرروا  العام  الجمع  الأوصيل)811 

ما يلي :

تغيير الشكل القانوني للشركة.

االجأماعي  الهدف  توسعة 

للشركة.

املوافقة على بيع امللك ذو مطلب 

وتغيير   31.913/15 الأح يظ عدد: 

األسا�سي  القانون  في  املناسبة  املواد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

شتنبر   (1 االبأدائية بسطات بأاريخ 

0)0) تحت عدد 0)0)/1089.

606 P

SIGMAQUAL
 ش.م.م

رتسمالها 500.000 درهم 

) زنقة جدة إقامة باب الخير

الدار البيضاء

ت ويت حصص اجأماعية
ت ويت  على  الشركاء  صادق 

الحصص من طرف السيد مصط ى 

الطرهي ل ائدة اآلنسة تميمة الطرهي 

والسيد  الطرهي  تنس  والسيد 

تم  لذلك  وتبعا  الطرهي   تسامة 

محدودة  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤولية. 

مواصلة السيد  كما قرر الشركاء 

مصط ى الطرهي ملهامه كمسير وحيد 

للشركة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

717935 بأاريخ 30 سبأمبر 0)0).
من تجل الأخليص واإلشهار 

607 P

GUIDE LOGISTIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : )1 زنقة صبري 

بوجمعة الشقة رقم 6 الطابق االول 

الدار البيضاء

السجل الأجاري : 7)539)

إعالن تعديالت 
الجمع  قرارات  محضر  بموجب 

املنعقد  للشركاء  االسأثنائي  العام 

بأاريخ 8 سبأمبر 0)0) تقرر ما يلي :

بالحصص  الأبرع  على  املوافقة 

االجأماعية من طرف السيد معزوز 
رشيد لصالح شقيقه السيد معزوز 

هاشم.

تحديث النظام االسا�سي.

معزوز  السيد  اسأقالة  قبول 
رشيد.

شركة ذات مسؤولية محدودة الى 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد، تحول الشركة من :

واقرار  القديم  النظام  اصالح   -

القوانين الجديدة.

- صالحيات اإلجراءات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

9) سبأمبر 0)0) برقم 717795.

608 P

COMPT@LINE COL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 10.000

مقرها االجأماعي : 3 شارع ) مارس، 

اقامة مروى، الطابق  1

الدار البيضاء

نقل املقر االجأماعي للشركة

إلى : تقاطع عمر الري ي وزنقة اميل 

كغوس، اقامة تيتريت )، عمارة ب، 
رقم 3 الطابق 1،  الدار البيضاء

 R.C : 274903 – T.P : 34490575

– I.F : 14405625

إعالن تعديلي 
الجمع  قرارات  محضر  بموجب 

املنعقد  للشركاء  االسأثنائي  العام 

بأاريخ 8 سبأمبر 0)0) تقرر ما يلي :

للشركة  املقراالجأماعي  نقل 

مارس اقامة مروى   ( شارع   3  : من 

إلى العنوان  الدار البيضاء   1 الطابق 

وزنقة  الري ي  عمر  تقاطع  الجديد : 

عمارة   ( اميل كغوس اقامة تيتريت 

ب رقم 3 الطابق 1. الدار البيضاء.

السيدة  بين  الحصص  ت ويت 
العسري  والسيد  إيمان  البلغيتي 

حسن.

إيمان  البلغيتي  السيدة  اسأقالة 

العسري  السيد  وتعين  مهامها  من 

حسن مسيرا للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية للدار البيضاء .

609 P

داليا اوطيل اند ريزورت 
اند  اوطيل  داليا  الشركة  ان 

وممثلها  وحيد  بشريك  ريزورت 

العشابي  هند  السيدة  القانوني 

اوطيل  داليا  لشركة  وحيد  وشريك 

اند ريزورت تعلن اسأقالتها من مهمة 

لشركة  واملسيرة  القانونية  املمثلة 

وتعيين  ريزورت  اند  اوطيل  داليا 

كمسيرة  العشابي  نزهة  السيدة 

اند  اوطيل  داليا  لشركة  وحيدة 

ريزورت.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بالبيضاء 

بأاريخ  وذلك   717311 رقم  تحت 

السجل  رقم   (0(0 1) سبأمبر 

 .188653

610 P

STE VR WORLD
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 200.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 16 LOT QODS

BD MAQDIS (CAVE( OUJDA

الشريك  قرار  محضر  بموجب 

الوحيد بأاريخ ) سبأمبر 0)0) تقرر 

ما يلي :

مشروع بيع 00) حصة اجأماعية 

: دحو محمد تمين ر ب و   :  في ملك 

ف 101588.
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 ل ائدة عيساوي عبد اإلاله ر ب و :
.FH1(71(

تعيين السيد عيساوي عبد اإلاله 
كمسير وحيد للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
سبأمبر   (( بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

0)0) تحت رقم 053).
611 P

 STE   AYMAN HOUSE
 INVEST
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

مقرها االجأماعي :   كلم    1,5   
طريق طنجة العسام القنيطرة

 RC :  24449
ت ويت حصص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تحرير  تم    ،(0(0 سبأمبر   8 تاريخ 
االسأثنائي  للجمع  اجأماع  محضر 

حيت تقرر ما يلي   :
جميع  ت ويت  على  املصادقة 
حصص تي 50.000)  حصة للشركاء    

في الشركة  املسماة   :
 AYMAN HOUSE  INVEST  
للشريك الجديد  بالكامل     ،  SARL

على الشكل الأالي :    
 (50.000 تلرياحي  محمد  للسيد 

حصة.
من القانون   7 و   6 تعديل البند  
تألسا�سي للشركة املأعلق بالرا سمال  

و املساهمات على الشكل الأالي :   
البند السادس :

املساهمات : للسيد محمد تلرياحي 
5.000.000) درهم.

 (50.000 تلرياحي  محمد  للسيد 
حصة.

الرتسمال   : السابع  البند 
االجأماعي

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة
تلرياحي  محمد  السيد   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة .  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالقنيطرة    االبأدائية 

سبأمبر 0)0)، رقم 55)79.
612 P

 SYNERGIE MEDICALE
MAROC SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة برتس 
مال 000.000.) درهم

املقر الرئي�سي: 1 زنقة تابت بن قرة 
حي املستش يات الدار البيضاء

التسجيل في السجل الأجاري تحت 
رقم 3)1188

الأعريف الضريبي رقم )3939150
إعالن تعديلي

الجمع  اجأماع  محضر  على  بناًء 
 SYNERGIE« العام االسأثنائي لشركة
MEDICALE MAROC«املنعقد 
قرر الشركاء   ،  08/11/(0(0 بأاريخ 

ما يلي:
الشركة  مال  رتس  زيادة   -
إلى  درهم   (.000.000.00 من 
بأضمين  درهم   1.000.000.00

الحساب الجاري للشركاء.
-  تحديث النظام األسا�سي.

محكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 09/07/(0(0 بأاريخ  البيضاء  الدار 

تحت رقم )1930
613 P

  STE B.M.M.S
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رتسمالها  : 1.000.000 درهم
املقر االجأماعي : سيدي مومن جديد 
زنقة 10 شارع عبد السالم بن مخأار 

ج 1 رقم 98 الدار البيضاء
السجل الأجاري: 5863)1
الزيادة في رتسمال الشركة :

تغييرات قانونية حسب القانون 
الجديد 1.10)

الوحيد  الشريك  قرار  عن  بناءا 
م بشريك  ش.م.    B.M.M.S لشركة 

وحيد بأاريخ 17 غشت 0)0)،  قد :

الشركة  رتسمال  في  الزيادة  قرر 

بمبلغ قدره تربعة ماليين درهم لرفعه 

من مليونين و ست مئة تلف درهم 

)600.000.)   درهم) إلى تربعة ماليين 

وذلك  درهم)،   1.000.000( درهم 

11.000  حصة  عن طريق إصدار ل 

جديدة من فئة 100 درهم للواحدة.

 7  ،  6 و عليه تم تعديل ال صول 

من النظام األسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 17 سبأمبر 0)0)،   تحت 

رقم6)7163. 
 من تجل اإليجاز و البيان

614 P

ETABLISSEMENTS ROUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رسمالها :  50.000).1 درهم

الكائن مقرها: 163، زنقة عالل بن 

عبد هللا الدار البيضاء

اسأقالة مدبر 
نظام تسا�سي معاد الصياغة   

العامة  الجمعية  بموجـب 

املنعقدة  للشركاء  العادية  غير 

لشركة   (019 تكأو4ر   31 في 

.»ETABLISSEMENTS ROUX«

السيدة  اسأقالة  الشركاء  قبل 

شوكرون«  بنطاطا  »سيمونا 

 (Simona BENTATA CHOCRON(

من مهامها كمدبرة.

تعديل  لذلك  نتيجة  وقرروا 

األسا�سي  النظام  من   13 ال صل 

الذي تصبح:

ال صل 13 : تعيين املدبرية

تم  تعاله،   15 حيدا عن ال صل 

للشركة  مدبرين  بص تهما  الأعيين 

وملدة غير محدودة:

جال ون«  دانييل  »موييز  السيد 

الذي   (Moïse Daniel JALFON(

سأكون له الصالحية ليعمل بم رده 

باسم الشركة.

بروكريسو   »ميكيل  السيد 

 Miguel( فلوريس«  رودريكز 

(Progreso RODRIGUEZ FLORES

اقترانيا  بالعمل  ملزم  هو  الذي 

جال ون«  دانييل  »موييز  السيد  مع 

.(Moïse Daniel JALFON(

يخصهما  فيما  املدبران  يصرح 

الأوضيح  مع  الأعيين  هذا  بقبولهما 

تنه ال يوجد ب علهما تي تعارض تو 

منع يمكن تن يكون عائقا تمام هذا 

الأعيين. 

سأحدد جازيتهما في عقد الحق.

على إثر مخألف الأعديالت، تمت 

املصادقة على النظام األسا�سي املعاد 

الصياغة في جميع مقأضياته. 

القانـوني  باإليـداع  القيـام  تم 

املحكمـة  لدى  الضبط  بكأابة 

 10 بأاريخ  البيضـاء  للدار  الأجاريـة 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715566.
 عن املسأخلص والبيانات

615 P

ETABLISSEMENTS ROUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسمالها 50.000,00).1 درهم

الكائن مقرها: 163، زنقة عالل بن 

عبد هللا الدار البيضاء

ت ويت حصص الشركة
تيلولة حصص الشركة عن طريق 

التركة    
العامة  الجمعية  بموجـب 

املنعقدة  للشركاء  العادية  غير 

لشركة   (019 تكأو4ر   31 في 

.»ETABLISSEMENTS ROUX«

حصص  ت ويت  الشركاء  سجل 

6 مايو  مقام به بعقد عرفي مؤرخ في 

الواقعة   ،(011 دجنبر   30 و   (010

بين:

بنطاطا  »سيمونا  السيدة 

 Simona BENTATA( شوكرون« 

مائين  فوتت  التي   (CHOCRON

وخمسين )50)) حصة شركة للسيد 

سعيد إركي؛
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بنطاطا  »سيمونا  السيدة 

 Simona BENTATA( شوكرون« 

خمسين  فوتت  التي   (CHOCRON

سعيد  للسيد  شركة  حصة   (50(

إركي؛

بنطاطا  »سيمونا  السيدة 

 Simona BENTATA( شوكرون« 

خمسين  فوتت  التي   (CHOCRON

»موييز  للسيد  شركة  حصة   (50(

دانييل جال ون« 

)Moïse Daniel JALFON) ؛

بنطاطا  »سيمونا  السيدة 

 Simona BENTATA( شوكرون« 

خمسين  فوتت  التي   (CHOCRON

»ميكيل  للسيد  شركة  حصة   (50(

فلوريس«  رودريكز  بروكريسو 

 Miguel Progreso RODRIGUEZ(

FLORES)؛

بنطاطا  »سيمونا  السيدة 

 Simona BENTATA( شوكرون« 

خمسين  فوتت  التي   (CHOCRON

»كاترين  للسيدة  حصة شركة   (50(

 Catherine( ناتي يداد زوجة فاسكيز

NATIVIDAD épouse VASQUEZ)؛

بنطاطا  »سيمونا  السيدة 

 Simona BENTATA( شوكرون« 

خمسين  فوتت  التي   (CHOCRON

مليكة  لآلنسة  شركة  حصة   (50(

س ياني.

سجل الشركاء مقأضيات الحكم 

الصادر عن املحكمة االبأدائية بأاريخ 

019) على إثر وفاة اآلنسة  يناير   07
 Rachel( جال ون«  إيرين  »راشيل 

Irène JALFON) الذي يتبين عنه تن 

حصص الشركة التي كانت تمألكها 

تمت  قد  حصة   (.750 تي  الهالكة 

»موييز  السيد  إلى  بكاملها  تيلولتها 

 Moïse Daniel(»جال ون دانييل 

JALFON) ؛

قرر  السابقة،  للقرارات  نتيجة 

السادس  ال صلين  تعديل  الشركاء 

والسابع من النظام األسا�سي كما يلي:

ال صل السابع :

مليونا  الشركة  رسمال  يبلغ 

ومائأين وخمسين تلف )50.000).1) 

تلف  عشر  إثني  إلى  املقسم  درهم، 

حصة شركة   (1(.500( وخمسمائة 

للحصة  درهم   (100( مائة  ذات 

الواحدة، املكأتبة بكاملها واملدفوعة 

للشركاء  واملمنوحة  كليا  القيمة 

تناسبا مع تقدماتهم، تي :

جال ون«  دانييل  »موييز  السيد 

 5.550   (Moïse Daniel JALFON(

حصة.

جال ون«  ديزي  »إيستر  السيدة 

 (.750  (Esther Daisy JALFON(

حصة

 Eva( »السيدة »إي ا تورو جال ون

Oro JALFON)    750.) حصة.

     ( 5 0 السيد اسماعيل ناصيف  

حصة.

بروكريسو  »ميكيل  السيد 

رودريكز فلوريس« 

 Miguel Progreso(

 300  (RODRIGUEZ FLORES

  حصة.

السيدة »كاترين ناتي يداد« زوجة 

 Catherine NATIVIDAD( فاسكيز 

VASQUEZ) 300     حصة

    300  : س ياني  مليكة  السيدة 

حصة.

السيد سعيد إركي : 300    حصة.

تلف  عشر  إثنا  املجموع  في  تي 

وخمسمائة )500.)1) حصة 500.)1 

حصة.

القانـوني  باإليـداع  القيـام  تم 

املحكمـة  لدى  الضبط  بكأابة 

 10 بأاريخ  البيضـاء  للدار  الأجاريـة 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715566.
 عن املسأخلص والبيانات

616 P

NEGOCE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة
 برتس مال :  980.000 درهم

املقر الرئي�سي: زنقة 51 رقم 15 حي 
االل ة مجموعة ك الدار البيضاء

زيادة رتس املال :  1،800،000 درهم
املساهم  قرار  محضر  بمقأ�سى 
 ،(0(0 سبأمبر   03 بأاريخ  الوحيد 
بمقدار   املال  رتس  زيادة  تقرر 
بواقع  وزيادته  درهم   8(0.000
0.000)8 درهم ليصل من 980.000 
درهم   1،800،000 لقيمة  درهم 

تعويض الحساب الجاري.
من   7 و   6 املادتين  تعديل  تم 

النظام األسا�سي وفًقا لذلك.
قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،  الدار  الأجارية  املحكمة 
بأاريخ 18 سبأمبر 0)0)،  تحت رقم 

.716580
P 616 مكرر

PARADIS INVEST
S.A.R.L 

مقرها االجأماعي: محل رقم 30، 
عمارة ) الطابق األر�سي تجزئة 

شمس املدينة 1، مراكش
إعالن تعديلي

العام  الجمع  محضر  بموجب 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 11 سبأمبر 

0)0) تقرر ما يلي:
 .Le Calypso إضافة شعار تجاري-
للشركة   االجأماعي  املقر  نقل   -
الطابق   ( عمارة   ،30 من محل رقم 
 ،1 املدينة  شمس  تجزئة  األر�سي 
عمارة املنار   1 مراكش إلى محل رقم 
االزدهار  ال ا�سي  عالل  تمديد  س 

مراكش.
-إضافة نشاط جديد وهو: مقهى، 
وإدارة  الخ ي ة  للوجبات  مطعم 

املقاهي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

سبأمبر0)0) تحت رقم 115751.
617 P

 LA PLUME ET LE  شركة

  SOUFFLE
رقم 11 عمارة 19/51 شارع 

فلسطين مراكش

سجل تجاري 89131

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 

السيد  قرر  فبراير0)0)،   18 بأاريخ 

فران�سي لوديت مايلي :

نقل املقر االجأماعي للشركة من 

رقم 11 عمارة 19/51 شارع فلسطين 

اصبان  درب   10 رقم  إلى  مراكش 

رياض لعروس املدينة مراكش.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

الأجارية ملراكش يوم 13 يوليو0)0) 

تحت رقم 111110.

618 P

STE PROFRATELLE
SARL

للجموع  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

العامة بالدارالبيضاء بأاريخ 6) نونبر 

018) و 13 ماي 019) و 5) تكأو4ر 

019) تم االت اق على ما يلي :

السيد محمد البهجي مغربي حامل 

رقم  الوطنية  الأعريف  للبطاقة 

BH1(8503 والساكن بحي املسيرة 3 

شارع عبد القادر الصحراوي رقم 58 

بالبيضاء.

مغربي  املعطي  هيشامي  السيد 

حامل للبطاقة الأعريف الوطنية رقم 

علي  اقامة  والساكن    BH1(7301

بوزيان شقة  محمد  شارع   3 عمارة 

رقم 6 البيضاء.

مغربي  تمغار  الحسين  السيد 

حامل للبطاقة الأعريف الوطنية رقم 

الكدية  دوار  والساكن    EE107177

بولغرايب رقم 569 مراكش.

بروفراتيل  شركة   : التسمية 

.STE PROFRATELLE SARL .ش.م.م

تشغال  جميع   : الشركة  هدف 

البناء وجميع املعامالت العقارية.

قرر املوقعون ما يلي :
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محمد  البهجي  السيد  اسأقالة 

ادارة  من  هيشامي  املعطي  والسيد 

الشركة وتعيين السيد الحسين تمغار 

مسيرا للشركة ل ترة غير محدودة.
بمبلغ  الشركة  راسمال  زيادة 

الى  رتسمال  ليرت ع  درهم   900.000

تأم هذه الزيادة  درهم.   1.000.000

من  املدنية  الذمم  دمج  خالل  من 

هذه  للشركاء،  الجارية  الحسابات 

في  الدفع  مسأحقة  املدنية  الذمم 

السيد  للشركاء  متساوية  اجزاء 

البهجي  والسيد  هيشامي  املعطي  

واحد  لكل  سهم   5000 تي  محمد 

منهما.

لشركة  االسا�سي  القانون  تحيين 

.PROFRATELLE SARL
درهم   1.000.000  : راسمال 

ثمن  حصة   10.000 على  مجزئة 

الواحدة 100 درهم مجزئة كما يلي :

  500.000 البهجي  محمد  السيد 

درهم.

السيد هيشامي املعطي 500.000 

درهم.

مجموع .. 1.000.000 درهم.

  5000 البهجي  محمد  السيد 

حصة.

 5000 املعطي  هيشامي  السيد 

حصة.

مجموع الحصص 10.000 حصة.

املدة : 99 سنة.

ال الح حي   : االجأماعي   املقر 
 زنقة 11 رقم 37 الدارالبيضاء.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الحسين تمغار مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بالدار  الأجارية  للمحكمة  الضبط 

 ،(0(0 ديسمبر   13 بأاريخ  البيضاء 

ماي   15 بأاريخ   685(0( تحت رقم 

و بأاريخ   70(151 تحت رقم   ،(019 

رقم  تحت   ،(019 ديسمبر   (

.7(1915

619 P

جنان التعمير

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجأماعي : )0) شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق الس لي 

البيضاء

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

يوليو   8 بأاريخ  اإلمضاء  مصحح 

0)0) قرر الشركاء ما يلي :

 JNANE املسماة  الشركة  حل 

.ATTAAMIR SARL

املجيد  عبد  زهير  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

الأص ية  مقر  تحديد 

بالدارالبيضاء )0) شارع عبد املومن 

رقم 5 الطابق الس لي .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 (0(0 7) تغسطس  بالبيضاء بأاريخ 

تحت رقم 1)7111.

620 P

إليك كار

الشركة ذات املسؤولية املحدودة     

رتسمالها : 500.000,00 درهم 

املقر االجأماعي : رقم )53 مكرر 

املحاميد ) – مــراكــش 

السجل الأجاري :   11169  

إعالن عن إق ال عمليات تص ية 
الشركة

الجمع  محضر  –بمقأ�سى   I

 31 بأاريخ  املنعقد  العام االسأثنائي 

يناير0)0) بمراكش ،من تجل إق ال 

للشركة،  الودية  الأص ية  عمليات 

قرر الشركاء ما يلي : 

-1املوافقة على الحسابات النهائية 

طرف  من  قدمت  التي  للأص ية 

السيد خادل عبد الجليل املنوط به 

تعمال تص ية الشركة.

-2إع اء املص ي من مهامه وإبراء 

ذمأه من تعمال الأص ية.

الناتج  توزيع  على  -3املوافقة 

تعمال  عن  الحاصل  الصافي 

الأص ية.

اإلق ال  عن  القانوني  -4اإلعالن 

النهائي ألعمال الأص ية.

الصالحيات  جميع  -5إعطاء 

اإليداع  بأعمال  للقيام  املص ي  إلى 

والنشر حسب القوانين املعمول بها.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -II  

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش، 

رقم  تحت  سبأمبر0)0)   15 بأاريخ 

.115391

621 P

FAROUKI INFO-JURIST

ش.م.م ذات شريك وحيد 

 رتسمالها : 10.000 درهم

زاوية  زنقة دي ليبورن و شارع 

املقاومة الدار البيضاء

حل قبل األجل للشركة
العام  الجمع  -1بمقأ�سى 

االسأثنائي بأاريخ 31 تغسطس0)0) 

الشركة  حل  الوحيد  الشريك  قرر 

املدة  انتهاء  قبل  تعاله  املذكورة 

املحددة وتص يتها.

الوحيد  الشريك  نصب  وقد 

السيدة فاطمة عسول كمص ية من 

االجأماعية  بالعمليات  القيام  تجل 

تحقيق األصول و تخليص   ، الجارية 

الديون.  

بزاوية   حدد  الأص ية  مقر 

املقاومة  وشارع  ليبورن  دي  زنقة  

الدارالبيضاء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   2-

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

سبأمبر0)0)   (8 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 717611 .
 من تجل الأخليص واإلشهار

622 P 

 CLINIBAT
SARL AU

رتسمالها: 100.000,00 درهم

مقرها االجأماعي:ج ه ) ت6 الشقة 

107 الطابق الثاني رياض األل ة   

الدار البيضاء

السجل الأجاري: 313111

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد  

CLINIBAT تص ية الشركة 
للشريك  قرار  محضر  بموجب 

فبراير   (9 بأاريخ  املنعقد  الوحيد 

 CLINIBAT شركة  اعلنت   (0(0

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  وحيد  شريك  ذات 

100000.00درهم مقرها االجأماعي، 

بعد  للشركة  النهائية  الأص ية 

املوافقة على تقرير االدارة والحسابات 

 NAJIB السيد:  املص ي  قدمها  التي 

KHAOULANI

الدمة وتصريف  وتم منحه ابراء   

واليأه.

املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 

 (9 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر0)0) تحت رقم 717797.

623 P

STE M.S TRAVAUX
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 20.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 5 RUE

 LAKHDAR RHILANE 1ER ETAGE

APPT N° 1 OUJDA

العام  الجمع  محضر  بموجب 

سبأمبر   7 االسأثنائي املنعقد بأاريخ 

0)0) تقرر ما يلي :

السيد  وتعيين  الشركة  حل 

لبطاقة  الحامل  مصطدي  املامون 

 FB(7071 رقم  الوطنية  الأعريف 

مص ي للشركة.
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باملقر  الأص ية  موقع  تحديد 

االجأماعي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر   (( بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

0)0) تحت رقم 051).

624 P

الياف
شركة ذات مسؤلية محدودة 

للشريك الوحيد 

راسمالها : 10.000 درهم 

مقرها االجأماعي 99 زنقة )0 

جوهرة الدار البيضاء

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 

االسأثنائي بأاريخ 07  سبأمبر 0)0) 

تقرر ما يلي:

مكاوي  وتعيين  الشركة  حل   -

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ياسين 

مص ي   BB65601رقم الوطنية 

للشركة.   

باملقر الأص ية  موقع  تحديد   - 

االجأماعي للشركة.     

تم القيام باإليداع القانوني لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

سبأمبر   17 بأاريخ    بالدار البيضاء 

0)0) تحت عدد 716309.
ملخص من تجل النشر

625 P

كا فيتنس نيترسيون 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد 

راسمالها : 100.000درهم

مقرها االجأماعي 195شارع عبد هللا 

ابن ياسين حي املحطة 

الدار البيضاء 

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 

 (019 تكأو4ر   07 بأاريخ  االسأثنائي 

تقررما يلي:

كسمت  وتعيين  الشركة  حل   -

الأعريف  لبطاقة  الحامل  كريم 

.BE816018الوطنية رقم

  مص ي للشركة.                                                                              
باملقر  الأص ية  موقع  تحديد   -
االجأماعي للشركة.                                       

القانوني  باإليداع  القيام  تم 
باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 
بأاريخ    البيضاء  بالدار  الأجارية 
8)اكأو4ر019)تحت عدد 718351.

ملخص من تجل النشر

626 P

 Ste BADRIA MODERNE
COIFFURE

SARL AU.
السجل الأجاري 311139

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى   (  I
االسأثنائي بأاريخ 10 تغسطس0)0)  

قرر مساهمو الشركة   ما يلي:
-تص ية الشركة.

-قرر الشركاء تعيين السيد ة بدريا 
بوجير الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

QA119667 للقيام بالأص ية.
زنقة فزير   13: مقر الأص ية هو 

تازي الدار البيضاء.
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
الأجارية   باملحكمة  الضبط  كأابة 
سبأمبر   16 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

0)0)  تحت رقم 31)716 .
627 P

اسأدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5630
بأاريخ 5 ص ر )111
)3) سبأمبر 0)0))

16(P باإلعالن الذي يحمل رقم
الص حة رقم )1170

MS - NET WORK
بدال من :

MS - NETWORK
تأسيس شركة

.....................................................

...........................................................
..........................................................

غير  ملدة  التسيير  يأم   : التسيير 
محددة من طرف السيد بدر املناوي 
بأاريخ  املزداد  املغر4ية  الجنسية  ذو 
والحامل  بخريبكة   199( تبريل   5

.QA1581(9 للبطاقة الوطنية رقم

.....................................................

...........................................................

يقرت : 

MS - NETWORK

تأسيس شركة

.....................................................

 ..........................................................

الشركة  تسيير  يأم   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  ملدة 

املغر4ية  الجنسية  ذو  املناوري  بدر 

املزداد بأاريخ 5 تبريل )199 بخريبكة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

.QA1581(9

.....................................................
من تجل الألخيص والنشر

املسير

الباقي بدون تغيير.

» YASSLEI«

شركـة محدودة املسؤولية 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : مأجر بأجزئة 

الجديد رقم )، الجديدة 

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16897

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

مسجل بأاريخ   ،(0(0 تغسطس   10

إعداد  تم   ،(0(0 تغسطس   17

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

. »YASSLEI« : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 

 شركة لأحويل االموال واسأخالص

الديون.

ممثل تجاري.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بأجزئة الجديد رقم )، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسمي الشريكين : 

500 حصة   : السيدة ليلى بنأامي 

اجأماعية.

 500  : العياطي  ياسين  السيد 

حصة اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

ياسين  والسيد  بنأامي  ليلى  السيدة 

العياطي. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

16 سبأمبر 0)0) تحت رقم 1)53).
 خالصة و4يان

1 C

» PRIMAL«

شركـة محدودة املسؤولية 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : )6 الطابق 

الس لي، تجزئة محرش، الجديدة

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169(9

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

مسجل بأاريخ   ،(0(0 تغسطس   (6

10 سبأمبر 0)0)، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

.»PRIMAL« : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 

مقاولة لنجارة االملنيوم والنجارة 

.PVCاملعدنية و

 6(  : االجأماعي  املقر  عنوان 

محرش،  تجزئة  الس لي  الطابق 

الجديدة.
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محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسمي الشريكين : 

حصة   500  : السيد عماد نوعم 

اجأماعية.

500 حصة   : السيد محمد نوعم 

اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

محمد  والسيد  نوعم  عماد  السيد 

نوعم بص ة مشتركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5318).
 خالصة و4يان

2 C

» SOUKELVAGE«

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : دوار لغنادرة، 

سيدي اسماعيل، اقليم الجديدة 

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16935

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

 (8 مسجل بأاريخ   ،(0(0 يوليو   (3

القانون  إعداد  تم   ،(0(0 يوليو 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

.»SOUKELVAGE« : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 

وانأاج  الحلوب  االبقار  تر4ية 

اللحوم.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اقليم  اسماعيل،  سيدي  لغنادرة، 

الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

الشريكة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة : 

 1000  : باغنجا  سكينة  السيدة 

حصة اجأماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

الحامل  باغنجا  سكينة  السيدة 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

BH380(99 ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5351).
 خالصة و4يان

3 C

» LHAWZI LOGISTIQUE«
شركـة محدودة املسؤولية 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 77 الطابق 

الس لي، تجزئة الويام، اوالد افرج، 

اقليم الجديدة 

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169(1

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

08 سبأمبر 0)0)، مسجل بأاريخ 15 
القانون  إعداد  تم   ،(0(0 سبأمبر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

 LHAWZI«  : الشركة  تسمية 

.» LOGISTIQUE

غـرض الشركة : 

نقل البضائع ل ائدة الغير.

كراء معدات النقل.

اسأيراد وتصدير.

 77  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق الس لي، تجزئة الويام، اوالد 

افرج، اقليم الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسماء الشركاء : 

 333  : السيد عبد الرحيم كحلي 

حصة اجأماعية.

333 حصة   : السيد حميد كحلي 

اجأماعية.

331 حصة   : السيد سعيد كحلي 

اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

الحامل  كحلي  الرحيم  عبد  السيد 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

M185986 ملدة غير محددة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5311).
 خالصة و4يان

4 C

»PARA PRECIOSO«
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : مأجر بالطابق 

الس لي 98، حي السالم 1، الجديدة 

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16919

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

11 سبأمبر 0)0)، مسجل بأاريخ 16 
القانون  إعداد  تم   ،(0(0 سبأمبر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 PARA«  : الشركة  تسمية 

.»PRECIOSO

غـرض الشركة : 

وشبه  الطبية  املنأجات  تسويق 

الطبية.

تسويق مواد الأجميل بالأقسيط

مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ،1 حي السالم   ،98 بالطابق الس لي 

الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

الشريكة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة : 

السيدة سوكينة العبا�سي : 1000 

حصة اجأماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

الحاملة  العبا�سي  سوكينة  السيدة 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

)M16385 ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5313).
 خالصة و4يان

5 C

» EMAP«
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رتسمالها 100.000 درهم

 ،A3 املقر االجأماعي : تجزئة كردوس

الشقة رقم 6، الجديدة 

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169(5

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

مسجل بأاريخ   ،(0(0 تغسطس   11
11 سبأمبر 0)0)، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

.»EMAP« : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 

وشبه  الطبية  املنأجات  تسويق 

الطبية.

حماية  ومنأجات  مواد  تسويق 

النباتات.
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تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

كردوس A3، الشقة رقم 6، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

الشريكة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة : 

 1000  : اعزابي  ايمان  السيدة 

حصة اجأماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

الحاملة  اعزابي  ايمان  السيدة 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

 .M55666(

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5316).
 خالصة و4يان

6 C

 ASSMAHANE

SARL

CAPITAL DE 2.015.000 DH

 SIEGE LAKSAR CENTRE AIT

ATTAB PCE AZILAL

تعديل
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

فاتح  بأاريخ  املسجل  االسأثنائي 

شركة  شركاء  قرر   (0(0 يوليو 

املسؤولية  ذات   ASSMAHAN

املحدودة ما يلي : 

يملكونها  التي  حصصهم  ت ويت 

إلى   ASSMAHAN الشركة  بهذه 

دياني  السيد دياني رضوان وحسناء 

وتمت العملية على النحو الأالي : 

دياني،  الزهراء  فاطمة  السيدات 

نعيمة  دياني،  صباح  دياني،  إلهام 

عن  تنازلن  ابادو  ورقية  دياني 

إلى  يمألكنها  التي  حصة   1007.50

السيد دياني رضوان.

عن  محمد  دياني  السيد  تنازل 

حسناء  ل ائدة   (015 اسهم  حصة 

دياني وكذا 015) حسن دياني.

من  و7   6  ،3  ،1 ال صول  تغيير 

برتسمال  املأعلق  الشركة  قانون 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

تحت   (0(0 يوليو   7 بأاريخ  بأزيالل 
الأجاري  السجل  ورقم   (89 رقم 

تحت رقم 1035.

7 C

 STE OUAASSOU
SARL

CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE : DOUAR ASSAOU AIT

BLAL DEMNATE PCE AZILAL

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 9 بأاريخ  املسجل  االسأثنائي 

شركة  شركاء  قرر   (0(0 يناير 

املسؤولية  ذات   OUAASSOU

املحدودة ما يلي : 

ت ويت حصص السيدي الحسين 

عابيني واملنأصر عبد الرحمان اللذان 

 OUAASSOU يملكونها بهذه الشركة

املغربي  حقيقي  علي  السيد  إلى 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 

لم  و4ذلك   EB18((6 رقم  الوطنية 

وخصوم  تصول  في  مسؤولية  تعد 

من تاريخ توقيع هذا  الشركة ابأداء 

علي  السيد  تصبح  وهكذا  املحضر 

الوحيد  والشريك  املسير  حقيقي 

للشركة وملدة غير محدودة.

من  و16   7  ،1 ال صول  تغيير 

برتسمال  املأعلق  الشركة  قانون 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

تحت   (0(0 يناير   11 بأزيالل بأاريخ 
رقم 35 ورقم السجل الأجاري تحت 

رقم 3567.

8 C

STE WINSATE CAR
SARL

املسجل  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
إنشاء  تم   (0(0 يونيو   (3 بأاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص الأالية : 
 STE WINSATE CAR  : التسمية 

.SARL
حي ايت اكنون   ( الطابق   : املقر 
دمنات  الترابية  الجماعة  دمنات 

إقليم تزيالل.
الغرض : كراء السيارات.

رتس املال : 500.000 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

الدين  نور  السيد   : املسيرون 
حليم.

السنة املالية : تبأدء من فاتح يناير 
وتنأهي في 31 ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
0)0) تحت  9) يونيو  بأزيالل بأاريخ 
الأجاري هو  السجل  رقم   110 رقم 

.1071
9 C

DROGUERIE SAKIA
 SARL

العنوان : 
ك اي لكرابزية توالد عياد بني مالل

رقم السجل الأجاري
10383

 06 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  إنشاء  تم   (0(0 تغسطس 
الوحيد  املحدودة  املسؤولية  ذات 

تحمل الخصائص الأالية : 
 Droguerie sakia  : التسمية 

.SARL
توالد  لكرابزية  ك اي   : العنوان 

عياد بني مالل. 
والأصدير  االسأيراد   : الغــرض 

-بيع العقاقير. 
درهم   100.000  : املــال  رتس 
اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 درهم.

 السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : عبد الرحيم غرنيط. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 531 االبأدائية بني مالل تحت رقم 

بأاريخ 8 سبأمبر 0)0).

10 C

 ELACHARI MOBILIER ET

 EQUIPEMENT SARL AU

العنوان :  تجزئة مسيرة شارع 

العيون الرقم 15 

مأجر بني مالل

رقم السجل الأجاري

10095

 1( بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ذات  شركة  إنشاء  تم   (0(0 فبراير 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص الأالية : 

 ELACHARI  : التسمية 

 MOBILIER ET EQUIPEMENT

.SARL AU

شارع  مسيرة  تجزئة   : عنوان 

العيون الرقم 15 مأجر بني مالل.

الغــرض : تاجر تثاث بالأقسيط.

درهم   100.000  : املــال  رتس 

اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 درهم.

العشاري محمد القاطن   : السيد 

بني   1 الطابق   8 بأجزئة رضوان رقم 

مالل يمألك 1000 حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

محمد  �سي  السيد   : املسير 

زنقة   16 بعمارة  القاطن  العزماوي 

حسن البصري الشقة 16 م ج فاس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (76 االبأدائية بني مالل تحت رقم 

بأاريخ )1 يونيو 0)0).

11 C
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» TCHIN-TCHIN MARKET«

شركـة محدودة املسؤولية 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : شقة في الطابق 

الس لي، رقم 8، تجزئة بدر، 

الجديدة 

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169(3

تأسيس شركـة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

مسجل بأاريخ   ،(0(0 تغسطس   19

11 سبأمبر 0)0)، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية : 

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

TCHIN-«  : الشركة  تسمية 

.» TCHIN MARKET

غـرض الشركة : 

تسويق املواد الغذائية.

اسأيراد وتصدير.

شقة في   : عنوان املقر االجأماعي 

8، تجزئة بدر،  الطابق الس لي، رقم 

الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رتسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسمي الشريكين : 

السيد محمد املهدي فأوي : 500 

حصة اجأماعية.

 500  : الحمودي  محمد  السيد 

حصة اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

بص ة مشتركة السيد محمد املهدي 

فأوي والسيد محمد الحمودي. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

1) سبأمبر 0)0) تحت رقم 5315).
 خالصة و4يان

12 C

»HOYT MAROC«

شركـة محدودة املسؤولية 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : دوار مزرارة، 

جماعة بني هالل، اقليم سيدي 

بنور.

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(195

ت ويت حصص

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

اعاله  املذكورة  للشركة  االسأثنائي 

تقرر سبأمبر0)0)،   16  بأاريخ 

ما يلي : 

 (00 بدي  محمد  السيد  فوت 

في  ملكيأه  في  اجأماعية  حصة 

رتسمال الشركة املعنية ل ائدة عبد 

ال أاح عمار.

من  بادي  محمد  السيد  اسقالة 

منصب مسير للشركة وتسمية السيد 

جديدا  مسيرا  عمار  ال أاح  عبد 

محددة  غير  ملدة  للشركة  ووحيدا 

و4أوقيع من رد.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

دات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.

و7   6 ال صلين  صياغة  -اعادة 

من القانون االسا�سي للشركة نتيجة 

الأعديالت املشار اليها اعاله.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

)) سبأمبر 0)0) تحت رقم 511.

 خالصة و4يان

13 C

TRANS OUAIS

 SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رتسمالهـــــــــا 100.000 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي : شارع تزرو رقم 1 

قيصارية باسم هللا رقم 17 تطوان

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى   

تأسيس  تم   ،(0(0 يونيو   17 في 

القانون األساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية باملميزات الأالية : 

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية. 

 TRANS OUAIS : تسمية الشركة

 SARL

غرض الشركة : النقل املدر�سي. 

شارع   .  : االجأماعي  املقر  عنوان 

قيصارية باسم هللا رقم   1 تزرو رقم 

17 تطوان. 

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

تلف  مائة  في  حدد   : الرتسمال 

مائة  إلى  مقسمة  درهم   (100.000(

 100 فئة  من  مرقمة  حصة   (100(

درهم للواحدة موزعة كأالي : 

الغزاوي الحليمي زكرياء   : السيد   

500 حصة. 

الغزاوي الحليمي محمد   : السيد 

500 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

الحليمي  الغزاوي  السيد  محدودة 

زكرياء.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريخ  )1 يونيو 0)0) تحــت 

وتقييــد الشركـة بالسجــل   817 رقم  

الأجــاري تحــت رقم  6853). 
 خالصة و4يان

14 C

TETAWEN CARS 

 SARL

إعالن عن شركـــــة ذات املسؤوليــــة 

املحــــدودة 

رتسمالهـــــــــا 500.000 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي : شارع الداخلة حي 

املحنش 1 محل رقم 60 تطوان

عقــــــــــد الأأسيــــــــــس
مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

تأسيس  تم   ،(019 يناير   7 في 

القانون األساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية باملميزات الأالية : 

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية. 

 TETAWEN  : الشركة  تسمية 

.CARS SARL

السيارات  كراء   : الشركة  غرض 

بدون سائق. 

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الداخلة حي املحنش 1 محل رقم 60 

تطوان.

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

تلف  مائة  في  حدد   : الرتسمال 

مائة  إلى  مقسمة  درهم   (500.000(

 100 )5.000) حصة مرقمة من فئة 

درهم للواحدة موزعة كأالي : 

 (500 ادم  الوعماري   : السيد 

حصة.

 (500 جمال  الشكري   : السيد 

حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد الوعماري ادم.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريخ  1) يناير 0)0) تحــت 

رقم  0115 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقم  6359). 
 خالصة و4يان

15 C
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DEKIKI E FRATELLI

 SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رتسمالهـــــــــا 100.000 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي : شارع تحمد 

الحريزي تجزئة الأمسماني رقم 06 

العلية ت تطوان 

عقــــــــــد الأأسيــــــــــس

مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

تأسيس  تم   ،(0(0 يونيو    (( في 

القانون األساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية باملميزات الأالية : 

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية. 

 DEKIKI E  : الشركة  تسمية 

.FRATELLI SARL

غرض الشركة : نقل البضائع على 

الصعيد الوطني والدولي.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأمسماني  تجزئة  الحريزي  تحمد 

رقم 06 العلية ت تطوان. 

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

تلف  مائة  في  حدد   : الرتسمال 

مائة  إلى  مقسمة  درهم   (100.000(

 100 )1.000) حصة مرقمة من فئة 

درهم للواحدة موزعة كأالي : 

السيد : دقيقي سليم 500 حصة. 

السيد : دقيقي سهيل 500 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد دقيقي سليم.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريخ  03 يوليو 0)0) تحــت 

رقم  1079 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقم  6963). 
 خالصة و4يان
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SOCIETE ADAM KIDS
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد

 رتسمالهـــــا 100.000 درهـــــم

 مقـرها االجأماعـي : شـــــــارع الجيـــــــــش 

امللكــــــــــي 170 تطـــــــــوان

عقــــــــــد الأأسيــــــــــس
عرفـــي  ملقأضيـــاتعقـــد   طبقـــا 

 (0(0 تغسطس   17 في   املـــؤرخ 

بأطـــوان، تـــم تأسيـــس القانــون األساســـي 

املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواص ـــات الأاليـــة : 

ADAM KIDS : تسميــــة الشركــــــــة 

الشركـــة   : الشركـــــة  تغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض الأاليـــة : 

بيــــــــــع مالبــــــــس األط ـــــال.

وبشكــل عــام العمليــات الأجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة .

 املقر االجأماعي : شـــــــارع الجيـــــــــش 

امللكــــــــــي 170 تطـــــــــوان

لقـــد تحـــدد رتسمـــال   : الرتسمــــــــــــال 

 100.000  : الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره 

مـــن  100حصـــة  إلـــى  مقســـم  درهـــم 

فئـــة 1000 درهـــم لكـــل حصـــة م وتـــة 

كمـــا يلـــي : 

بنمسعـــــود  مصط ـــــى   : السيــــد 

 1 100 حصـة مرقمــة مــــن  يصـــل إلــى 

إلــــى 100 . 

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي   : املـــدة 

99 سنـــة ابأـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل الأجـاري. 

لقـــــد تسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 

تسييــــر الشركــــة إلـــى السيــــد مصط ـــى 

بنمسعـــود كمسيـــر واحـــد ملــــدة غيـــــــر 

محـــــــددة. 

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كأابـــة 

االبأدائيـــة  باملحكمـــة  الضبـــط 

 (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ   بأطـــوان 

الشركـــة  وتقييــــد   3036 رقـــــم  تحـــــت 

بالسجـــل الأجـــاري تحـــت رقم 7551). 
 مقأطـــف مـــن تجـــل البيـــان والنشـــر

17 C

AUTOMATION 44 : شركة
S.A.R.L

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  خالل  من 

0)0) تم  18 فبراير  في تطوان بأاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركـة  تأسيس 

خصائصها العامة كالأالي : 

 AUTOMATION 11  : تسميتها 

.S.A.R.L

الصناعة   : اإلجأماعي  الهدف 

االتوماتيكية.

تمثيل جميع املنأوجات والعالمات 

محلية الصنع تو من الخارج باملغرب 

غير  تو  مباشرة  بطريقة  خارجه،  تو 

مباشرة.

شراء  بيع،  واإلستراد،  الأصدير 

قطع  اآلالت،  السلع،  جميع  وتوزيع 

الغيار، املواد األولية.

 املعامالت الأجارية لجميع األدوات 

والسلع على جميع املسأويات.

املصنعة  املنأوجات  جميع  بيع   

والغير املصنعة، السلع واملعدات ...... 

مقرها : شارع ح صة ام املؤمنين 

اقامة دعاء بلوك 1 رقم ) تطوان.

 10.000 بمبلغ  حدد   : رتسمالها 

 1( 10.000 حصة   : درهم مقسم إلى 

درهم للحصة) موزعة كالأالي : 

ف  ب  هولدنغ  مرحبا   : شركة   

حسن  السيد  شخص  في  ممثلة 

الحداد  5000 حصة. 

 5000 اسداه  هشام   : السيد   

حصة. 

مدتها : 99 سنة.

مسيرها : حسن الحداد.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

 (0(0 سبأمبر   16 بأاريخ   لأطــوان 

الشركـة  وتقييــد   5(1 رقم   تحــت 

بالسجــل الأجــاري تحــت رقم  7519).
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CAFETERIA EL MAIN

 SARL AU

 رتسمالهـــــــــا 100.000،00 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي : شارع تزرو رقم 1 

قيصارية باسم هللا رقم 17 تطوان

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة للشريك الوحيد 

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
في  مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

تم إعداد القانون   (0(0 مارس   09

 األساســــي للشركة املحدودة املسؤولية

للشريك الوحيد باملميزات الأالية : 

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك الوحيد. 

 CAFETERIA EL : تسمية الشركة

.MAIN SARL AU

غرض الشركة : محلبة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع تزرو 

 17 رقم  باسم هللا  قيصارية   1 رقم 

تطوان.

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

الف  مائة  في  حدد   : الرتسمال 

مائة  الى  مقسمة  درهم   (90.000(

 100 فئة  من  مرقمة  حصة   (900(

درهم للواحدة كلها في يد السيد : عبد 

العزيز املين.

الحصص النقدية : 900 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد عبد العزيز املين. 

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريخ  10 مارس 0)0) تحــت 

رقم  0180 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقم  1)67). 
خالصة و4يان
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املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاءسطات

 STAT AUTO  
 SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�سى   
تم  بسطات   (0(0 يوليو   (0 بأاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص الأالية : 
 STAT AUTO  SARL   :  التسمية 

.AU
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
و4يع  إصالح   : االجأماعي  الهدف 

السيارات.
رتس املال : حدد رتسمال الشركة 

بمبلغ 100.000 درهم في يد :
خالد السأاتي 100.000 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل عام.

51 املنطقة  : رقم  املقر االجأماعي 
الصناعية سطات

التسيير  حق  تعطي   : التسيير 
غير  ملدة  السأاتي  خالد   : للسيد 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 القانوني باملحكمة االبأدائية بسطات
تحت رقم 0)0)/618 كما تم تسجيل 
بأاريخ الأجاري  بالسجل   الشركة 
عدد  تحت   (0(0 تغسطس   10

 . 60(9
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املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاءسطات

)ملحقة برشيد)

 ZETA DISTRIBUTION  
 SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�سى   
بسطات   (0(0 تغسطس   03 بأاريخ 
تم وضع النظام األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص الأالية : 

 ZETA  : التسمية   

.DISTRIBUTION SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

توزيع   : االجأماعي  الهدف 

املنأجات االستهالكية، الأجارة.

رتس املال : حدد رتسمال الشركة 

بمبلغ 100.000 درهم في يد :

 100.000 بن راج  الخالق  عبد 

درهم 

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.

 ((1 بقعة رقم   : املقر االجأماعي 

مكازة رقم 10 تجزئة وفيق برشيد.

التسيير  حق  تعطي   : التسيير 

للسيد : عبد الخالق بن راج ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تم  كما   1096/(0(0 رقم  تحت 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بأاريخ 13 تغسطس 0)0) تحت عدد 

.13893
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 املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاءسطات

)ملحقة برشيد)

 NITAL -SAHEL 
SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�سى   

بأاريخ 31 تغسطس 0)0) بالسوالم 

تم وضع النظام األسا�سي لشركة ذات 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص الأالية : 

 NITAL -SAHE SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

وذبح  تر4ية   : االجأماعي  الهدف 

الدواجن

رتس املال : حدد رتسمال الشركة 

بمبلغ 100000 درهم في يد :

 100000 العابدين  زين  توفيق 

درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : -املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.

تجزئة العمران   : املقر االجأماعي 

الساحل الشطر 1 ف ب ت33 السوالم 

التسيير  حق  تعطي   : التسيير 

للسيد : توفيق زين العابدين ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تم  كما   1((6/(0(0 رقم  تحت 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت عدد   (0(0 17 سبأمبر  بأاريخ 

 . 11001
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املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاءسطات

)ملحقة برشيد)

 GANGA STYLES  
 SARL

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�سى   

بأاريخ 7) يوليو 0)0) بالدار البيضاء 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص الأالية : 

 GANGA STYLES  : التسمية   

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

الحالقة   : االجأماعي  الهدف   

والأجميل.

رتس املال : حدد رتسمال الشركة 

بمبلغ 100.000 درهم في يد :

يوسف شهين 50000 درهم.

 هاجر عوكشة 50000 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.

 (1 رقم  مأجر   : االجأماعي  املقر 

الطابق االر�سي تجزئة الخير برشيد.

التسيير  حق  تعطي   : التسيير   

وهاجر  شهين  يوسف   : للسيدين 

عوكشة ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تم  كما   1091/(0(0 رقم  تحت 

الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بأاريخ 13 تغسطس 0)0) تحت عدد 

 .13891
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املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاءسطات

)ملحقة برشيد)

LOCALTRANS
 SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�سى   

بأاريخ فاتح سبأمبر 0)0) ببرشيد تم 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص الأالية : 

 LOCALTRANS SARL : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

الهدف االجأماعي : نقل البضائع.

رتس املال : حدد رتسمال الشركة 

بمبلغ 100000 درهم في يد :

رضوان العرفي 100000 درهم. 

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.

 (7 /  1H املقر االجأماعي : اطلس

زنقة ساكر رقم 13 سيدي عمر برشيد

التسيير  حق  تعطي   : التسيير 

غير  ملدة  العرفي  رضوان   : للسيد 

محددة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تم  كما   1181/(0(0 رقم  تحت 

الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت عدد   (0(0 03 سبأمبر  بأاريخ 

 .13955

24 C

AUDINET

BELDERATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 03

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

BELDERATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 197 

شارع املقاومة طابق 6 - 0000) 

الدار4يضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

160767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 مارس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BELDERATI

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطهرات - الأطهير - تعمال الترطيب

اسأيراد وتسويق جميع املنأجات 

املرتبطة  والنظافة  البيولوجية 

بالنشاط

تمرير جميع األسواق واملشاركة في 

جميع الجوائز وجميع األسواق العامة 

املأعلقة باألنشطة املذكورة تعاله.

 197  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (0000  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدار4يضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 30.000   : بالل  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   300  : السيد محمد بالل   

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بالل  محمد  السيد 

الأقدم    31 رقم  العرعار  مجموعة 

3000) الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بالل  محمد  السيد 

الأقدم    31 رقم  العرعار  مجموعة 

3000) الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

تبريل 0)0) تحت رقم )73180.

1I

(bl consulting

 « »PLOMOTRAV«
بلوموتراف«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

(bl consulting

temara ، 12000، temara temara

»PLOMOTRAV« » بلوموتراف« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الريف ) عمارة ب 1 الشقة رقم ) 

تمارة - 000)1 تمارة املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.73133

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 يونيو   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»550.000 درهم« تي من »700.000 

عن  درهم«   1.(50.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بأاريخ  الأجارية بالر4اط  

0)0) تحت رقم 93)).

(I

(bl consulting

PLOMOTRAV »بلوموتراف«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

(bl consulting

temara ، 12000، temara temara

PLOMOTRAV »بلوموتراف« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الريف ) عمارة ب 1 الشقة رقم ) 

تمارة - 000)1 تمارة املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.73133

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 15 يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الشقة   1 عمارة ب   ( »إقامة الريف 

000)1 تمارة املغرب«   - ) تمارة  رقم 

إلى »إقامة الخيزران 1 تجزئة 1 عمارة 

ب محل تجاري رقم 6 تمارة - 000)1 

تمارة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   13 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 93)).

3I

SAVOIR EXPERT

LET'S BUILD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXP

ERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

LET›S BUILD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

األيو4ية رقم 06 مكأب رقم 37 

شارع عالل بن عالل  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LET’S  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BUILD

األنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

مجزء األرا�سي 

األشغال املخأل ة

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 37 رقم  مكأب   06 رقم  األيو4ية 

شارع عالل بن عالل  - 30000 فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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  : زكرياء  هللا  عبد  معزوز  السيد 
600 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 100   : .السيد معزوز عبد الكريم  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
زكرياء  هللا  عبد  معزوز  السيد 
زنقة   9 شقة   6 عمارة  عنوانه)ا) 
 10000 حسان   الرفاعي  محمد 

الر4اط املغرب.
الكريم   عبد  معزوز  السيد 
ابن  زنقة   1(/13 رقم  عنوانه)ا) 
 31000 الجديدة  املدينة  بطوطة 

ص رو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زكرياء  هللا  عبد  معزوز  السيد 
زنقة   9 شقة   6 عمارة  عنوانه)ا) 
 10000 حسان   الرفاعي  محمد 

الر4اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1776.
1I

مكأب االستشارات واملحاسبة

أوروتراديف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب
توروتراديف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الحبوس, عمارة 9), رقم ), خارج 
باب سبأة - 11160 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

توروتراديف.

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

البناء - • األعمال اإلنشائية املخأل ة 

لجميع تجهزة الدولة. 

تعمال الأطوير.

املنزلية  توريد واعمال الكهر4اء   •

والصناعية. اإلنارة العامة

• الأوريد وتعمال السباكة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحبوس, عمارة 9), رقم ), خارج باب 

سبأة - 11160 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : عدنان  كلزيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدنان  كلزيم  السيد 

 ,( رقم   ,(9 عمارة  الحبوس,  تجزئة 

خارج باب سبأة 11160 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عدنان  كلزيم  السيد 

 ,( رقم   ,(9 عمارة  الحبوس,  تجزئة 

خارج باب سبأة 11160 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (7 بأاريخ  بسال   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 31760 .

5I

تسية تكأو

 سطاسيون افريقيا
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 سطاسيون افريقيا

بمقأ�سى  عقد موثق مؤرخ قي 1) 

العريبي   تعطى لحبيب   (0(0 شتنبر 

 1576( الأجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بأطوان  االبأدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن 

ب طريق طنجة كلم1 - 93000 تطوان 

املغرب ل ائدة سطاسيون تمودة ش 

 STATION TAMOUDA SARL م م 

غشت   01 من  تبأدئ  سنة   5 ملدة 

 (0(5 غشت   31 في  تنأهي  و   (0(0

 30.000 قيمأه  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

6I

مكأب االستشارات واملحاسبة

كساء بيلدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكأب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب

كساء بيلدينغ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار والد 

هالل, احصين, سال الجديدة. - 

11100 سال الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

كساء   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

بيلدينغ.

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

البناء -  االعمال االنشائية املخأل ة..

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - احصين, سال الجديدة.  والد هالل, 

11100 سال الجديدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : حسن  املومن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  املومن  السيد 

دوار والد هالل, احصين, سال الجديدة 

11100 سال الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  املومن  السيد 

دوار والد هالل, احصين, سال الجديدة 

11100 سال الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بأاريخ  بسال   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 31889.

7I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

 BOULANGERIE ET

PATISSERIE RANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTAJUR

CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M

 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
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 BOULANGERIE ET PATISSERIE

RANIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر في 

الطابق األر�سي من املنزل رقم 17 

املحاميد 8 مراكش - 10160 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

105767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 BOULANGERIE ET PATISSERIE

.RANIA

إسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مخبزة و بيع جميع تنواع الحلويات .

مأجر في   : عنوان املقر االجأماعي 

 17 رقم  املنزل  من  األر�سي  الطابق 

املحاميد 8 مراكش - 10160 مراكش 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد تحمد النبازي :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : موزيري  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النبازي  تحمد  السيد 
 10160 مراكش   17 رقم   8 املحاميد 

مراكش املغرب.

السيدة حليمة موزيري عنوانه)ا) 
 551 رقم   19 بلوك  النخيل  تجزئة 

مراكش   10050 مراكش  سيبع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  النبازي  تحمد  السيد 
 10160 مراكش   17 رقم   8 املحاميد 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم )11196.

8I

SOUHAL CONSULTING

 VILLA RIAD LES DEUX

GOLFS SARL
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

 VILLA RIAD LES DEUX GOLFS

SARL

بمقأ�سى  الجمع العام االسأثنائي 

 VILLA RIAD LES DEUX لشركة 

مقرها  الكائن   GOLFS SARL

تجزئة كولف اطلس   : االجأماعي ب 

  10000  -    59 الرقم  الشري ية 

يناير   0( املغرب املؤرخ في  مراكش  

0)0) تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

كولف  تجزئة   : ب  الكائن  الأجاري 

اطلس الشري ية الرقم 59  - 10000 

طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 

 VILLA RIAD LES DEUX شركة 

مالكة  بص تها   :  GOLFS SARL

 SMISS شركة  و  الأجاري  لألصل 

MAROC GESTION SARL  بص تها 

مسيرة حرة.

9I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

DECO-PAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

DECO-PAST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزىة 

العمران رقم )30) سلوان  - 000)6 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

DECO- : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PAST SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة و الديكور

اشغال مخأل ة والبناء 

نقل البضاىع لحساب الغير.

تجزىة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

العمران رقم )30) سلوان  - 000)6 

الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اشن عبد الرحمان :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : نجيب  العمراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  اشن  السيد 

سلوان  العمران  تجزىة  عنوانه)ا) 

000)6 الناضور املغرب.

السيد العمراوي نجيب عنوانه)ا) 

الناضور   6(000 حي ترقاع الغر4ية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان  عبد  اشن  السيد 

سلوان  العمران  تجزىة  عنوانه)ا) 

000)6 الناضور املغرب

السيد العمراوي نجيب عنوانه)ا) 
الناضور   6(000 حي ترقاع الغر4ية  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 18 شتنبر 

0)0) تحت رقم 5)31.

10I

COMPANIA TEX

VAPOREO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VAPOREO

115 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc

VAPOREO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 م أاح 

الخير شارع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VAPOREO

: الأنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

والغسيل املحمول والثابت.
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عنوان املقر االجأماعي : 17 م أاح 

الخير شارع ولي العهد طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد ثعلبي عبد املولى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ثعلبي عبد املولى عنوانه)ا) 

 5(1 رقم  الأوسعي  االرشاد  حي 

القنيطرة 0)110 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ثعلبي عبد املولى عنوانه)ا) 

 5(1 رقم  الأوسعي  االرشاد  حي 

القنيطرة 0)110 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33777).

11I

S.H EXPERTISE

 QUALITY TIME CONNECT

SERVICES ‹QTCS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 Quality Time Connect Services

QTCS›      شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 05 شارع 

ديسكميد الطابق 1 شقة ) بنجدية 

كو النجوم - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
173007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 Quality Time Connect Services

.     ’QTCS
 ، مبرمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محلل ، مصمم في املعلوميات .
05 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
) بنجدية  1 شقة  ديسكميد الطابق 
البيضاء  الدار   (0(50  - النجوم  كو 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد طه الريسوني :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : كريران  نجوى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الريسوني  طه  محمد  السيد 
سد  شارع  الهناء  تجزئة  عنوانه)ا) 
مرتيل   93150   1( رقم  النخلة 

املغرب.
السيدة نجوى كريران عنوانه)ا) 
 (9 ليساس ة تجزئة سميرالدا الرقم 
شارع تطلس 0190) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الريسوني  طه  محمد  السيد 
سد  شارع  الهناء  تجزئة  عنوانه)ا) 
النخلة رقم )1  93150 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716911.
1(I

STE TAZI DE PROMPTION TOURISTIQUE

شركة التازي لإلنعاش السياحي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 STE TAZI DE PROMPTION

TOURISTIQUE

7 شارع حسن الدخي�سي فاس 

ساحة االطلس فاس، 30000، فاس 

املغرب

شركة الأازي لإلنعاش السياحي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 

الدخي�سي األطلس  األطلس 30000 

فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38773

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 غشت   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) منية الأازي 5) 

 (.500 تصل  من  اجأماعية  حصة 

)ة) عبد العالي  حصة ل ائدة  السيد 

الأازي بأاريخ 8) غشت 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   11 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/1)1).

13I

universal gestion

A&Z MARKETERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز مراكش ، 10000، مراكش 

املغرب

A&Z MARKETERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة ابن 

عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز  - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 A&Z  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MARKETERS

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصاالت واإلعالن

عنوان املقر االجأماعي : اقامة ابن 

 - كليز    7 عطية الطابق الثاني رقم 

10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50   : زهير  غدو  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة شرقاوي اسيا :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد غدو زهير عنوانه)ا) اابواب 

مراكش منطقة 16 عمارة 59 شقة 8  

10000 مراكش املغرب.

السيدة شرقاوي اسيا عنوانه)ا) 
حي االنارة بلوك 3 رقم 331  10000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد غدو زهير عنوانه)ا) اابواب 

مراكش منطقة 16 عمارة 59 شقة 8  

10000 مراكش املغرب

السيدة شرقاوي اسيا عنوانه)ا) 
حي االنارة بلوك 3 رقم 331  10000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   0( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 9)1151.

11I
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WAFCOM

ZEN TURK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE (3

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

ZEN TURK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

اللة الياقوت تقاطع مصط ى املعاني 

الطابق 1 رقم 56 مركز الرياض - 

0100) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZEN  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TURK

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألملنيوم  املعادن  وتجميع  تصنيع 

والبالستيك.

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

اللة الياقوت تقاطع مصط ى املعاني 

 - الرياض  مركز   56 رقم   1 الطابق 

0100) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 GORKEN NURULLAH : السيد

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

 GORKEN NURULLAH السيد 

عنوانه)ا) تركيا 08)99 تركيا تركيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 GORKEN NURULLAH السيد 

عنوانه)ا) تركيا 08)99 تركيا تركيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم -.

15I

Mouhcine Bouksim

 BOUSKOURA NEGOCE A

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Mouhcine Bouksim

الضحى 1 عمارة P75 الطابق 

الس لي شقة رقم 3 الدار البيضاء 

casablanca maroc ،0 ، عين السبع

  BOUSKOURA NEGOCE A SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6) شارع 

مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 

1  - 0000) الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

163737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BOUSKOURA NEGOCE A SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

. DIVERS OU CONSTRUCTION

6) شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 1  

- 0000) الدار البيضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد عادل بالرا�سي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد عادل بالرا�سي  

ممر بو4ليي اقامة انصاف شقة ) عين 

الدار   (0000 السبع الدار البيضاء  

البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد عادل بالرا�سي  

ممر بو4ليي اقامة انصاف شقة ) عين 

الدار   (0000 السبع الدار البيضاء  

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 0)0) تحت رقم -.

16I

BOUCHTA COMPTA

ZIZANE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

 ZIZANE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 

شارع فكيك وعبد هللا كنون اقامة 
فلوريس بلوك س الطابق 1 رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.165(1

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 3) يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»زاوية شارع فكيك وعبد هللا كنون 
 1 الطابق  بلوك س  فلوريس  اقامة 
إلى  طنجة املغرب«   90000  -  9 رقم 
»6 ب اقامة السعيدي عمارة ب شارع 
 90000  -  51 1 رقم  الناظور الطابق 

طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1389.
17I

BOUCHTA COMPTA

S-PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

S-PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 
شارع فكيك وعبد هللا كنون اقامة 
فلوريس بلوك س الطابق 1 رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(5577

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 3) يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»زاوية شارع فكيك وعبد هللا كنون 
 1 الطابق  بلوك س  فلوريس  اقامة 
إلى  طنجة املغرب«   90000  -  9 رقم 
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شارع  ب  عمارة  السعيدي  »اقامة 
 90000  -  51 1 رقم  الناظور الطابق 

طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1619.

18I

WAFCOM

NEAR IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE JAURES 2 EME ETAGE (3
 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

NEAR IT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة الياقوت تقاطع مصط ى املعاني 

الطابق 1 رقم 56 مركز الرياض  - 
0100) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
169963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 NEAR  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.IT
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة تنظمة تكنولوجيا املعلومات.
61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
اللة الياقوت تقاطع مصط ى املعاني 
 - الرياض   مركز   56 رقم   1 الطابق 

0100) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1000  : سميرعصاب   السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سميرعصاب   السيد 
زنقة عبد السالم الخطابي طابق   5

البيضاء  الدار   (0100   1 شقة   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 5 السيد سميرعصاب  عنوانه)ا) 
 1 زنقة عبد السالم الخطابي طابق 

شقة 1  0100) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم -.

19I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BENAFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

BENAFI )في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 115، 

شارع ابن سينا - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  03 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

 1(.000,00 BENAFI  مبلغ رتسمالها 

درهم.

 ،115 وعنوان مقرها اإلجأماعي   
الدار   (0000  - سينا  ابن  شارع 
تص ية    : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

ودية.
 ،115 ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
الدار   (0000  - سينا  ابن  شارع 

البيضاء املغرب. 
و عين:

بناني  غزالن    امال  السيد)ة)  
اللة  عين  زنقة   ،89 عنوانه)ا)  و 
حي السالم  تجزئة املسعودية،  حيا، 
املغرب  البيضاء  الدار   (0000

كمص ي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 
: 115، شارع ابن سينا، الدار البيضاء
(0I

Aktaou Mouad 

OILBIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sayarh Menjra
 Boulevard Zerktouni 6em 5(
 étage، 20000، Casablanca

Maroc
OILBIZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي )33 شارع 
براهيم الروداني الطابق 5  شقة رقم 

1) 0000) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OILBIZ

غرض الشركة بإيجاز : املشورة في 
مجال االستثمار.

عنوان املقر االجأماعي : )33 شارع 
براهيم الروداني الطابق 5  شقة رقم 

1) 0000) الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد خليد الش قي :  50 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .
حصة   50   : السيد عمر الصايغ 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الش قي  خليد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة ليير ان ا 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الصايغ  عمر  السيد 
 (0000 كالي ورني   11 رقم  د  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الش قي  خليد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة ليير ان ا 0000) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716111.

(1I

Aktaou Mouad 

DIGITALBIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sayarh Menjra
 Boulevard Zerktouni 6em 5(
 étage، 20000، Casablanca

Maroc
DIGITALBIZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي )33 شارع 
براهيم الروداني الطابق 5  الشقة 
رقم 1) 0000) الدار البيضاء  

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17(169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGITALBIZ
غرض الشركة بإيجاز : املشورة في 

مجال االستثمار.
 33(  : االجأماعي  املقر  عنوان 
  5 الطابق  الروداني  براهيم  شارع 
الشقة رقم 1) 0000) الدار البيضاء  

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الش قي  خليد  محمد  السيد 
درهم   5.000 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .
500 حصة  السيد عمر الصايغ :  

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الش قي  خليد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة ليير ان ا 0000) الدار 

البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  الصايغ  عمر  السيد 
الدار   (0000 11كالي ورني  د  زقة 

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الش قي  خليد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة ليير ان ا 0000) الدار 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716116.

((I

AFA PARTNERS

SPRINGBOK LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFA PARTNERS

 LOT B N° 305 AGADIR BAY

 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 SPRINGBOK LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي   رقم ) 

تجزئة رقم B916 املنطقة الصناعية 

تيت مللول إنزكــان - 86150 إنزكــان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(1191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SPRINGBOK LOGISTIQUE

النقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجميع  للبضائع  والدولي  الوطني 

تنواعها.

مرتبط  آخر  نشاط  تي  تطوير   •

ا وثيًقا بالنقل الوطني والدولي 
ً
ارتباط

جميع  وتصدير  اسأيراد  للبضائع. 

الزراعية  واملعدات  املنأجات 

املبكرة  والخضروات  )الحمضيات 

والخضروات والحبوب) ؛

اسأيراد جميع املنأجات واملواد   •

وتي  الزراعية  واملنأجات  واألدوات 

معدات الزمة ملمارسة نشاط النقل 

واالسأيراد والأصدير.
 ( رقم     : عنوان املقر االجأماعي 

تجزئة رقم B916 املنطقة الصناعية 

إنزكــان   86150  - تيت مللول إنزكــان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 3.331   : السيد جواد منصوري 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 3.333   : السيد نور الدين قانت 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد جهاد حبي :  3.333 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد جواد منصوري عنوانه)ا) 
 80000 31 فونتي اكادير  حي ت رقم 

اكادير املغرب.
السيد نور الدين قانت عنوانه)ا) 
اكادير  مارينا   1( رقم   (( عمارة 

80000 اكادير املغرب.
 1( عنوانه)ا)  حبي  جواد  السيد 
شارع موالي رشيد حي السالمة ابن 
احمد  ابن   (6050 سطات   احمد 

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 1( عنوانه)ا)  حبي  جهاد  السيد 
شارع موالي رشيد حي السالمة ابن 
احم  ابن   (6050 سطات  احمد 

دسطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

0)0) تحت رقم 1570.

(3I

Aktaou Mouad 

CANBIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aktaou Mouad
 Bd Zertouni 6em étage، 5(
20000، Casablanca Maroc

CANBIZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 
عزيز بالل الطابق 5  املعاريف 
0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CANBIZ

غرض الشركة بإيجاز : املشورة في 

مجال االعمال و االستراتيجية.
زنقة   11  : عنوان املقر االجأماعي 

عزيز بالل الطابق 5  املعاريف 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  محمد خليد الش قي :  50 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .

حصة   50   : السيد عمر الصايغ 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الش قي  خليد  محمد  السيد  
عنوانه)ا) زنقة ليير ان ا  0000) الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الصايغ  عمر  السيد 
الدار   (0000 كالي ورني   11 زنقة د 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الش قي  خليد  محمد  السيد  
عنوانه)ا) زنقة ليير ان ا  0000) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716117.

(1I
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Aktaou Mouad 

DENSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 5(

20000، Casablanca Maroc

DENSM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 

شارع عبد املومن و زنقة سومايا 

اقامة شهرزاد الطابق 5  شقة رقم 

)) بالمي 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DENSM

غرض الشركة بإيجاز : املشورة في 

مجال االعمال .

تقاطع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

سومايا  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

شقة رقم    5 اقامة شهرزاد الطابق 

البيضاء  الدار   (0000 بالمي   ((

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50   : السيد عمر الصايغ 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

السيد مهدي مڭزاري :  50 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصايغ  عمر  السيد 
الدار   (0000 كالي ورني   11 زنقة د 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  مڭزاري  مهدي  السيد 
املعاريف  ال الكي  املعتز  ابو  زنقة   8

0000) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 68 عنوانه)ا)  اكأو  معاد  السيد 
مكناس   50000 حي اليومن ب م ع  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716115.

(5I

AMDE

 BIRTHPROD MAROC SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
  BIRTHPROD MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم ))،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب الدارالبيظاء 0310) 
الدارالبيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17((53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BIRTHPROD MAROC SARL AU

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالنات.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،3 شهرزاد  سمية،اقامة 

))،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

 (0310 الدارالبيظاء  املغرب 

الدارالبيظاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : بنجلون  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنجلون  هشام  السيد 

باريس فرنسا 0000) باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنجلون  هشام  السيد 

باريس فرنسا 0000) باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

(6I

ديكسون

BSM SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديكسون

3) جون جوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 0060)، الدار 

البيضاء املغرب

BSM SOFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، 

زنقة الحرية، الطابق 3،الشقة 5 - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17((07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BSM  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SOFT

البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجال  في  والأصميم  والأحليل 

الكومبيوتر.

عنوان املقر االجأماعي : 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3،الشقة 5 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : محمد  سو�سي  بنوري  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   RAMISI :  500 الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

محمد  السو�سي  بنوري  السيد 

حي   ،88 الرقم   ،6 زنقة  عنوانه)ا) 

واد فاس، عين كادوس 30050 فاس 

املغرب.

عنوانه)ا)   RAMISI الشركة 

 ،1 الطابق   ،8( املبنى  زنقة سمينة، 

الشقة 16، حي النخيل 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  السو�سي  بنوري  السيد 
حي   ،88 الرقم   ،6 زنقة  عنوانه)ا) 

واد فاس، عين كادوس 30050 فاس  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 55)18)961.

(7I

ADAGE CONSEILS MAGHREB

 ADAGECONSEILS

MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADAGE CONSEILS

MAGHREB
 01 زنقة االشعري عمارة رقم   11

اكدال، RABAT ،10001 املغرب

  ADAGECONSEILS MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

االشعري  عمارة 01 اكدال - 10001 

الر4اط املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

116033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ADAGECONSEILS MAGHREB

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
تدريب عالقات عامة.

زنقة   11  : عنوان املقر االجأماعي 
االشعري  عمارة 01 اكدال - 10001 

الر4اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
100 حصة    : السيد عمار زكرياء 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكرياء  عمار  السيد 
موريأانيا 0000 موريأانيا موريأانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زكرياء  عمار  السيد 
موريأانيا 00000 موريأانيا موريأانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 106951.

(8I

BENZINA FIRDAOUS

Sté 3 W TD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

Sté 3 W TD SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي البراشوة 

املركز - 50150 الرماني املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté 3  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.W TD SARL AU

تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة و تشغال البناء

بيع االالت ال الحية.

البراشوة   : عنوان املقر االجأماعي 

املركز - 50150 الرماني املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : السكري  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد السكري عنوانه)ا) 

البراشوة 50150 الرماني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد السكري عنوانه)ا) 

البراشوة 50150 الرماني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  االبأدائية بالرماني  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 10.

(9I

CABINET BENHASSAN SARL AU

COCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 13 رقم 5 ق.ج ، 

0110)، الدارالبيضاء املغرب

COCI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 5 زنقة 

ديكسيمد الطابق األول رقم  ) بن 

جدية  - 0100) البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.385133

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   (0(0 13 غشت  املؤرخ في 

إلى   « »الأجارة  من  الشركة  نشاط 

و4يع  وحيازة  العقاري  »•اإلنعاش 

واألرا�سي  املباني  جميع  وتشغيل 

املبنية تو املبنية

لجميع  املباني  جميع  تشييد   •

االسأخدامات.

واملباني  األرا�سي  تشغيل   •

 وتبادل 
ً
 تو جزئيا

ً
وتأجيرها و4يعها كليا

جميع العقارات.

• جميع تعمال بناء األعمال.

• اسأيراد املواد واملنأجات الالزمة 

للعملية.

املكاتب  جميع  وتشغيل  إنشاء   •

وفي  املغرب  في  وال روع  والوكاالت 

الخارج.

جميع  وتأجير  واستئجار  حيازة   •

لألبية  املسأودعات  تو  املباني: 

احأياجات التشغيل.

براءات  جميع  على  الحصول   •

الأجارية  والعالمات  االختراع 

والتراخيص وحيازتها و4يعها«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 711681.

30I

FIDULIMAR

BRICO GHASSATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BRICO GHASSATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

غسات - 15000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BRICO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.GHASSATE

غرض الشركة بإيجاز : بيع مواد و 

لوازم  البناء.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

غسات - 15000 ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد القمري عبد القادر :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد اساالن  احمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

القمري  القادر  عبد   السيد 

 15000 غسات  اسغمو  عنوانه)ا) 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا)   اساالن  احمد  السيد 

املقاومة  حي  هللا  عبد  موالي  شارع 

15000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

القمري  القادر  عبد   السيد 

 15000 غسات   اسغمو  عنوانه)ا) 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 366.

31I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

   GLOBAL  MOLD MAROC

SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

   GLOBAL  MOLD MAROC

SARL.AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  املنطقة 

تجزئة  الصناعية  اوتوموتيف سيتي̈ 

)16  جماعة  الجوامعة فحص 

تنجرة - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107633

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

GLOBAL  MOLD MAROC   SARL.

.AU

تصنيع   •  : غرض الشركة بإيجاز 

في  بها  املأعلقة  املعدات  و  القوالب 

املجال  الصناعي

القوالب  وتسويق  إنأاج   •

واملسألزمات الصناعية.

املنطقة    : عنوان املقر االجأماعي 

الصناعية  اوتوموتيف سيتي ¨تجزئة 

)16  جماعة  الجوامعة فحص تنجرة 

- طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 33.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 GLOBAL MOLD الشركة 

EUROPE  SL  :  300 حصة بقيمة 

110 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 GLOBAL MOLD الشركة 

شارع  عنوانه)ا)   EUROPE  SL

بلدية   08110،  1 رقم  بريسيكور 

 08001 برشلونة اسبانيا   مونتبوي  

برشلونة  اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 CHN Zhang Yongle السيد 

 08110 برشلونة اسبانيا   عنوانه)ا) 

برشلونة اسبانيا

 CARDENAS SORIA السيد 

كابريرا  عنوانه)ا)    Cipriano Jesus

برشلونة   08110 ديل املار برشلونة  

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33631).

3(I

واد يحيى مواد

واد يحيى مواد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

واد يحيى مواد

695 طريق افران حي النهضة ، 

65800، تاوريرت املغرب

واد يحيى مواد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 695 

طريق افران حي النهضة  - 65800 

تاوريرت املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.317

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  10 شتنبر  املؤرخ في 

واد يحيى مواد شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

 695 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 65800  - النهضة   طريق افران حي 

انجاز  لعدم  نتيجة  املغرب  تاوريرت 

الهدف االجأماعي.

و عين:
السيد)ة) جواد  زنوتي و عنوانه)ا) 

 695 رقم  النهضة  حي  افران  طريق 

65800 تاوريرت املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
السيد)ة) محمد  زنوتي و عنوانه)ا) 

 695 رقم  النهضة  حي  افران  طريق 

65800 تاوريرت املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 695 وفي   (0(0 شتنبر   10 بأاريخ 

 65800  - النهضة  حي  افران  طريق 

تاوريرت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاوريرت  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/17).

33I

FIDUORGA

Le GOLDEN GLOBE HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

 Le GOLDEN GLOBE HOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي قيال 

سيغأيك الرقو 01 مكأب رقم )0 

.شارع الجيش امللكي - 0 بن سليمان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6333

 16 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Le  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GOLDEN GLOBE HOTEL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو ،

- إدارة ال نادق والسياحية

املنأجات السياحية  بيع وشراء   -

والحرفية

- مطعم

- مكأب الحدث وحجز الأذاكر

وجيم  سبا  صحي،  منأجع   -

ورفاهية

العمليات  جميع   ، عام  بشكل 

الأجارية والصناعية واملالية املأعلقة 

بشكل مباشر تو غير مباشر باألشياء 

تو من املحأمل تن   ، املذكورة تعاله 

تساعد في تحقيقها وتطويرها.

قيال   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 0( رقم  مكأب   01 الرقو  سيغأيك 

0 بن سليمان   - .شارع الجيش امللكي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 10.000   : السيد البدراوي عزيز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  البدراوي  السيد 

زنقة والد جرار محج والد   01 الرقم 

سعيد السوي�سي 0 الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  البدراوي  السيد 

زنقة والد جرار محج والد   01 الرقم 

سعيد السوي�سي 0 الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  سليمان   ببن  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 79).

31I

WEST AFRICAN LINE NEGOCE

 WEST AFRICAN LINE

NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

WEST AFRICAN LINE NEGOCE

131 شارع ان ا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب ، 50)0)، الدارالبيضاء 

املغرب

  WEST AFRICAN LINE NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 131  شارع 

ان ا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 50)0) الدار البيضاء املغرب 

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.337711

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (019 يناير   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  موالي  )ة)  السيد  ت ويت 

الغني  العدناني القدميري 160 حصة 

حصة   500 تصل  من  اجأماعية 

 MOHAMED )ة)  السيد  ل ائدة  

دجنبر   17 بأاريخ   LAMINE  KEITA

.(018

املهدي   )ة)  السيد  ت ويت 

حصة اجأماعية من   170 بلمعا�سي 

)ة)  السيد  500 حصة ل ائدة   تصل 

 MOHAMED LAMINE  KEITA

بأاريخ 17 دجنبر 018).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )98)69.

35I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HOMDOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

HOMDOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

ال أح، 17)، شارع ابراهيم روداني ،  

الطابق االول رقم 3 الدآرالبيضاء - 

0580) الدآرالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOMDOM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. commercialisation de meubles

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

روداني  ابراهيم  شارع   ،(17 ال أح، 

،  الطابق االول رقم 3 الدآرالبيضاء - 

0580) الدآرالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 DELOV-SA :  1.000 الشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

 DELOV-SA الشركة 
 LOT 19 NIS ZONE عنوانه)ا)  
 INDUSTRIELLE BIR RAMI,
KENITRE 11090 القنيطرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنيس   سعد  السيد 
 58 رقم   ( الدياب  عين  اقامة 
الدار4يضاء   (0180 الدار4يضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  بنيس  حسن  السيد 
موالي  زنقة    1 الشقة   3 عمارة 
 110(0 القنيطرة  اسماعيل 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716356.

36I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE SKIO COMPANY
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 SKIO COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الأاني  عمارة رقم 77 شارع ابن 
خلدون - 3000) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10153

 1( عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SKIO COMPANY

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ابن  شارع   77 رقم  عمارة  الأاني  

خلدون - 3000) بني مالل املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد ابراهيم االغنام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم االغنام عنوانه)ا) 

الصومعة زنقة )0  3000) بني مالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم االغنام عنوانه)ا) 

الصومعة زنقة )0  3000) بني مالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 578.

37I

ORIMETAL

ORIMETAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ORIMETAL

رقم 9 شارع تهل لغالم - سيدي 

مومن ، 0150)، الدارالبيضاء 

املغرب

ORIMETAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 

شارع تهل لغالم - سيدي مومن  - 

0150) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.113175

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

سيدي   - لغالم  تهل  شارع   9 »رقم 

الدارالبيضاء   (0150  - مومن  

درابنة   109 »طريق  إلى  املغرب« 

مكأب    -  3 الطابق     -  A عمارة   -

 (718(  - معروف  سيدي    -  A10

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 711088.

38I

Bennani & Associes

APPE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

APPE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 83 

، املنطقة الصناعية الجديدة  - 

1000) الجديدة  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

((91

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 يوليوز   11 في  املؤرخ 

 APPE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 PLASTIPAK« إلى   »MAROC

. »MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 16 شتنبر 

0)0) تحت رقم 9)53).

39I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE BMAD SERVICES 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 BMAD SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مرآب 

شارع عين الشيخ رقم 91  - 5000) 

ابي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

505

 (8 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BMAD SERVICES SARL AU

تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة.

مرآب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (5000  -   91 شارع عين الشيخ رقم 

ابي الجعد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد احمد بومحمدي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بومحمدي   احمد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة 11 يناير بلوك 1 رقم 

16 3000)  بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بومحمدي   احمد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة 11 يناير بلوك 1 رقم 

16 3000)  بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  الجعد   بابي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/105.

10I

DYAR GROUPE ESSOUSSI

DYAR GROUPE ESSOUSSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

DYAR GROUPE ESSOUSSI

مجموعة املحمدية - بلوك H - رقم 

) - الحي اإلداري ، 000)6، الناظور 

املغرب

 DYAR GROUPE ESSOUSSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 
املحمدية - بلوك H - رقم ) - الحي 
اإلداري - 000)6 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17169

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 16 يونيو 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
H - رقم  »مجموعة املحمدية - بلوك 
الناظور   6(000  - الحي اإلداري   -  (
درابنة   109 »طريق  إلى  املغرب« 
مكأب    -  3 الطابق     -  A عمارة   -
 (718(  - معروف  سيدي    -  A10

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3117.

11I

PROMORI

PROMORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

PROMORI
مجموعة املحمدية - بلوك H - رقم 
) - الحي اإلداري ، 000)6، الناظور 

املغرب
PROMORI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 
املحمدية - بلوك H - رقم ) - الحي 
اإلداري - 000)6 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17175

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
H - رقم  »مجموعة املحمدية - بلوك 
الناظور   6(000  - الحي اإلداري   -  (
درابنة   109 »طريق  إلى  املغرب« 
مكأب    -  3 الطابق     -  A عمارة   -
 (718(  - معروف  سيدي    -  A10

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3118.

1(I

DR CONSEIL

 OULAD OMAR

MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

 OULAD OMAR MATERIAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

الجديدة كلم 31 دوار الجوالة حد 

السوالم برشيد - )610) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

139(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OULAD OMAR MATERIAUX

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجور

الأجارة في مواد البناء

تعمال مخأل ة

مقاول نجارة

صباغة
زخرفة

تعمال البناء

نقل البضائع

النقل الشخ�سي

بيع و تصنيع جميع مواد بناء

الأصدير و اإلسأيراد

تأجير آالت األشغال العامة تو ما 

شابه ذلك

مطور عقارات

البستنة و الحراسة

الدراسة واملأابعة

الأجارة.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حد  الجوالة  دوار   31 كلم  الجديدة 

برشيد   (610(  - برشيد  السوالم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 (50   : سعيد  الدرويش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : السيد الدرويش إبراهيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : حسن  الدرويش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السالم  عبد  الدرويش  السيد 

50) حصة بقيمة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الدرويش سعيد عنوانه)ا) 

السوالم  حد   36 رقم  زينب  تجزئة 

)610) برشيد املغرب.

إبراهيم  الدرويش  السيد 

حد   36 رقم  زينب  تجزئة  عنوانه)ا) 

السوالم )610) برشيد املغرب.

السيد الدرويش حسن  عنوانه)ا) 

السوالم  حد   36 رقم  زينب  تجزئة 

)610) برشيد املغرب.

السالم  عبد  الدرويش  السيد 

حد   36 رقم  زينب  تجزئة  عنوانه)ا) 

السوالم )610) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدرويش سعيد عنوانه)ا) 

السوالم  حد   36 رقم  زينب  تجزئة 

)610) برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

7) غشت  بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم )73.

13I

DR CONSEIL

 SOTRAVAUX BATIMENT
GOLD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

  SOTRAVAUX BATIMENT GOLD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار 

البيضاء - 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

SOTRAVAUX BATIMENT GOLD

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة وتعمال بناء  
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مقاول تعمال النجارة

طالء

زخرفة

نقل البضائع

النقل الشخ�سي

بيع وتصنيع جميع مواد البناء

الأصدير و الإلسأيراد

تأجير االت األشغال العامة

مطور العقارات

الأجارة.

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار البيضاء 

- 0100) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الحدادي  محمد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الحدادي محمد عنوانه)ا) 

 18 رقم   11 بلوك  الرحمة  مدينة 

 (0100 الرحمة دار بوعزة النواصر  

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحدادي محمد عنوانه)ا) 

 18 رقم   11 بلوك  الرحمة  مدينة 

 (0100 الرحمة دار بوعزة النواصر  

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0161).

11I

DR CONSEIL

PS PRINT SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

PS PRINT SERVICE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار 

البيضاء - 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PS  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PRINT SERVICE

الدعاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلعالن

تشغيل موقع إعالني

تي معاملة تأعلق بشراء واستئجار 

و4يع تي منأج ومواد إعالنية

وكالة دعاية واتصاالت

نقل البضائع

النقل الشخ�سي

توزيع جميع املنأجات

الأجارة.

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار البيضاء 

- 0100) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

خليل  القصور  مول  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

خليل  القصور  مول  السيد 
 01 رقم   0( املجد  تجزئة  عنوانه)ا) 

برشيد   (010( برشيد  السوالم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خليل  القصور  مول  السيد 
 01 رقم   0( املجد  تجزئة  عنوانه)ا) 

برشيد   (010( برشيد  السوالم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0159).

15I

Global Infobel

 STE DE COMMERCE DE
PRODUITS MAROCAINS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

 STE DE COMMERCE DE

  PRODUITS MAROCAINS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ت بلوك 8 
رقم 1196 ال رح اكدال  ايت ملول  

- 8000 انزكان ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 DE COMMERCE DE PRODUITS

. MAROCAINS

غرض الشركة بإيجاز : -1) تطوير 

األسمدة  وخلط  وتصنيع  البحوث 

املنأجات  من  وغيرها  واألسمدة 

االسأيراد   (2- بالزراعة.    املأعلقة 

والأصدير.

يقدم  الوسيط  تو  الأاجر   (3

املدخالت  تنواع  جميع  ويسوق 

الزراعية..

 8 عنوان املقر االجأماعي : ت بلوك 
رقم 1196 ال رح اكدال  ايت ملول  - 

8000 انزكان ايت ملول املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد الحسين بوحمام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين بوحمام عنوانه)ا) 
تجزئة سوس العاملة رقم 8 ايت ملول 

80000 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين بوحمام عنوانه)ا) 
تجزئة سوس العاملة رقم 8 ايت ملول 

AIT MELLOUL 8000 املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

0)0) تحت رقم 1563.

16I

AUFIDEX CONSEILS

FIRST TÂCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA

 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

FIRST TÂCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

املأواجد بحي تسكن تمزميز  - 103)1 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1058(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FIRST  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.TÂCHE
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

تو  الحديد  تو  األلومونيوم  نجارة  في 

PVC البالستيك

- مقاول في البناء وغيره.

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املأواجد بحي تسكن تمزميز  - 103)1 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : وليد  العضراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : وليد  العضراوي  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد العضراوي وليد عنوانه)ا) 

دوار الخميس سيدي بدهاج وزكيأة 

امزميز الحوز 103)1 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العضراوي وليد عنوانه)ا) 

دوار الخميس سيدي بدهاج وزكيأة 

امزميز الحوز 103)1 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

7) غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115016.

17I

FIDLOUK

STE BENDAHOU AGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شارع 0) غشت القصر الكبير ، 

150)9، القصر الكبير املغرب

 STE BENDAHOU AGRI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الركاكدة ج وق سوق الطلبة القصر 

الكبير. - 150)9 القصر الكبير. 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENDAHOU AGRI SARL

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال الحية.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الركاكدة ج وق سوق الطلبة القصر 

الكبير.  القصر   9(150  - الكبير. 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد اسماعيل بندحو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الوهاب الخليل :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل بندحو عنوانه)ا) 

الطلبة  سوق  وق  ج  الركاكدة  دوار 

القصر الكبير. 150)9 القصر الكبير 

املغرب.

الخليل  الوهاب  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار الركاكدة ج وق سوق 

الطلبة القصر الكبير 150)9 القصر 

الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل بندحو عنوانه)ا) 

الطلبة  سوق  وق  ج  الركاكدة  دوار 

القصر الكبير   9(150 القصر الكبير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  االبأدائية بالقصر الكبير  

شتنبر 0)0) تحت رقم 109.

18I

DAR ALKAHOUA

DAR ALKAHOUA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAR ALKAHOUA

 MAARIF 13,RUE AL KASSAR

 5ième étg app10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DAR ALKAHOUA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 

زنقة القصار الطابق 5 الشقة 10 

املعاريف 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171997

 31 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALKAHOUA

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  والأوابل  والشاي  القهوة  توزيع  و 

جميع املواد الغذائية.

زنقة   13  : عنوان املقر االجأماعي 

القصار الطابق 5 الشقة 10 املعاريف 

0000) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

 30 السيد خالد جبرى عنوانه)ا) 

 (0 الشقة  حسون  اقامة   1 الزنقة 

مازول 00)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 30 السيد خالد جبري عنوانه)ا) 

الزنقة 1 الشقة اقامة حسون الشقة 

البىضاء  الدار   (0(00 مازول   (0

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

19I

SM PARTNERS

RABIA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سيِ  مكأب بِ 1 إمأداد املعاريف 

maroc 0000)، الدار البيضاِء ،

RABIA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

الدارالبيضاء92-، زنقة جبل تزوركي 

حي السالم - 10)0) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(813

 03 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RABIA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.INVEST

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني لالسأخدام املنهي

تأجير املباني املهنية املجهزة 

تأجير املباني امل روشة 

اقأناء املعدات الطبية

وما  والأصدير  االسأيراد  تجارة 

يأصل بها

شراء تو بيع تو تبادل جميع األوراق 
والحقوق  للأحويل  القابلة  املالية 

االجأماعية وتسهم ال ائدة

املعامالت  جميع   ، عام  و4وجه 

التي  العقارية  تو  الأجارية  تو  املالية 

قد تأعلق بشكل مباشر تو غير مباشر 

بغرض الشركة تو التي قد تعزز تطوير 

الشركة

 : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة جبل تزوركي  الدارالبيضاء92-، 

الدارالبيضاء   (0(10  - السالم  حي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد رشيد زفاض :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد لحسن زفاض :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00   : زفاض  سعدية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زفاض  رشيد  السيد 
حي  مسلم  إمام  زنقة   35 الرقم 

الدارالبيضاء   (0110 الوازيس 

املغرب.

عنوانه)ا)  زفاض  لحسن  السيد 
شنأمار   1 إبن حازم فيال رقم  زنقة 

الدارالبيضاء   (0330 معاريف 

املغرب.

السيدة سعدية زفاض عنوانه)ا) 

طريق مكة تجزئة حدائق   10 الرقم 

الدارالبيضاء   (0150 كالي ورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زفاض  رشيد  السيد 

حي  مسلم  إمام  زنقة   35 الرقم 

الدارالبيضاء   (0110 الوازيس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

50I

FIDERSER

STE STAR CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE STAR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شلرع 

محمد الخامس رقم 111 زنقة 1 - 

00)11 سيدي سليمان املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.773

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  STE STAR CASH الشريك الوحيد 

مبلغ رتسمالها 10.000 درهم وعنوان 

محمد  شلرع  اإلجأماعي  مقرها 

 11(00  -  1 زنقة   111 الخامس رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  سليمان  سيدي 

االحأكار واملنافسة.

شلرع  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

 -   1 زنقة   111 محمد الخامس رقم 

00)11 سيدي سليمان املغرب. 

و عين:
و  اليعقوبي  ملياء   السيد)ة)  
 13 رقم   19 حي بام بلوك  عنوانه)ا) 
املغرب  سليمان  يسدي   11(00

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  سليمان   بسيدي  االبأدائية 

11 شتنبر 0)0) تحت رقم 199.
51I

تسماء ميديا

AGO.FILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGO.FILD شركة
تأسيس شركة 

السجل الأجاري : 139)17
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   31/08/(0(0
ذات املسئولية املحدودة دات شريك 

وحيد تحمل الخصائص الأالية:
: شركة  االسم االجأماعي    1-

)اغو فيلد ) .  
-2 الغرض االجأماعي  : اسأيراد و 

تصدير معدات فالحية ولوازمها. 
-3 املقر االجأماعي  :  شارع  صهيب 
الرومي بلوك 39 الرقم 0) البرنو�سي 

البيضاء.
سنة   99 في  املدة:حددت   4-
ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الأجاري 
: حدد في  الرتسمال االجأماعي   5-
 1000 الى  درهم مقسمة   100  000

حصة .
السيد الخلعي عبد    : التسيير   6-

هللا.
 تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بأاريخ  البيضاء   الدار  الأجارية 

0)0)/15/09 تحت عدد 716100.
قصد اإلشهار 

5(I
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(S COMPTE

أليم بجعد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

تليم بجعد شركة ذات مسؤولية 

الوحيد)في  الشريك  ذات  محدودة 

طور الأص ية)

 97 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

5060)  ابي الجعد  تجزئة النخيل  - 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.351

العام  الجمع  بمقأ�سى 

 (0(0 03 شتنبر  اإلسأثنائياملؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

محدودة ذات الشريك الوحيد تليم 

بجعد  مبلغ رتسمالها 100.000 درهم 

تجزئة   97 وعنوان مقرها اإلجأماعي 

النخيل  - 5060)  ابي الجعد املغرب 

نتيجة ل : خسارة  اكثر من  ثالثة ار4اع 
راس املال الشركة.

و حدد مقر الأص ية ب 97 تجزئة 

النخيل  - 5060) ابي الجعد املغرب. 

و عين:

برطوط  الشرقاوي    السيد)ة) 

ابي  النخيل  تجزئة   97 عنوانه)ا)  و 

املغرب  الجعد  ابي   (5060 الجعد 

كمص ي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 

: 97 تجزئة النخيل ابي الجعد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  الجعد   بابي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 103.

53I

Agence Fiduciaire BASMA COM

SOTRAZONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

18، زنقة عمرو بن العاص، الطابق 

األول، الرقم 3 ، 0)900، طنجة 

املغرب

SOTRAZONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 183،شارع 

ولي العهد،مركز نيرا، املكأب 13 - 

0)900 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8(685

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  0) شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ    SOTRAZONE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي 183،شارع ولي العهد،مركز 

طنجة   900(0  -  13 املكأب  نيرا، 

املغرب نتيجة ل : صعو4ات مالية.

وحدد مقر الأص ية ب 183،شارع 

 -  13 املكأب  نيرا،  العهد،مركز  ولي 

0)900 طنجة املغرب. 

و عين:

ال قيه  كمال   السيد)ة) 

حي  عنوانه)ا)  و  الأوزاني 

 90060 مبروكة،الزنقة)،الرقم10 

طنجة املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33880).

51I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

SGNF NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

SGNF NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ) حي 

سيدي الهادي زواغه محل رقم 09 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SGNF  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.NEGOCE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة.

عنوان املقر االجأماعي : زنقة ) حي 

 09 سيدي الهادي زواغه محل رقم 

فاس - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : الحماني  مراد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحماني  مراد  السيد 

9)) س تجزئة رياض ياسمين طريق 

فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحماني  مراد  السيد 

9)) س تجزئة رياض ياسمين طريق 

فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 18)).

55I

(S COMPTE

PROJ FRIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

PROJ FRIO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

الحاج جماعة قروية عين قيشر  - 

5060) تبي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PROJ  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. FRIO

النقل   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

الوطني لحساب الغير

-2 النقل الدولي  لحساب الغير.

: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 

 - الحاج جماعة قروية عين قيشر  

5060) تبي الجعد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : حاكيمي  الكبير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حاكيمي  الكبير  السيد 

5060) تبي الجعد  مركز عين قيشر  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حاكيمي  الكبير  السيد 

5060) تبي الجعد  مركز عين قيشر  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  الجعد   بابي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 101.

56I

global finance and management sarl au

MAGISCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 global finance and management

sarl au

ال ردوس GH 17 عمارة 195 رقم 1 

االل ة الحي الحسني ، 0000)، الدار 

البيضاء املغرب

MAGISCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 زنقة 

بويسيسو الدرج G طابق ) شقة 

1 الدار البيضاء  - 0500)  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAGISCOM

الأجارة    : غرض الشركة بإيجاز 

بيع و شراء معدات و4رامج اإلعالميات.

زنقة   1  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شقة   ( طابق   G الدرج  بويسيسو 

الدار    (0500  - البيضاء   الدار   1

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيدة عزيزة محسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة عزيزة محسن عنوانه)ا) 

النواصر  عمالة  بوسكورة  الكواسم 

7000)  الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عزيزة محسن عنوانه)ا) 

النواصر  عمالة  بوسكورة  الكواسم 

7000)  الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715151.

57I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE SAUSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،(6000 ، 813 163 ص.ب

MAROC

STE SAUSAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي دوار 

لر4ابسا جماعة مزامزة جنو4ية  - 

6000) سطات املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5337

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 يوليوز   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اسأيراد وتصدير

تعمال مأنوعة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بسطات  بأاريخ 16 شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)/1075.

58I

ISDM CONSULTING

 STE AHM SECURITE ET

GARDINAGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE AHM SECURITE ET

GARDINAGE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوفاق رقم د 1513 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 AHM SECURITE ET GARDINAGE

.SARL AU

و  االمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة.

مدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الوفاق رقم د 1513 العيون - 70000 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد محمد اهويدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد اهويدي عنوانه)ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اهويدي عنوانه)ا) 

العيون  70000 العيون املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/117).

59I

EXPROX SARL AU

CAFE CHAHI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXPROX SARL AU

شارع املغرب العربي عمارة الز4يري 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8630)، 

املحمدية املغرب

CAFE CHAHI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الس لي تجزئة ال أح رقم 1 عين 

حرودة - 8630) املحمدية املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8553

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسمالها  مبلغ    CAFE CHAHI

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

تجزئة  الس لي  الطابق  اإلجأماعي 

 (8630  - عين حرودة   1 ال أح رقم 

سوء   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

االوضاع االقأصادية و االزمة املالية 

النقدية للشركة ..

و حدد مقر الأص ية ب الطابق 

عين   1 رقم  ال أح  تجزئة  الس لي 

حرودة - 8630) املحمدية املغرب. 

و عين:

السيد)ة) نزهة  شاهي و عنوانه)ا) 

الحي   8( رقم   13 زنقة  الوفاء  درب 

الدارالبيضاء    (0570 املحمدي 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

الطابق الس لي   : املأعلقة بالأص ية 

تجزئة ال أح رقم 1 عين حرودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )100.

60I

Sara Facility Invest sarl

SAMI EURO TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

SAMI EURO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 15، 

حي املرزوقية، سبع عيون - 51000 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.EURO TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

 ،15 : رقم  عنوان املقر االجأماعي 

 51000  - سبع عيون  حي املرزوقية، 

الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد كريطي معاذ :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : نعيمة  اشقية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معاذ  كريطي  السيد 

سبع  املرزوقية،  تجزئة   ،15 فيال 

عيون 51000 الحاجب املغرب.

عنوانه)ا)  نعيمة  اشقية  السيدة 

سبع  املرزوقية،  تجزئة   ،15 فيال 

عيون 51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حليمة  الباز  السيدة 
األطلس3،   حي   ،11 زنقة   ،18 رقم 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 807).

61I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE CONCATERRA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC

 STE CONCATERRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
رقم 3 تجزئة العثمانية الحي اال داري 

- 3000) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10117

 11 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.CONCATERRA

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم 3 تجزئة العثمانية الحي اال داري 

- 3000) بني مالل املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : يوسف  تسكري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بونوا  العزيز  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تسكري يوسف عنوانه)ا) 

  16 رقم   1 بلوك  الوردة  تجزئة 

3000)  بني مالل املغرب.

السيد عبد العزيز بونوا عنوانه)ا) 

قصر ايت ابراهيم الريش 3000)  بني 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تسكري يوسف عنوانه)ا) 

تجزئة الوردة بلوك 1 رقم 16 3000) 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 555.

6(I
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WAFCOM

LAMSASAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE (3

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

LAMSASAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ديار املنزه 

جنان األل ة ج ه 31 عمارة ) 

الدار البيضاء 0190) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

170075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LAMSASAD

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد البالستيكية.

ديار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ( عمارة   31 املنزه جنان األل ة ج ه 

0190) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : املغاري  تغبالو  سميرة  السيدة 

100 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
املغاري  تغبالو  سميرة  السيدة 
عنوانه)ا) زنقة 155 رقم 56 مجموعة 

البيضاء  الدار   (0(0( األل ة  ك 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املغاري  تغبالو  سميرة  السيدة 
عنوانه)ا) زنقة 155 رقم 56 مجموعة 

البيضاء  الدار   (0(0( األل ة  ك 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم -.

63I

HTA CONSEIL

ILYASS DATTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

HTA CONSEIL

ملأقى شارع محمد الخامس وشارع 

تلبير األول الطابق السابع مكأب 

رقم 709 -، 0060)، الدار البيضاء 

املغرب

ILYASS DATTES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 

شارع الله الياقوت و شارع العرار 

اقامة غليس عمارة 9 الطابق الرابع 

الشقة 17 - 0)05) الدار البيضاء 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.151133

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املنصوري  )ة)  السيد  ت ويت 

اجأماعية من  حصة   1.000 محمد 

السيد  ل ائدة   حصة   1.000 تصل 

شتنبر   01 بأاريخ  افعداس  يدير  )ة) 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716556.

61I

تسماء ميديا

ABDEN CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

تسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�سي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

  ABDEN CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 56 شارع 

ابن عونان حي السمارة عين السبع  - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.116(13

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 019) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

السمارة  حي  عونان  ابن  شارع   56«

الدار البيضاء   (0000  - عين السبع  

املدينة  كوش  »ريف  إلى  املغرب« 

 - بوسكورة    31 البقعة  الخضراء 

0000) الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 019) تحت رقم 705995.

65I

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة

L›ATELIER TRENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة

شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

)) زنقة العادل حي اجنان عيالن، 

16000، آس ي املغرب

L›ATELIER TRENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  الطابق 

الس لي رقم 8 بلوك ) حي سعيدة 

1 - 16000 آس ي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.L’ATELIER TRENT

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألشغال املخأ لة و البناء.

العمليات  جميع  عامة،  بص ة  و 

املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بأغراض الشركة..

الطابق    : عنوان املقر االجأماعي 

الس لي رقم 8 بلوك ) حي سعيدة 1 - 

16000 آس ي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

50) حصة    : السيد يحيى بحري 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد السالم سليمة :  50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .



13241 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

السيد حميد مرتشو :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد نعمان بناني :  50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بحري  يحيى  السيد 

آس ي  اسحيم  جمعة  السرسار  حي 

16000 آس ي املغرب.

سليمة  السالم  عبد  السيد 

تموني  حي   17 بلوك   (59 عنوانه)ا) 

آس ي 16000 آس ي املغرب.

عنوانه)ا)  مرتشو  حميد  السيد 
 16000 37 زنقة الباشا حي جري ات 

آس ي املغرب.

بناني  نعمان  محمد  السيد 

 1 سعيدة   ( بلوك   8 عنوانه)ا) 

16000 آس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بحري  يحيى  السيد 

آس ي  اسحيم  جمعة  السرسار  حي 

16000 آس ي املغرب

سليمة  السالم  عبد  السيد 

تموني  حي   17 بلوك   (59 عنوانه)ا) 

آس ي 16000 آس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (1 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم 800.

66I

ACDEN

اڭريكيلتيغال ماتيريالس 
كومباني  : اڭريماتكو ش م

إعالن مأعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

اڭريكيلأيغال ماتيريالس كومباني  : 

اڭريماتكو ش م »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 7), شارع 

الزرقطوني   - 0000 الدار البيضاء   

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.16359

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 تبريل   30 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اقرار وفاة السيد مقدادي مصط ى 

الذي شغل  منصب مأصرف

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

املزداد  تعيين السيد مقدادي عمر، 

بعبدون،  القاطن   ،30/1/1989 في 

شارع صالح املعشر، رقم 3)، عمان، 

عدد  الس ر  لجواز  والحامل  األردن 

Q((3(60.  للمدة املأبقية من والية 

املأوفي،  مصط ى  مقدادي  السيد 

التي سأنأهي خالل الجمع العام الذي 

سينعقد إلق ال السنة املالية 1)0) 

و قرر مجلس اإلدارة املنعقد في ن س 

عمر  مقدادي  السيد  تعيين  اليوم  

نائبا للرئيس

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

قررالجمع العام  ايضا تعيين مأصرف 

مقدادي  السيد  وهو:    جديد، 

 ،10/1/1981 في  خليل،املزداد 

القاطن بشارع تحمد العرو�سي، فيال 

عبدون،11183،  جنوب   ،11 رقم 

عمان، األردن والحامل لجواز الس ر 

من  املأبقية  للمدة   P853010 عدد 

والية مجلس اإلدارة  

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تعديل اي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717008.

67I

KAMA SERVICE

 AUBERGE OUALIDIA

DREAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب

  AUBERGE OUALIDIA DREAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الثانوية رقم 1)1 دوار حيوط 

الكاهية - )5)1) الوليدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1((1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تم تعيين  10 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) سعد 

هبة هللا شرين كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3780.

68I

الشراط فاطمةالزهراء

 STE SAKAN BEST 4 YOU -

SB4Y

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشراط فاطمةالزهراء

رقم 311 الدور االول تجزئه الوفاق 

طريق عين السمن ، 0)300، فاس 

املغرب

 STE SAKAN BEST 4 YOU - SB4Y

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 16 
شارع الش شاوني  - 30000 فاس  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAKAN BEST 4 YOU - SB4Y
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTION IMMOBILIERE
 TRAVAUX DE

. CONSTRUCTIONS
 16 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
فاس    30000  - الش شاوني   شارع 

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:
السيد الصنهاجي حسن :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الصنهاجي حسن عنوانه)ا) 
بن  شارع  النخيل  تجزئة   33 فيال 

عباهلل 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصنهاجي حسن عنوانه)ا) 
بن  شارع  النخيل  تجزئة   33 فيال 

عباهلل 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 99)).

69I
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SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

HEJJAJMI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

31 زنقة زمزم إقامة زمزم مكأب رقم 

8، 11000، القنيطرة املغرب

HEJJAJMI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3)  زنقة 

انوال اقامة فلوري 11 مكأب رقم 1 

ميموزا - 11000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HEJJAJMI TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص

- نقل البضائع

3)  زنقة  عنوان املقر االجأماعي : 

انوال اقامة فلوري 11 مكأب رقم 1 

ميموزا - 11000 القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد سعيد الحجاجمي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الحجاجمي  سعيد  السيد 

مناصرة  لعميميين  دوار  عنوانه)ا) 

11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحجاجمي  سعيد  السيد 

مناصرة  لعميميين  دوار  عنوانه)ا) 

11000 القنيطرة املغرب

 - بأاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

70I

NOUVAFISC

UNION C.S.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

NOUVAFISC

عمارة بولهدير شارع املقاومة ايت 

ملول انزكان ، 80650، انزكان 

املغرب

UNION C.S.A شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املركز 

الأجاري مرجان اس ي - 0160) 

اس ي املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.7833

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»500.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم 1117.

71I

ACDEN

أمكوطيك ش م
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

تمكوطيك ش م »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 7), شارع 

الزر قطوني      - - الدار البيضاء      

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.15(785

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  0)0)تم  تبريل   30 في  املؤرخ 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اقرار وفاة السيد مقدادي مصط ى 

الذي شغل  منصب مأصرف

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

للمدة  جديدين  مأصرفيين  تعيين 

   :املأبقية ملجلس اإلدارة وهما

في  املزداد  عمر،  مقدادي  السيد 

بعبدون،  القاطن   ،30/1/1989

شارع صالح املعشر، رقم 3)، عمان، 

عدد  الس ر  لجواز  والحامل  األردن 

مقدادي  السيد     .Q((3(60

 ،10/1/1981 في  خليل،املزداد 

القاطن بشارع تحمد العرو�سي، فيال 

عبدون،11183،  جنوب   ،11 رقم 

عمان، األردن والحامل لجواز الس ر 

عدد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تغيير اي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717007.

7(I

كافجيد

ELEVATION PARTENAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االل ة، 0))0)، الدار البيضاء 

املغرب

 ELEVATION PARTENAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 65) شارع 

زرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 0360) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.108819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 7) يوليوز 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
9 رقم  »65) شارع زرقطوني الطابق 

املغرب«  الدار البيضاء   (0360  -  9(

إلى »شارع واد تم الر4يع تجزئة تبواب 

 -  13 شقة  *س*  اقامة   الر4يع  تم 

30)0) الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717010.

73I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

زيني سود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
عمارة  ال أح  حي  بورسعيد  زنقة 
 01 رقم  الشقة   االول  طابق  بالل 

العيون ، 70000، العيون املغرب
مسؤولية  ذات  زيني سود شركة 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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تجزئة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

مدينة الوحدة مجموعة ب رقم 1)1   

- 70000 العيون  املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
زيني   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سود.

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية،  املواد  ،توزيع  عامة 

منأجات النظافة،االغذية الزراعية، 

لوازم و معدات .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مدينة الوحدة مجموعة ب رقم 1)1   

- 70000 العيون  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ميالد سيدي زين  عنوانه)ا) 

  0( رقم  جديرة  زنقة  السعادة  حي 

70000 العيون  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميالد سيدي زين  عنوانه)ا) 

  0( رقم  جديرة  زنقة  السعادة  حي 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

01 مارس  بأاريخ  االبأدائية بالعيون  

0)0) تحت رقم 0)0)/600.

71I

MOGADOR CONSULTING

TINIRT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

TINIRT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج رقم 

1-) جماعة تدزي - 11000 الصويرة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1115

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 شتنبر   15 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ    TINIRT ذات الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

 1-2 رقم  كراج  اإلجأماعي  مقرها 

الصويرة   11000  - تدزي  جماعة 

الوضعية  تدهور   : نتيجة ل  املغرب 

على  القدرة  وعدم  للشركة  املالية 

بمخألف  املصاريق  مع  الأعامل 

انواعها...

و حدد مقر الأص ية ب كراج رقم 

2-1 جماعة تدزي - 11000 الصويرة 

املغرب. 

و عين:

اخياض  العزيز   عبد  السيد)ة) 

تدزي  شكيح  اد  دوار  عنوانه)ا)  و 

11000 الصويرة املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

كراج   : بالأص ية  املأعلقة  الوثائق 

رقم 2-1 جماعة تدزي الصويرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم )1).

75I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 RIHANA HOLDING

RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RIHANA HOLDING

RECYCLAGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

واعزو الغويبة قيادة حر4يل مراكش 

- 10000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1065(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 RIHANA HOLDING  :

.RECYCLAGE

إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدوير الن ايات ومعالجتها.

: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 

واعزو الغويبة قيادة حر4يل مراكش 

- 10000 مراكش  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  زو4يرالحسن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد املحي محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد  زو4يرالحسن عنوانه)ا) دار 
الطابق االول   19 عمارة   3 السعادة 

 10000 مراكش  تامنصورت   6 رقم 

مراكش  املغرب.

السيد املحي محمد عنوانه)ا) دوار 

مراكش    10000 اساكا افران كلميم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  زو4يرالحسن عنوانه)ا) دار 
الطابق االول   19 عمارة   3 السعادة 

 10000 مراكش  تامنصورت   6 رقم 

مراكش املغرب

السيد املحي محمد عنوانه)ا) دوار 

مراكش   10000 اساكا افران كلميم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115610.

76I

عادل الزميأة - محاسب-

CREATIVE CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميأة - محاسب-

50) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

35000، تازة املغرب

CREATIVE CORNER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة قسو 

مداح عمارة بلة رقم ) - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CREATIVE CORNER

غرض الشركة بإيجاز : -برمجة و 

تحليل األنظمة املعلوماتية

االسأيراد و الأصدير

مخألف املعامالت الأجارية.

عنوان املقر االجأماعي : زنقة قسو 

مداح عمارة بلة رقم ) - 35000 تازة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : شتيوي  معاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد معاد شتيوي عنوانه)ا) 95 

حي السعادة  35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاد شتيوي عنوانه)ا) 95 

حي السعادة  35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/613.

77I

ACHTOU TRAVAUX

ACHTTEU TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACHTOU TRAVAUX

 B.P 01 BAB TAZA

 CHEFCHAOUEN ، 91000،

Chechaouen Maroc

 ACHTTEU TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حومة 

البنديرة طارق الزرهوني دائرة باب 

تازة ش شاون - 91000 ش شاون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ACHTTEU TRAVAUX

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالشغال املخأل ة و البناء.

حومة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

باب  دائرة  الزرهوني  البنديرة طارق 

ش شاون   91000  - ش شاون  تازة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : الكنبور محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الكنبور  السيد 
ش شاون   91000 تازة   باب  مركز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الكنبور  السيد 
ش شاون   91000 تازة  باب  مركز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بش شاون   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/5)).

78I

شركة فيدابكو ش.م.م

إعمار حميش للبناء واألشغال 
العمومية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 
الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طنجة املغرب
إعمار حميش للبناء واألشغال 

العمومية شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجمع 
دياري GH 19 عمارة 81 الطابق 
الخامس شقة رقم 6) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
107951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

إعمار   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

حميش للبناء واألشغال العمومية.

تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغال العمومية.

مجمع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   81 عمارة   GH 19 دياري 

 90000  -  (6 رقم  شقة  الخامس 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد منير حميش :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 16 السيد منير حميش عنوانه)ا) 
 90000 عبدالوهاب   محمد  زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 16 السيد منير حميش عنوانه)ا) 
 90000 عبدالوهاب   محمد  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33911).

79I

ste imtiyaz conseils sarl

RIVACIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العر4ية السعودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

RIVACIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 177 حي 

االنبعاث راس املاء فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RIVACIM

اشغال   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مخأل ة.

حي   177  : عنوان املقر االجأماعي 

 30000  - فاس  املاء  راس  االنبعاث 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

  : الخيلي   املجيد  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الخيلي   املجيد  عبد  السيد 

زواغة  الجديد  حي   399 عنوانه)ا) 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخيلي   املجيد  عبد  السيد 

زواغة  الجديد  حي   399 عنوانه)ا) 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 68)).

80I

AUDINET

WECOWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 03

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

WECOWORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 03 زنقة 

تيت تورير  - 0000) الدار4يضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1089

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 09 شتنبر 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 (0000  - تورير   تيت  زنقة   03«

شارع   (3« إلى  املغرب«  الدار4يضاء 

 D( عمراوي إبراهيم ، الطابق)  شقة

 D( - 20000( الطابق الثالث ، (G و 

الدار4يضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716856.

81I

MOGADOR CONSULTING

MEN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

MEN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي دكان 
مأواجد بمركز ايت داود - 11000 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3817

الشريك  قرار  بمقأ�سى 
 (0(0 شتنبر   07 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 MEN محدودة ذات الشريك الوحيد
TRAVAUX  مبلغ رتسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي دكان 
 11000  - داود  ايت  بمركز  مأواجد 
تدهور   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 
وعدم  للشركة  املالية  الوضعية 
املصاريق  مع  الأعامل  على  القدرة 

بمخألف انواعها...
دكان  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
 11000  - داود  ايت  بمركز  مأواجد 

الصويرة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) حمزة  ارخى و عنوانه)ا) 
 1 الشطر  البحيرة  تجزئة   (1 رقم 
11000 الصويرة املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
دكان   : بالأص ية  املأعلقة  الوثائق 

مأواجد بمركز ايت داود الصويرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 08).

8(I

mohammed boumzebra

BENAKRI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
BENAKRI CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

حنصالية الطابق االول شقة رقم 

01 البرادية - 00)3) ال قيه بن 

صالح املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1177

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 1) شتنبر 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»تجزئة حنصالية الطابق االول شقة 

رقم 01 البرادية - 00)3) ال قيه بن 

»زنقة بن عمران  إلى  صالح املغرب« 

 (3(00  -   0( رقم  مراب   71 رقم 

ال قيه بن صالح  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  االبأدائية بال قيه بن صالح  

1) شتنبر 0)0) تحت رقم 71).

83I

ISDM CONSULTING

STE SERVILAY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسمال الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

STE SERVILAY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

القيروان شقة ) عمارة 3 العيون 

LAAYOUNE 70000 العيون 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13246

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16639

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.900.000«

 500.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/09)).

81I

HTA CONSEIL

ILYASS DATTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

HTA CONSEIL

ملأقى شارع محمد الخامس وشارع 

تلبير األول الطابق السابع مكأب 
رقم 709 -، 0060)، الدار البيضاء 

املغرب

ILYASS DATTES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 

شارع الله الياقوت و شارع العرار 

اقامة غليس عمارة 9 الطابق الرابع 

الشقة 17 - 0)05) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.151133

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  01 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  يدير  افعداس 

لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716556.

85I

DR CONSEIL

EAGLE NEGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

EAGLE NEGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار 

البيضاء - 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EAGLE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.NEGO

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع والأوزيع العام

اسأيراد وتصدير وتجارة البضائع

نقل البضائع على الطرق

الأوزيع العام.

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار البيضاء 

- 0100) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد امساسن عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محمد  بلوش  اد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  امساسن  السيد 

عنوانه)ا) املدينة العصرية املجموعة 

األول  الطابق  رقم6  فاء  عمارة  اوه 

سيدي حجاج البيضاء 6100) الدار 

البيضاء املغرب.

السيد اد بلوش محمد عنوانه)ا) 

 16 الرقم  املدينة العصرية باء ع باء 

سيدي حجاج تيط مليل   3 الطابق 

البيضاء  الدار   (6100 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  امساسن  السيد 

عنوانه)ا) املدينة العصرية املجموعة 

األول  الطابق  رقم6  فاء  عمارة  اوه 

سيدي حجاج البيضاء 6100) الدار 

البيضاء املغرب

السيد اد بلوش محمد عنوانه)ا) 

 16 الرقم  املدينة العصرية باء ع باء 

سيدي حجاج تيط مليل   3 الطابق 

البيضاء  الدار   (6100 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0160).

86I

O’VAP

O›VAP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

O›VAP

 61AV LALLA YACOUT ET

 MUSTAPHA EL MAANI ETG 2

 N 69 CASABLANCA ، 20000،

Casablanca Maroc

O›VAP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 

 ANG AV LALLA YACOUT ET

 MOSTAPHA EL MAANI N 69

 ETG 2 - 20000 Casablanca

Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171991

 0( عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.O’VAP : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Entrepreneur du nettoyage

 des devantures magasins et

.appartements

 61  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ANG AV LALLA YACOUT ET

 MOSTAPHA EL MAANI N 69

 ETG 2 - 20000 Casablanca

.Maroc
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 yahya ait abdelmalek السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 yahya ait abdelmalek السيد 

 lots les palmiers 1 عنوانه)ا) 

 n°441 targa 40000 Marrakech

.Maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 yahya ait abdelmalek السيد 

 lots les palmiers 1 n° عنوانه)ا) 

 441 targa 40000 marrakech

maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

87I

ZOHASI SAHARA

INPLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي ال أح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

INPLAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوحدة بلوك  C رقم 569 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INPLAS

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل املقهى واملطعم والكافيتريا ،

والهاتف  واملاء  م وض الكهر4اء   -

واالنترنت والرسوم الضريبية وغيرها 

والخدمات  ال واتير  تنواع  وجميع 

واملزايا املخأل ة.

الدليل   ، املعلومات  خدمة   -

ذات  األخرى  والخدمات  السياحي 

الوحدات  وتشغيل  إدارة   ، الصلة 

السياحية ، جميع العمليات املباشرة 

بالسياحة  املأعلقة  املباشرة  غير  تو 

، جميع  تأجير السيارات   ، والعطالت 

الس ر  تنظيم   ، الحجز  عمليات 

البيع بالجملة تو   ، الخاص تو املنهي 

ال ردي ، وتنظيم األحداث السياحية 

وجميع   ، والرياضية  وال ندقية 

األنشطة املساعدة ، وجميع عمليات 

 ، املباني  إدارة  تو  العقارية  الوكالة 

والخدمات اللوجستية ونقل البضائع 

، ونقل األفراد ،.

مدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   569 C رقم  الوحدة بلوك  

70000 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 990   : السيد كرماط اسماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 10   : جويدة  كرماط  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة كرماط جويدة عنوانه)ا) 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   9(1 رقم 

70000 العيون املغرب.

اسماعيل  كرماط  السيد 
تجزئة  و  بلوك   9(1 رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كرماط جويدة عنوانه)ا) 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   9(1 رقم 

70000 العيون املغرب

اسماعيل  كرماط  السيد 
تجزئة  و  بلوك   9(1 رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/8))).

88I

GABA CASH SARL

كابا كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GABA CASH SARL

 Résidence KARIMA Bloc N°(1

 local N°4 Agence Barid cash,

  Mesnana en face mosquée Bilal

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

كابا كاش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

السعودية العر4ية زنقة رقم )11 

بطنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1076(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

كابا   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كاش.

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات  وتقديم  األموال  لأحويل 

الأجارية املخأل ة .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 11( رقم  زنقة  العر4ية  السعودية 

بطنجة - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : بوغابة  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 السيد سعاد بوغابة : 100 بقيمة 

1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوغابة  سعاد  السيدة 

فيال نرجس تجزية دوكا زنقة حطين 

رقم 50 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوغابة  سعاد  السيدة 

فيال نرجس تجزية دوكا زنقة حطين 

رقم 50 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  لغنيمي   تنس  السيد 

طنجة   90000 الكبيرة   مغوغة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

.M09(0(115135 0)0) تحت رقم

89I
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ISDM CONSULTING

STE SERVILAY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

STE SERVILAY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

القيروان شقة رقم ) عمارة 3 

العيون - 70000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16639

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 18 شتنبر 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

عمارة   ( »شارع القيروان شقة رقم 

العيون املغرب«   70000  - العيون   3

إلى »حي ال أح شارع العقاد رقم 8)1 

العيون - 70000 العيون  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/09)).

90I

إءتمانية واد املخازن

AL HIMAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إءتمانية واد املخازن

شارع مودي بوكيأا رقم )51 ، 

0550)، الدار البيضاء املغرب

AL HIMAYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 31   شارع  

ان ا  الدار البيضاء - 0330) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.101391

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 يونيو   19 املؤرخ في 

 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 مبلغ رتسمالها    HIMAYA

   31 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

 (0330  - الدار البيضاء  ان ا   شارع  

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

سحب رخصة االسأغالل.

و حدد مقر الأص ية ب 31   شارع  

الدار   (0330  - الدار البيضاء  ان ا  

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  املباركي  امحمد   السيد)ة) 
مقري   احمد  زنقة    7 عنوانه)ا)  

املغرب  البيضاء  الدار   (0330

كمص ي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 

: 31   شارع  ان ا  الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 711105.

91I

ETS COMPTA HOUSE

PERLE MEHADDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

PERLE MEHADDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

حمان ال أواكي رقم 6) خني رة - 

51000 خني رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PERLE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MEHADDI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة-امل اوضة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - خني رة   (6 رقم  ال أواكي  حمان 

51000 خني رة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500   : السيد وخي عدي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بهيجة  البوريات  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد وخي عدي عنوانه)ا) 

خني رة   (6 رقم  ال أواكي  حمان 

51000 خني رة املغرب.

السيدة البوريات بهيجة عنوانه)ا) 
 1 رقم  االخاء  زنقة  ياسمينة  تجزئة 

مراكش 10000 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد وخي عدي عنوانه)ا) 

خني رة   (6 رقم  ال أواكي  حمان 

51000 خني رة املغرب

السيدة البوريات بهيجة عنوانه)ا) 
 1 رقم  االخاء  زنقة  ياسمينة  تجزئة 

مراكش 10000 مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخني رة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 35).

9(I

FROMATERRE

FROMATERRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FROMATERRE

 LOTISSEMENT  CANARIA LOT

 18HAYANI ، 90000، TANGER

MAROC

FROMATERRE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوان مقرها اإلجأماعي

 CANARIA LOT 18 RUE IBN

 HAJAR N°14 - 90000 TANGER

.MAROC

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

018) تم تعيين  13 دجنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

كمسير   BADDAD MOHAMED

وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

.m160(1163603 011) تحت رقم

93I

NADOFISC SARL

AANOUZ-ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم ) الناضور ، 000)6، 

الناضور املغرب

  AANOUZ-ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 حي بام 

شارع واد املخازين دريوش - 53))6 

الناظور املغرب.
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حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15991

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 شتنبر   16 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

AANOUZ- الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ     ENGINEERING

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

واد  شارع  بام  حي   15 اإلجأماعي 

الناظور   6((53  - دريوش  املخازين 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة وحل شركة بص ة نهائية.

و حدد مقر الأص ية ب 15 حي بام 

 6((53  - شارع واد املخازين دريوش 

الناظور املغرب. 

و عين:

و  اعنوز  سعيد   السيد)ة) 

املانيا املانيا   01500 املانيا  عنوانه)ا) 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3111 و )311.

91I

FIDUCIAIRE (006

ZADEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca Maroc

ZADEF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسأقبل تج73) 30 رقم  سيدي 

معروف) - 80)0) اادارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.150511

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 16 يوليوز 0)0) تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 30 تج73)  املسأقبل  »تجزئة  من 

 (0(80  - معروف)  سيدي  رقم  

اادارالبيضاء املغرب« إلى »5) تجزئة 

جت سكن الطابق 3 الشقة 7 سيدي 

اادارالبيضاء    (0(80  - معروف 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716881.

95I

ادكو كونسيل

TOTAL ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 0550)، الدار البيضاء 

املغرب

TOTAL ENERGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 197 

شارع املقاومة طابق 6 - 0050) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TOTAL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ENERGY

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ألجهزة معالجة املياه.

 197  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (0050  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد عبد الكريم تخراز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد محمد عبو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

تخراز  الكريم  عبد  السيد 

 6 رقم   1 عمارة   ( الهناء  عنوانه)ا) 

 (0330 البرنو�سي  سيدي   1 س  م 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء.

حي  السيد محمد عبو عنوانه)ا) 

  (0860 القليعة ال وقانية القليعة  

ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد محمد عبو عنوانه)ا) 

  (0860 القليعة ال وقانية القليعة  

ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

96I

AUFIDEX CONSEILS

AFILLOU EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA

 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

AFILLOU EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

املأواجد بالطابق الس لي رقم )0) 

درب سيدي بوعمر رياض العروس - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

105783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFILLOU EXPRESS

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األموال

- صرف العمالت

- تنظيم األحداث و املناسبات.

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (0( املأواجد بالطابق الس لي رقم 

 - درب سيدي بوعمر رياض العروس 

10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد تفلو عبد العزيز  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السعيد  القا�سي  تيت  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة  

 500  : العزيز  عبد  تفلو  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 : السعيد  القا�سي  تيت  السيد 

500 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تفلو عبد العزيز عنوانه)ا) 

 67 ح م تجزئة النقل الحضري رقم 

10000 مراكش املغرب.
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السعيد  القا�سي  تيت  السيد 

د6  رقم  النخيل  حدائق  عنوانه)ا) 

مراكش   10000 الشمالي  النخيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السعيد  القا�سي  تيت  السيد 

د6  رقم  النخيل  حدائق  عنوانه)ا) 

مراكش    10000 الشمالي  النخيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

6) غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111990.

97I

إءتمانية واد املخازن

CREDIM

شركة املساهمة

حل شركة

إءتمانية واد املخازن

شارع مودي بوكيأا رقم )51 ، 

0550)، الدار البيضاء املغرب

CREDIM شركة املساهمة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 31   شارع  

ان ا  الدار البيضاء - 0330) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.111973

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  )) شتنبر  املؤرخ في 

مبلغ    CREDIM املساهمة  شركة 

وعنوان  درهم   300.000 رتسمالها 

ان ا   شارع      31 اإلجأماعي  مقرها 

الدار البيضاء - 0330) الدار البيضاء 

رخصة  سحب   : ل  نتيجة  املغرب 

االسأغالل.

و حدد مقر الأص ية ب 31   شارع  

الدار   (0330  - الدار البيضاء  ان ا  

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  املباركي  امحمد   السيد)ة) 
مقري   احمد  زنقة    7 عنوانه)ا)  

املغرب  البيضاء  الدار   (0330

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

31   شارع  ان ا    : املأعلقة بالأص ية 

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716110.

98I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MK7R CARS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

MK7R CARS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

بالطابق الثاني من املنزل رقم 3)5 

تجزئة تزلف الصويرة 11000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MK7R : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.CARS SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..

شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 5(3 رقم  املنزل  من  الثاني  بالطابق 

 11000 الصويرة  تزلف  تجزئة 

الصويرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : مزاط   الدين  صالح  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   5.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

مزاط   الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا) رقم 1899 تجزئة السقالة  

11000 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مزاط   الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا) رقم 1899 تجزئة السقالة  

11000 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/07).

99I

BENZINA FIRDAOUS

MARTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES MAROC

MARTRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

بيروت الزهور ) تجزئة )1  - 50000 

فاس املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.37919

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 غشت   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.000.000«

»000.000.) درهم« إلى »3.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 18)).

100I

NO.1 CAFE

ZARKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZARKECH

مسار 1 رقم 17الشقة رقم 1 الطابق 

1 ، 10000، مراكش املغرب

ZARKECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مسار 1 
رقم 17 الشقة رقم 1 الطابق 1 - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZARKECH

: الأصميم  غرض الشركة بإيجاز 

الداخلي

صناعة األثاث

وكالة االشهار.
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مسار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  1 الطابق   1 الشقة رقم   17 رقم   1

10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مصط ى ايت البرج :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : اويري  ح صة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

البرج  ايت  مصط ى  السيدة 

السويقة  تيوب  سيدي  عنوانه)ا) 

الرقم 11 10000 مراكش املغرب.

السيدة ح صة اويري عنوانه)ا) 

 10000  (07 رقم  الجنوبي  تزلي  حي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البرج  ايت  مصط ى  السيد 

السويقة  تيوب  سيدي  عنوانه)ا) 

الرقم 11 10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115551.

101I

خبرة  الشرق

MARWAN CAR

إعالن مأعدد القرارات

خبرة  الشرق

19 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 19 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

MARWAN CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: طريق 

السعيدية حي الداخلة رقم )1 

بركان - 63300 بركان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1965

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 11 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تعيين مسيرة جديدة السيدة  مايلي: 

و ت ويت الحصص  عيساوي اسماء 

السيدة  الى  منير  بوهريا  السيد  من 

عيساوي اسماء

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6و7و15: الذي ينص على 

تعيين مسيرة جديدة السيدة  مايلي: 

و ت ويت الحصص  عيساوي اسماء 

السيدة  الى  منير  بوهريا  السيد  من 

عيساوي اسماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 373.

10(I

fidmanar

CAFE BLUE MORNING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 

الطابق الأاني مراكش ، 10000، 

marrakech maroc

CAFE BLUE MORNING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي البساتين 

 A 56 عين السنة مأجر 56 بلوك

محاميد  - 10160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106111

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BLUE MORNING

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

: البساتين  عنوان املقر االجأماعي 

 A بلوك   56 مأجر  السنة  عين   56

محاميد  - 10160 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  : املصط ى  جاعة  تيت  السيد 

800 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

السيد تيت جاعة املصط ى : 800 

بقيمة 80.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

املصط ى  جاعة  تيت  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة الزرقطوني رقم 8)3 

املحاميد 10160 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصط ى  جاعة  تيت  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة الزرقطوني رقم 8)3 

املحاميد 10160 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115517.

103I

شركة تلأيرفيد ش.م.م

ميرشاب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة تلأيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خني رة، 51000، خني رة املغرب

ميرشاب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

01 اجلموس - 51000 خني رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ميرشاب.



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13252

غرض الشركة بإيجاز : مقشدة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 51000  - اجلموس   01 القدس 

خني رة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : خلوقي  مينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة مينة خلوقي عنوانه)ا) حي 

القدس 01 اجلموس 51000 خني رة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مينة خلوقي عنوانه)ا) حي 

القدس 01 اجلموس 51000 خني رة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخني رة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم )3).

101I

FUDICAIRE ISMAILI

  STE STORM CLEAN SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الأقم بلوك ) رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

  STE STORM CLEAN SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BV 24 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 NOVEMBRE RUE SANAA A

 COTE DE CENTER DU SANTE

LAAYOUNE - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. STORM CLEAN SARL  AU

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة.

 BV (1  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 NOVEMBRE RUE SANAA A

 COTE DE CENTER DU SANTE
العيون   LAAYOUNE - 70000

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد ماء العينين ماعينيا 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ماء العينين ماعينيا 
العيون  الدشيرة  قيادة  عنوانه)ا) 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر حيدان عنوانه)ا) حي 

بلوك  الثالت  الشطر  رشيد  موالي 
العيون   70000 العيون   37 رقم   01

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/178).

105I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 MOROCCO CINE

PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 MOROCCO CINE

PRODUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N° 06 BIS وعنوان مقرها اإلجأماعي

 RUE IBN ESSALI BELVEDERE

.- 20100 CASABLANCA MAROC

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.110817

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 يوليوز   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.100.000«

 1.(00.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0011).

106I

FUDICAIRE ISMAILI

ABRANIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الأقم بلوك ) رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

ABRANIS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجأماعي

 EL HASSANI RUE 10 N° 30

 APPT 02 PREMIERE ETAGE

LAAYOUNE - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ABRANIS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير.

 HAY EL  : عنوان املقر االجأماعي 

 HASSANI RUE 10 N° 30 APPT 0(

 PREMIERE ETAGE LAAYOUNE -

70000 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

1.000 حصة    : السيد عزيز بنمغ 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بنمغ  عزيز  السيد 

 157 رقم   3311 الزنقة  الحوري  وا 

انزكان   80100 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بنمغ  عزيز  السيد 

 157 رقم   3311 الزنقة  الحوري  وا 

انزكان   80100 انزكان  الدشيرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/180).

107I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TV FILM SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

TV FILM SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N° 06 وعنوان مقرها اإلجأماعي

  RUE IBN ESSALI BELVEDERE

.- 20100 CASABLANCA MAROC

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(0039

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 يوليوز   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.100.000«

 1.(00.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )001).

108I

»MOAL METAL INDUSTRIE«

»HAJ JILALI SERVICE«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

»HAJ JILALI SERVICE«

 La zone Haute Marghada, 2ème

 Tranche, n°32, Laghnadra,

 Zemamra ، 24200، EL JADIDA

MAROC

»HAJ JILALI SERVICE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

العليا مركادا، الشطر الثاني، رقم 

)3، لغناضرة، الزمامرة. - 00)1) 

الزمامرة. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HAJ«  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.»JILALI SERVICE

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع   2- للسيارات.  الخدمات  محطة 

املحروقات. -3 مقهى ومطعم..

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

رقم  الثاني،  الشطر  مركادا،  العليا 

 (1(00  - الزمامرة.  لغناضرة،   ،3(

الزمامرة. املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالأالي:

  : مخداد  الغني  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   15.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

مخداد  الغني  عبد  السيد 

الجديدة   (1(00 الزمامرة  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مخداد  الغني  عبد  السيد 

الجديدة   (1(00 الزمامرة  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3783.

109I

إئأمانية تڤونير تونتربريز

ترونسبور ملفرك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية تڤونير تونتربريز

٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

0، برشيد املغرب

ترونسبور مل رك  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ديار 

الصافي 17 شارع محمد الخامس 

الطابق الثالث - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ترونسبور مل رك .

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولحساب  الخاص  لحسابه  البضائع 

الغير ؛

توزيع البضائع

ديار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع   17 الصافي 

برشيد   (6100  - الثالث  الطابق 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : مل رك  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : مل رك  هشام  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مل رك  هشام  السيد 

 5 شقة   ( زنقة حمزة الزياتطابق   1

0)01) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مل رك  هشام  السيد 

 5 شقة   ( زنقة حمزة الزياتطابق   1

0)01) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 838.

110I
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»تيديج ترانس  » شركه ذات مسؤولية محدده شريك 

وحيد

»أيديج ترانس«

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

»تيديج ترانس  » شركه ذات 

مسؤولية محدده شريك وحيد

تمل 03 زنقة 0) رقم 13 سيدي 

البرنو�سي ، 0)06)، الدارالبيضاء 

املغرب

»تيديج ترانس« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تمل 03 

زنقة 0) رقم 13 سيدي البرنو�سي  . 

0)06) الدارالبيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.  313183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 7) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

سيدي   13 رقم   (0 زنقة   03 »تمل 

الدارالبيضاء    (06(0  . البرنو�سي  

الزرقطوني  شارع   55  « إلى  املغرب« 

الالول  الطابق  الزرقطوني   فضاء 

0))0)  الدارالبيضاء                         الدار البيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 11 شتنبر 0)0) تحت رقم 19937.

111I

»اويل ان ست« شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

»اويل ان ست«

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

»اويل ان ست« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

)1 زنقة صبري بوجمعة الطابق 

األول الشقة 6 ، 0080)، 

الدارالبيضاء املغرب

»اويل ان ست« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي )1 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق األول الشقة 

6 - 0080) الدارالبيضاء املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

107757

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 13 غشت 0)0) تم حذف 

األنشطة الأالية من نشاط الشركة 

الحالي :

تكانت  شراء جميع األرا�سي سواء 

تي  وكذلك  مبنية  غير  تم  مبنية 

اسأغالل  املغرب.  في  تقع  ممألكات 

عن  املذكورة  األرا�سي  وتطوير 

الخدمة،  الأقسيم،  عمليات  طريق: 

املباني  وتشييد  املعدات  الأطوير، 

لالسأخدامات السكنية تو الأجارية تو 

املهنية تو الصناعية او غيرها. تحويل 

مشتركة  ملكية  في  و4يعها  العقارات 

في قطع تو وحدات. صياغة القوانين 

التي تشير إلى تحويل اي عقار. تشكيل 

وفقا  مبنى  ألي  املالك  إتحاد  وإدارة 

اململوكة  باملباني  الخاصة  للوائح 

ملكية مشتركة وجميع العمليات ذات 

بما فئ ذلك ممارسة وظي ة  الصلة، 

»syndic« الو�سي القانوني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 19931.

11(I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

كاب ايمو4يليير

CAP IMMOBILIERE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

  CAP IMMOBILIERE كاب ايمو4يليير

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1A مجمع 

مرجان 1 شارع محمد السادس 

الطابق الس لي رقم 17  - 90000 

طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56967

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  08 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CAP الشريك الوحيد كاب ايمو4يليير

رتسمالها  مبلغ     IMMOBILIERE

مقرها  وعنوان  درهم   (0.000

1 شارع  1A مجمع مرجان  اإلجأماعي 

محمد السادس الطابق الس لي رقم 

17  - 90000 طنجة  املغرب نتيجة ل 

: تسباب مالية تأعلق باقأناء وتن يذ 

املشاريع.

و حدد مقر الأص ية ب 1A مجمع 

السادس  محمد  شارع   1 مرجان 

 90000  -  17 رقم  الس لي  الطابق 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  تهبري  محمد   السيد)ة) 

1 شارع  1A مجمع مرجان  عنوانه)ا) 

محمد السادس الطابق الس لي رقم 

17  90000 طنجة  املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1785.

113I

STE NAW TRANS SARL

STE NAW TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE NAW TRANS SARL

رقم 1)1 تجزئة املنزه 3 بوفكران 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

STE NAW TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)1 

تجزئة املنزه 3 بوفكران مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NAW TRANS SARL

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضاءع لحساب الغير.
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عنوان املقر االجأماعي : رقم 1)1 

 - مكناس  بوفكران   3 املنزه  تجزئة 

50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : عمراوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : فرحان  صباح  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد عمراوي عنوانه)ا) 
رقم 1 زنقة افني حي 0) غشت الريش 

50000 الريش املغرب.

السيدة صباح فرحان عنوانه)ا) 

الرقم   (103 الزنقة  داود  ايت  حي 

انزكان   50000 انزكان  الدشيرة   58

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عمراوي عنوانه)ا) 
رقم 1 زنقة افني حي 0) غشت الريش 

50000 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 837).

111I

ROFEX BUILDING

روفكس بويلدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROFLEX BUILDING

- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 0300)، 

CASABLANCA MAROC

روفكس بويلدينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة تحمد 
املجاطي إقامة لزالب الطابق األول 
رقم 8 - 3500)  الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : روفكس 

بويلدينغ.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - نقل البيضاء.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تحمد املجاطي إقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8 - 3500)  الدار البيضاء  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : ناصري  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناصري  خالد  السيد 

ايطاليا 56)1 ايطاليا ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ناصري  خالد  السيد 

ايطاليا 56)1 ايطاليا ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716837.

115I

BEST IN CLASS CONSULTING

 BEST IN CLASS

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BEST IN CLASS CONSULTING

 Abou Hassan Sghir Res El

 Beida ESC I Apt 63, ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BEST IN CLASS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD  وعنوان مقرها اإلجأماعي

 ZERKTOUNI N° 46, 2ème

 ETAGE APPT N°6  - 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.IN CLASS CONSULTING

تهدف    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة، مباشرة تو غير مباشرة، بأي 

شكل من األشكال في املغرب كما في 

الخارج، إلى:

االستشارات الهندسية الصناعية 

واللوجستية؛

دعم الشركات في مشاريعها؛

تدريب املديرين واملوظ ين؛

مجال  في  والأدريب  االستشارة 

الأحول الرقمي؛

تن يذ مشاريع تحسين الطاقة؛

اإلشراف على املشاريع الصناعية؛

وتجميع  وصنع  و4يع  شراء 

املعدات  وتوزيع  واسأيراد/تصدير 

الحماية  ومعدات  الصناعية 

من  الحماية  ومعدات  الشخصية  

الأآكل؛

والعزل،  امليكانيكي،  العمل 

والصيانة املأعددة الأقنية؛

· الخدمات املقدمة للصناعات؛.

 BD   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ZERKTOUNI N° 16, (ème

 ETAGE APPT N°6  - 20000

.CASABLANCA MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : حوض  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حوض  ياسين  السيد 

زنقة تبو حسن الصغير إقامة البيضاء 

درج إ طابق 6 شقة 63 0000)  الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حوض  ياسين  السيد 

زنقة تبو حسن الصغير إقامة البيضاء 

درج إ طابق 6 شقة 63 0000)  الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

116I
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DERDABI ACCOUNTING الدردابي تكونأينغ

 SOCITE AL HIKMA SERVICES

 شركة الحكمة سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 DERDABI الدردابي تكونأينغ

ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 31، 

 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق

 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200

MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 - SOCITE AL HIKMA SERVICES

شركة الحكمة سرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع موال 

عبد السالم، الطابق الثاني، املضيق 

- 00)93 املضيق املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(395

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق  السالم،  عبد  موال  »شارع 

املضيق   93(00  - املضيق  الثاني، 

خندق  »واد الضاويات،  إلى  املغرب« 

ال نيدق    93100  - ال نيدق  تبران، 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3050.

117I

Comater

موري و شركائه املغرب
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

MORY & CIE MAROC

 rue El Oraibi Jilali 10 ، 20000،

Casablanca Maroc

موري و شركائه املغرب »شركة 

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 10, زنقة 

العريبي الجياللي - - الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

6677) الدار البيضاء.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   (0(0 ماي   (0 في  املؤرخ 

للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
 20-19 رقم  مع مقأضيات القانون: 

املعدل و املأمم للقانون رقم 17-95 

املأعلق بشركات املساهمة ثم تعديل 

النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716171.

118I

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير

YAMABRIQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير
رقم 391 تجزئة اديس نغير شارع 

محمد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

15800، تنغير املغرب

YAMABRIQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

امحمد تودغى الس لى اقليم تنغير 

15800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

833

 11 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YAMABRIQ

غرض الشركة بإيجاز : -1 صنع و 

بيع مواد البناء

-2 البناء واالشغال املخأل ة

-3 الألحيم.

: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 

تنغير  اقليم  الس لى  تودغى  امحمد 

15800 تنغير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد املجيد اليماني :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : اليماني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

اليماني  املجيد  عبد  السيد 

تودغى  امحمد  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

الس لى 15800 تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  اليماني  محمد  السيد 

الس لى  تودغى  امحمد  ايت  دوار 

15800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليماني  املجيد  عبد  السيد 

تودغى  امحمد  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

الس لى 15800 تنغير املغرب

عنوانه)ا)  اليماني  محمد  السيد 

الس لى  تودغى  امحمد  ايت  دوار 

15800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

0)0) تحت رقم -.
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BUSINESS CENTER.COM

 COMPAGNIE MAROCAINE

 DES ENERGIES ET

EQUIPEMENTS DE  L'EAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0390)، 

الدارالبيضاء املغرب

 COMPAGNIE MAROCAINE DES

 ENERGIES ET EQUIPEMENTS

DE  L›EAU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

نو4ليا, سيكأور 17, عمارة ا حي 

الرياض, الر4اط - 10100 الر4اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

116071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 COMPAGNIE MAROCAINE DES

 ENERGIES ET EQUIPEMENTS

. DE  L’EAU

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

وتركيب  وتصدير  تسويق   •

املعدات  وتشغيل  ومساعدة 

لتزويد  والهيدروليكية  الكهر4ائية 

الصحي  والصرف  الشرب  مياه 

معالجة  ومحطات  الضخ  ومحطات 

املياه.
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الصناعية  الصمامات  وكذلك   

وملحقات الأوصيل.

املشورة  وتقديم  وتجميع  تجميع 

املسوقة  املنأجات  تركيب  بشأن 

االستشارية  الخدمات  وتقديم   ،

وصيانة  وتشغيل  بتركيب  املأعلقة 

املياه  معالجة  وتنظمة  معدات 

وإدارتها.

اسأيراد  ذلك  في  بما  التسويق   •

األنظمة  تنواع  جميع  وتصدير 

تنواع  وجميع  والتركيبات  واألجهزة 

املنأجات ذات الصلة تو املخصصة 

املخصصة  تلك  وخاصة   ، للزراعة 

للري بالأنقيط. قطرة ، دفيئات.

وتسويق  وتمثيل  وتوزيع  بيع   •

النباتية  الصحة  منأجات 

املخصصة  والكيماويات بشكل عام 

الحصول  وكذلك   ، املياه  ملعالجة 

على جميع تنواع التراخيص اإلدارية 

سواء   ، املنأجات  هذه  لتسويق 

الأصاريح  املباشر.  لالسأغالل 

املذكورة ، إما من خالل نقل توظيف 

هؤالء إلى تشخاص اعأباريين آخرين ؛

املماثلة  الخدمات  جميع  توفير   •

األخرى.

العزل  تعمال  بجميع  القيام   •

)العزل  والرطب  والصوتي  الحراري 

املائي).

اسأيراد وتصدير ؛  •

يمكن   ، ذلك  إلى  باإلضافة   •

للشركة القيام بأي عمليات من تي 

نوع تساهم في تحقيق الهدف املذكور 

العمليات  جميع  وخاصة  تعاله 

الصناعية والأجارية املأعلقة بما يلي:

تأجير   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء   •

، إدارة جميع املؤسسات ، األعمال ، 

املصانع ، الورش ، املأعلقة بواحد تو 

آخر من األنشطة املحددة تعاله ؛

ونقل  واسأغالل  وحيازة  تخذ   •

االختراع  و4راءات  العمليات  جميع 

املأعلقة بهذه األنشطة.

• املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 

املالية  املعامالت  جميع  في  للشركة 

تو  الأجارية  املؤسسات  تو  العقارية 

مرتبطة  تكون  قد  التي  الصناعية 

لغرض الشركة تو تي غرض مشابه تو 

ذي صلة..

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي  ا  عمارة   ,17 سيكأور  نو4ليا, 

الر4اط   10100  - الر4اط  الرياض, 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 800.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد موالي عبد هللا ابو سعيد :  

00).3 حصة بقيمة 0.000)3 درهم 

للحصة .

السيدة بشرى القري�سي  :  100.) 

حصة بقيمة 10.000) درهم للحصة

السيد يونس ابو سعيد  :  00).1 

حصة بقيمة 0.000)1 درهم للحصة

 1.(00   : اية ابو سعيد   السيدة  

حصة بقيمة 0.000)1 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد موالي عبد هللا ابو سعيد 

حي   8 شقة   83 عمارة  عنوانه)ا) 

ال أح ح ي م الر4اط  10150 الر4اط 

املغرب.

السيدة بشرى القري�سي عنوانه)ا) 

حي ال أح ح ي م   8 شقة   83 عمارة 

الر4اط  10150 الر4اط املغرب.

السيد يونس ابو سعيد  عنوانه)ا) 

حي ال أح ح ي م   8 شقة   83 عمارة 

الر4اط  10150 الر4اط املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة اية ابو سعيد  

حي ال أح ح ي م   8 شقة   83 عمارة 

الر4اط  10150 الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي عبد هللا ابو سعيد 

عنوانه)ا) عمارة 83 شقة 8 حي ال أح 

ح ي م الر4اط  10150 الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107010.

1(0I

 Compagnie Marocaine Industrielle et

Commerciale - COMICOM

الشركة التجارية الفحمية 

والبحرية

شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 Compagnie Commerciale

 Charbonnière et Maritime -

CCCM

 Boulevard Président Félix (1

 Houphouët Boigny ، 20000،

Casablanca Maroc

الشركة الأجارية ال حمية و البحرية 

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 1), شارع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

615) الدار البيضاء.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 0) ماي 0)0)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

رقم  للشركة مع مقأضيات القانون: 

املعدل و املأمم للقانون رقم   20-19

95-17 املأعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3)7161.

1(1I

karama conseil

 STE NATURA SCIENCE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

 STE NATURA SCIENCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

15زنقة محمد فيأح حي االمل ملعب 

الخيل فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

638(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NATURA SCIENCE SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيدالنية)  االدوية  مسأحضرات 

تشغيل منشاة صناعية للأحضير)

املأحضرات  و  الأخصصات 

االدوية  او  الضيدالنية  االدوية  و 

البيضية

االسأيراد و الأصدير.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

15زنقة محمد فيأح حي االمل ملعب 

الخيل فاس - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد صقلي :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد املهدي صقلي :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : سنهجي  غزالن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صقلي  محمد  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  صقلي  املهدي  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  سنهجي  غزالن  السيدة 

عمارة37 شقة7 تجزئة موالي اديس 

تغات فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سنهجي  غزالن  السيدة 

عمارة37 شقة7 تجزئة موالي اديس 

تغات فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/0))).

1((I

KAMA SERVICE

 HORTI DOUKKALA EL

OUAFI ET CIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب

 HORTI DOUKKALA EL OUAFI

ET CIE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

اإلستثمار ال الحي 335 - 1350) 

يسدي بنور املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.135

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 17 شتنبر 0)0) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك عبد هللا  الزواوي 

اإلدري�سي و توزيع حصصه على 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 
ً
الورثة تبعا

03 غشت 0)0) بالشكل األتي :

 83   ، امينة الزواوي   السيد)ة) 

حصة .

  ، ابو خصيب   نعيمة  السيد)ة) 

)6 حصة .

الزواوي  ر�سى  محمد  السيد)ة) 

اإلدري�سي  ،  )11 حصة .

الزواوي  سندس  السيد)ة) 

اإلدري�سي  ،  71 حصة .

علي الزواوي اإلدري�سي   السيد)ة) 

،  )11 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3781.

1(3I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

SOCIETE  FAMICAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

SOCIETE  FAMICAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم )) 

زنقة عباس املسعدي شارع محمد 

الخامس الطابق ) مكأب 11  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63869

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE  FAMICAL SARL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
 (( رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
محمد  شارع  املسعدي  عباس  زنقة 

 -   11 مكأب   ( الطابق  الخامس 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة    : السيد زعيتر زينيب 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد املأمني حسن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينيب  زعيتر  السيدة 
11 بالد شامي دوار ريافة   زينيب رقم 

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  حسن  املأمني  السيد 
الشقف   تجزئة مسرة عين   65 رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زينيب  زعيتر  السيدة 
11 بالد شامي دوار ريافة   زينيب رقم 

30000 فاس املغرب

عنوانه)ا)  حسن  املأمني  السيد 
الشقف   تجزئة مسرة عين   65 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 69)).

1(1I

FIDUEXPRESS SARL

SEBTA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

SEBTA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلمتر01 

دوار الشيخ شارع سبأة - 0)88) 

املحمجية املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1185

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  07 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  SEBTA NEGOCE الوحيد  الشريك 

درهم   10.000 رتسمالها  مبلغ 

كلمتر01  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 (88(0  - سبأة  شارع  الشيخ  دوار 

املحمجية املغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة.

و حدد مقر الأص ية ب كلمتر01 

 (88(0  - الشيخ شارع سبأة   دوار 

املحمجية املغرب. 

و عين:

و  لبيض  هللا   عبد  السيد)ة)  

عنوانه)ا) كلمتر01 دوار الشيخ شارع 

املغرب  املحمجية   (88(0 سبأة 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 37)1.

1(5I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

ABIR GLAMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع تحمد الحريزي تجزئة 

الأمسماني رقم 6 - ت تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

ABIR GLAMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

تحمد الحريزي تجزئة الأمسماني 

رقم 6 تطوان 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ABIR  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.GLAMS

الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للنساء.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأمسماني  تجزئة  الحريزي  تحمد 

رقم 6 تطوان 93000 تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة كوتر فرجي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد كوتر فرجي عنوانه)ا) تجزئة 

 93000  11 رقم  سبأة  شارع  البحر 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فرجي  كوتر  السيدة 

 11 رقم  سبأة  شارع  البحر  تجزئة 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) غشت  االبأدائية بأطوان  بأاريخ 

0)0) تحت رقم )83).

1(6I

KAMA SERVICE

 HORTI DOUKKALA EL

OUAFI ET CIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب

 HORTI DOUKKALA EL OUAFI

ET CIE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

اإلستثمار ال الحي 335  - 1350) 

سيدي بنور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.135

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  17 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) الوافي 

لقبول  تبعا  آخر  كمسير  العيا�سي 

اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3781.

1(7I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION

IMMOBILIERE LABEN
إعالن مأعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE DE PROMOTION

IMMOBILIERE LABEN »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 115، 

شارع ابن سينا - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.115189

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 يونيو   (9 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: قبول اسأقالة السادة لحبيب 

مهامم  من  بناني  احميدو  و  الغراري 

كمديرين للشركة

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: انتهاء عقد السيد عباس بناني 

اسميرس نظرا لوفاته

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 AL املساهمة  شركة  عقد  تجديد 

سنوات   6 ملدة  كمدير   HOCEINIA

العام  الجمع  اجأماع  حين  إلى  تي 

السنة  حسابات  على  للمصادقة 

املنتهية في 31 دجنبر 5)0) 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

غزالن  امال  السادة  تعيين  مايلي: 

فيصل بناني و حمزة الغراري  بناني، 

سنوات   6 ملدة  للشركة  كمديرين 

العام  الجمع  اجأماع  حين  إلى  تي 

السنة  حسابات  على  للمصادقة 

املنتهية في 31 دجنبر 5)0)

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغيير صالحية الأوقيعات البنكية و 

اإلجأماعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم ...: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 3)7110.

1(8I

KAMA SERVICE

 HORTI DOUKKALA EL

OUAFI ET CIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب

 HORTI DOUKKALA EL OUAFI

ET CIE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

اإلستثمار ال الحي 335 - 1350) 

سيدي بنور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.135

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  17 شتنبر  املؤرخ في 

ابو  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

خصيب نعيمة كمسير آخر تبعا لوفاة 

املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3781.

1(9I
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fidaga

 JESSICA MAQUILLAGE
PERMANENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc

 JESSICA MAQUILLAGE

PERMANENT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  شقة 
رقم 197 عمارة 11 اقامة النهضة 

حي السالم  اكادير - 80070  اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 JESSICA MAQUILLAGE  :

. PERMANENT
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأجميل و الحالقة.

شقة    : االجأماعي  املقر  عنوان 
النهضة  اقامة   11 عمارة   197 رقم 

اكادير    80070  - اكادير  حي السالم  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

بولياك   كينكا  جيسيكا  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بولياك   كينكا  جيسيكا  السيدة 

هنغاريا   1010 هنغاريا  عنوانه)ا) 

هنغاريا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بولياك   كينكا  جيسيكا  السيدة 

هنغاريا   1010 هنغاريا  عنوانه)ا) 

هنغاريا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96100.

130I

مكأب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE AKALLAL

ALUINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE AKALLAL ALUINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة  

النجد) زنقة السعادة رقم8 سيدي 

يحيى - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE AKALLAL ALUINIUM

1/نجارة   : بإيجاز  غرض الشركة 

األملنيوم واالينوكس و الحديد.

واألشغال  البناء  )/تشغال 

املخأل ة.

والجبص  الصباغة  تشغال   /3

والديكور.

1/ بيع وشراء مواد البناء .

األملنيوم  وشراء  بيع   /5

واالينوكس..

تجزئة    : االجأماعي  املقر  عنوان 
سيدي  زنقة السعادة رقم8  النجد) 

يحيى - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد عبد القادر اقالل 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 500   : اقالل  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد القادر اقالل عنوانه)ا) 
 8 زنقةالسعادة رقم  النجد)  تجزئة  

سيدي يحيى 60000 وجدة املغرب.

السيد عبد هللا اقالل عنوانه)ا) 
 8 زنقةالسعادة رقم  النجد)  تجزئة  

سيدي يحيى 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد القادر اقالل عنوانه)ا) 
 8 زنقةالسعادة رقم  النجد)  تجزئة  

سيدي يحيى 60000 وجدة املغرب

تجزئة  السيد عبد هللا عنوانه)ا) 
سيدي   8 زنقةالسعادة رقم  النجد) 

يحيى 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 001).

131I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE ARGANA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

  SOCIETE ARGANA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

عائشة شارع الحسن الثاني تكادير - 
0)800  تكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
11393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOCIETE ARGANA IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عائشة شارع الحسن الثاني تكادير - 

0)800  تكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 800   : السماللي طارق   السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : املخأار  محمد  صادق  السيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
  : اللطيف  شوهالن عبد  السيد  
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
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السيد  السماللي طارق  عنوانه)ا)  

رحمة   05 رقم  الرحمة  منزه  فيالت 

)0 دار بوعزة النواصر الدار البيضاء  

3))7) الدار البيضاء املغرب.

املخأار  محمد  صادق  السيد 

انزران  بئر  تجزئة   13( ح  عنوانه)ا) 

تيكوين تكادير )8065 تكادير املغرب.

اللطيف  عبد  شوهالن  السيد 

رقم   ( املسعودي  تجزئة  عنوانه)ا) 

تكادير   80650 تكادير  الدراركة   81

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السماللي طارق  عنوانه)ا)  

رحمة   05 رقم  الرحمة  منزه  فيالت 

)0 دار بوعزة النواصر الدار البيضاء  

3))7) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96395.

13(I

FB(H CONSEILS

SUD EST WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

FB(H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SUD EST WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : B8 الحي 

الصناعي - 15000 ورزازات املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.6305

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 يونيو   (5 في  املؤرخ 

شركة ذات   SUD EST WORK حل 

الشريك ذات  محدودة  مسؤولية 

 (00.000 رتسمالها  مبلغ  الوحيد   

 B8 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

ورزازات   15000  - الصناعي  الحي 

املغرب نتيجة الملنافسة في القطاع.

و عين:

السيد)ة) حميد  باعبو و عنوانه)ا) 

حي فضراكوم 15000 ورزازات املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

حي  وفي   (0(0 يونيو   (5 بأاريخ 

فضراكوم - 15000 ورزازات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات  بأاريخ 11 شتنبر 

0)0) تحت رقم 316.

133I

N2M CONSEIL-SARL

ORIENT 2C
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

ORIENT 2C شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة رقم 

19، الطابق الرابع، عمارة العثماني 
عبد السالم زاوية الحي االداري 

و شارع سيدي محمد الناظور - 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ORIENT (C
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواقع االنترنأو البرامج االاكترونية
وكالة الأواصل و االعالنات

الشقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الرابع،  الطابق   ،19 رقم 
الحي  زاوية  السالم  عبد  العثماني 
االداري و شارع سيدي محمد الناظور 

- 000)6 الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : ايمان  اوشيخ  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايمان  اوشيخ  السيدة 
 6(000 الناظور  ازغنغان  ابويا  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ايمان  اوشيخ  السيدة 
 6(000 الناظور  ازغنغان  ابويا  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3108.
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la marocaine des bilans

ALASKA HACHCOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكأب رقم 8 عمارة 
تدرار حي الداخلة ، 80060، تكادير 

املغرب
ALASKA HACHCOOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 C O NR وعنوان مقرها اإلجأماعي
 10 BIS RUE 7 BLOC 11 HAY
 BIRANZARANE TIKIOUINE
AGADIR 80000 تكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALASKA HACHCOOL

الأبريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعي وتكييف الهواء.

 C O  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 NR 10 BIS RUE 7 BLOC 11 HAY

 BIRANZARANE TIKIOUINE

AGADIR 80000 تكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بوزيان عبد الرفيع :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة هاشمي ليلى :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الرفيع  عبد  بوزيان  السيد 
6)1 حي  11 رقم  بلوك ف  عنوانه)ا) 

الداخلة 80000 تكادير املغرب.

عنوانه)ا)  ليلى  هاشمي  السيدة 
حي الداخلة   1(6 رقم   11 بلوك ف 

80000 تكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ليلى  هاشمي  السيدة 
حي الداخلة   1(6 رقم   11 بلوك ف 

80000 تكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96386.

135I
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KAMA SERVICE

 AUBERGE OUALIDIA
DREAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب
 AUBERGE OUALIDIA DREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجأماعي الطريق 

الأانوية رقم 1)1 دوار حيوط 
الكاهية - )5)1)  الوليدية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1((1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 10 شتنبر 0)0) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3780.
136I

مكأب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE FELLAH
MUSTAPHA BOUKABOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكأب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 
60000، وجدة املغرب

 SOCIETE FELLAH MUSTAPHA
BOUKABOUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع بن 
مرين عمارة لعلج الطابق األول رقم 

9 - 60000 وجدة 60000.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(797

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 SOCIETE FELLAH MUSTAPHA

رتسمالها  مبلغ    BOUKABOUS

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

عمارة  مرين  بن  شارع  اإلجأماعي 

 60000  -  9 لعلج الطابق األول رقم 

وجدة 60000 نتيجة ل : 1/ال شل في 

اسأقطاب الز4ناء.

)/ الظرفية األقأصادية..

و حدد مقر الأص ية ب شارع بن 

مرين عمارة لعلج الطابق األول رقم 9 

- 60000 وجدة املغرب. 

و عين:

بوكابوس  مصط ى   السيد)ة) 

 65800 ملحاريك  حي  عنوانه)ا)  و 

تاوريرت املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1)0).

137I

fidaga

GLOBAPLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc

GLOBAPLUS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 71 

مكرر بلوك بوجدور تمديد الداخة 

اكادير - 80060 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GLOBAPLUS

تو  البناء    : غرض الشركة بإيجاز 

تشغال مأنوعة.

 71 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

الداخة  تمديد  بوجدور  بلوك  مكرر 

اكادير - 80060 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : العالي   عبد  همو  بن  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العالي   عبد  همو  بن  السيد 

عنوانه)ا) رقم )3 زنقة صابو تغراس 

بوركان تكادير 80010 تكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العالي   عبد  همو  بن  السيد 

عنوانه)ا) رقم )3 زنقة صابو تغراس 

بوركان تكادير 80010 تكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96399.

138I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

COMPLEXE BIENETRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

COMPLEXE BIENETRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 179 س 

قطعة رياض الياسمين طريق عين 

الشقف  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPLEXE BIENETRE

تعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخأل ة

- الأجارة و توزيع األرا�سي للبناء

شركة نقل البضائع بالسيارات   -

 15 عن  املعأمدة  تقل حمولتها  التي 
ً
طنا

- الترويج للعقار.

179 س   : عنوان املقر االجأماعي 

عين  طريق  الياسمين  رياض  قطعة 

الشقف  - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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 310   : بنشقرون احمد  السيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد يوس ي عبد الحق 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

330 حصة    : السيد املريني قدور 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد  بنشقرون احمد عنوانه)ا) 
شارع محمود سامي البارودي اقامة 
موالي املهدي شقة 16  30000 فاس 

املغرب.
الحق  عبد  يوس ي  السيد 
التهامي  زنقة   91 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   30000 بدر   حي  املعا�سي 

املغرب.
السيد املريني قدور عنوانه)ا) 179 
س قطعة رياض الياسمين طريق عين 

الشقف  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بنشقرون احمد عنوانه)ا) 
شارع محمود سامي البارودي اقامة 
موالي املهدي شقة 16  30000 فاس 

املغرب
الحق  عبد  يوس ي  السيد 
التهامي  زنقة   91 رقم  عنوانه)ا) 
املعا�سي حي بدر  30000 فاس املغرب

السيد املريني قدور عنوانه)ا) 179 
س قطعة رياض الياسمين طريق عين 

الشقف  30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/91)).
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KAMA SERVICE

 AUBERGE OUALIDIA
DREAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب
 AUBERGE OUALIDIA DREAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 
الثانوية رقم 1)1 دوار حيوط 

الكاهية - )5)1) الوليدية املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1((1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 شتنبر   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مليكة هشمي  )ة)  السيد  ت ويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   500
1.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) هبة 
شتنبر   10 بأاريخ  سعد  شرين  هللا 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3780.
110I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE GROUPE
 SCOLAIRE PRIVE LES

PERLES TARHZOUT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE
 PRIVE LES PERLES TARHZOUT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي حمرية 
البرادية ال قيه بن صالح - 00)3) 

ال قيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1173
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE

 PRIVE LES PERLES TARHZOUT

.SARL

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.

عنوان املقر االجأماعي : حي حمرية 

 (3(00  - البرادية ال قيه بن صالح 

ال قيه بن صالح املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 500   : تغزوت  بسمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : تغزوت  اشراق  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

تغزوت عنوانه)ا)  السيدة بسمة 

 1(7 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

ال قيه بن   (3(00 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.

السيدة اشراق تغزوت عنوانه)ا) 

 1(7 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

ال قيه بن   (3(00 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تغزوت عنوانه)ا)  السيدة بسمة 

 1(7 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

ال قيه بن   (3(00 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب

السيدة اشراق تغزوت عنوانه)ا) 

 1(7 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

ال قيه بن   (3(00 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  االبأدائية بال قيه بن صالح  

03 شتنبر 0)0) تحت رقم 51).

111I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

IRONPECKER, SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

IRONPECKER, SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ولي 

الععد اقامة ال رح الطابق الرابع 

شقة 86 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.80735

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   (3 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    IRONPECKER, SARL
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

الععد  ولي  شارع  اإلجأماعي  مقرها 

 86 اقامة ال رح الطابق الرابع شقة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

منذ تاريخ  تي نشاط   لعدم مزاولة  

تأسيسها.

و حدد مقر الأص ية ب شارع ولي 

الرابع  الطابق  ال رح  اقامة  الععد 

شقة 86 - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  زينة  بن  وردة   السيد)ة) 

العمارة   1 البركة  مجمع  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000  5 رقم   1(3

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33565) .

11(I
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MEK FINANCE SARL

DOMAINE OUED DFALI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEK FINANCE SARL

 IM 14 APT 17  ETG 5 LOTIS(

 YOSR MARJANE 5 (SIDI

 BOUZEKRI ، 50000، MEKNES

MAROC

 DOMAINE OUED DFALI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 0) 

طابق 5 عمارة 1) تجزئة يسر سيدي 

بوزكري  - 50000 مكناس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

507(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOMAINE OUED DFALI

ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املزرعة .

 (0 : شقة  عنوان املقر االجأماعي 

طابق 5 عمارة 1) تجزئة يسر سيدي 

بوزكري  - 50000 مكناس  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : عالش   جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عالش   جمال  السيد 
اقامة الزهور رقم 6)1 م.ج  50000 

مكناس  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عالش   جمال  السيد 
اقامة الزهور رقم 6)1 م.ج  50000 

مكناس  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 853).
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KAMA SERVICE

 IRIS BAB SAHARA DE
RENOVATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 1350)، سيدي بنور املغرب
 IRIS BAB SAHARA DE

RENOVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 10 
مكرر زنقة عبد الخالق طوريس - 

1350) سيدي بنور املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(57

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املخأار  )ة)  السيد  ت ويت 
اجأماعية  حصة   (00 العيساوي 
00) حصة ل ائدة  السيد  من تصل 
غشت   06 بأاريخ  لطيف  حميد  )ة) 

.(0(0
ت ويت السيد )ة) عائشة اشمالن 
تصل  من  اجأماعية  حصة   300
300 حصة ل ائدة  السيد )ة) حميد 

لطيف بأاريخ 06 غشت 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (( بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 3779.
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ك اءات كونسولأينغ

AQAR CITY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ك اءات كونسولأينغ

)18 شارع محمد الخرازعمارة 

الأوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

AQAR CITY IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ام 

سلمة اقامة صوفيا تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AQAR : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.CITY IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري - اعمال البناء.

: شارع ام  عنوان املقر االجأماعي 

سلمة اقامة صوفيا تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
ال قيري  محمد  السيد 

بقيمة  حصة   L347728( :  500(

100 درهم للحصة .

 (50   : ال قيري  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال قيري  محمد  السيد 

)L522805( :  63 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

 63   : ال قيري  ابراهيم   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 6(   : ال قيري  ن يسة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 6(   : السيدة تميمونت بوالعقل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 (L3177(8(السيد محمد ال قيري

رقم  االطلس  جبل  شارع  عنوانه)ا) 

)16 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  ال قيري  رشيد  السيد 
 1 رقم   5 زنقة  االطلس  جبل  شارع 

93000 تطوان املغرب.
ال قيري  محمد  السيد 

شارع   3( عنوانه)ا)    (L5((805(

 93000 1 دار رقم   ( جبل كلتي زنقة 

تطوان املغرب.

السيد ابراهيم  ال قيري عنوانه)ا) 

شارع جبل االطلس رقم 161 93000 

تطوان املغرب.

السيدة ن يسة ال قيري عنوانه)ا) 

شارع جبل االطلس رقم 161 93000 

تطوان املغرب.

بوالعقل  تميمونت  السيدة 

رقم  االطلس  جبل  شارع  عنوانه)ا) 

161 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 (L3177(8(السيد محمد ال قيري

رقم  االطلس  جبل  شارع  عنوانه)ا) 

)16 93000 تطوان املغرب

عنوانه)ا)  ال قيري  رشيد  السيد 
شارع جبل االطلس رقم زنقة 5 رقم 1 

93000 تطوان املغرب
ال قيري  محمد  السيد 

)L5((805) عنوانه)ا) )3 شارع جبل 

كلتي زنقة ) دار رقم 1 93000 تطوان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم )335.
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fiduazizi

STE FS DECORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املخأار حي القدس شارع 
عمر املخأار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
STE FS DECORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإلجأماعي
 25 MARS N°1932 - 70000

LAAYOUNE MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(3709
 07 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (018 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE FS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.DECORATION
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديكور.
 LOT  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 25 MARS N°1932 - 70000

.LAAYOUNE MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   800   : السيد فهد حيمر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00   : الهيشمي  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
بقيمة   800  : السيد فهد حيمر   

100 درهم.
 (00  : الهيشمي  سعاد  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  حيمر  فهد  السيد 
القدس تجزئة الراحة شارع املقداد 
العيون   70000   111( بن عمر رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعاد الهيشمي عنوانه)ا) 
حي   16 رقم  ابراهيم  حافظ  زنقة 

الشهداء 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
08 مارس  بأاريخ  االبأدائية بالعيون  

018) تحت رقم 018)/))5.
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FIDUCOJ

STE AALAF TIOULI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE AALAF TIOULI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

األطالل رقم 53) تويسيت - 61850 
تويسيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
356(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AALAF TIOULI
-تاجر في   : غرض الشركة بإيجاز 

األعالف
-تاجر في املوا�سي

-املأاجرة.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 61850 53) تويسيت -  األطالل رقم 

تويسيت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

السيد ثابيت تسامة :  330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

310 حصة    : السيد تابيت لكبير 
بقيمة 100 درهم للحصة .

330 حصة    : السيد ثابيت تيمن 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ثابيت تسامة عنوانه)ا) حي 
 61850 تويسيت   (53 رقم  األطالل 

تويسيت املغرب.
حي  السيد تابيت لكبير عنوانه)ا) 
 61850 تويسيت   (53 رقم  األطالل 

تويسيت املغرب.
حي  السيد ثابيت تيمن عنوانه)ا) 
 61850 تويسيت   (53 رقم  األطالل 

تويسيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ثابيت تسامة عنوانه)ا) حي 
 61850 تويسيت   (53 رقم  األطالل 

تويسيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 081).
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STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE CAFE EL MUNDO
sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE CAFE EL MUNDO sarl
au شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 
شارع 3) و 3 رقم 5 الحي الجديد 
سيدي قاسم - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(8605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE CAFE EL MUNDO sarl

.au
اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى .
ملأقى   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الجديد  الحي   5 رقم   3 و   (3 شارع 
سيدي قاسم - 16000 سيدي قاسم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : فؤاد  مخيزني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد مخيزني فؤاد عنوانه)ا) حي 
 16000 9 سيدي قاسم  الباهية رقم 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مخيزني فؤاد عنوانه)ا) حي 
 16000 9 سيدي قاسم  الباهية رقم 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  االبأدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 0)0) تحت رقم 397.
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كافجيد

F.H.MAILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االل ة، 0))0)، الدار البيضاء 

املغرب
F.H.MAILLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق الس لي بوركون - 

0053) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.151131

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 17 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
زنقة الشراردة الطابق الس لي   10«
البيضاء  الدار   (0053  - بوركون 
تهامي  موالي  »تجزئة  إلى  املغرب« 
زنقة 9 رقم 73 األل ة - )0)0) الدار 

البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716861.
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العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE 4.H.M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

STE 4.H.M SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
رقم 7 طريق اكنول 055 الشقة 
رقم 1 الطابق الأاني 081 حسن 
-10000الر4اط- - 10000 الر4اط 

املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(5113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 شتنبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»900.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 3896.
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STE AYAD CONSULTING SARL

ORIENTAL ANGAD METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 ORIENTAL ANGAD METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 
ابن حمديس وجاهد مكأب رقم 01 

- 60000 وجدة املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.177(5

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابراهيم   )ة)  السيد  ت ويت 
برمضان 8.750 حصة اجأماعية من 
السيد  ل ائدة   حصة   8.750 تصل 
1) غشت  ميلود برمضان بأاريخ  )ة) 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (1 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 5)0).
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Immofid

HARIRI PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
HARIRI PRESTIGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة ليزالب الطابق 
االول الرقم 8 حي املعاريف - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.137367

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
اقامة  املجاطي  احمد  زنقة   13«
حي   8 الرقم  االول  الطابق  ليزالب 
البيضاء  الدار   (0000  - املعاريف 
»محل بالطابق الس لي  إلى  املغرب« 
حي   (8 الرقم   15 زنقة  املسعودية 
البيضاء   الدار   (0000  - الجامع  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716631.
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ESPACE ALGEBRE

 A.N.NEGOCE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 A.N.NEGOCE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 
الأقدم )GH-17 الطابق الثاني 
سيدي البرنو�سي - 0610) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.A.N.NEGOCE DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وتوزيع جميع املواد الغدائية.

عنوان املقر االجأماعي : مجموعة 

الثاني  الطابق   GH2-17 الأقدم 

الدار   (0610  - البرنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عزيز زويحلي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد نبيل والكبير :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زويحلي  عزيز  السيد 
  108 كاوكي  حي   16 زنقة   68 الرقم 

16000 اس ي املغرب.

السيد نبيل والكبير عنوانه)ا) حي 

  11 1ج الرقم  املجموعة   3 السالمة 

0670) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زويحلي  عزيز  السيد 
  108 كاوكي  حي   16 زنقة   68 الرقم 

16000 اس ي املغرب

السيد نبيل والكبير عنوانه)ا) حي 

  11 1ج الرقم  املجموعة   3 السالمة 

0670) الدار البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 181)17.

153I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 ETABLISSEMENT BOUCHAL

PERE ET FILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 ETABLISSEMENT BOUCHAL

PERE ET FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 10 

رقم 17 الحي الجديد سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1165

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  8) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ETABLISSEMENT BOUCHAL

رتسمالها  مبلغ    PERE ET FILS

مقرها  وعنوان  درهم   750.000

الحي   17 رقم   10 زنقة  اإلجأماعي 

 16000  - قاسم  سيدي  الجديد 

: حل  سيدي قاسم املغرب نتيجة ل 

الشركاء  وفاة  بسبب  للشركة  مبكر 

و  الشركة  نشاط  توقف  و  املسير  و 

بإجماع جميع الورثةشارع .

 10 و حدد مقر الأص ية ب زنقة 

رقم 17 الحي الجديد  سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم املغرب. 

و عين:
بوشال  العثيق   عبد  السيد)ة) 
شارع   (1 رقم   (0 زنقة  و عنوانه)ا) 
محمد الخامس الحي الجديد سيدي 
سيدي قاسم املغرب   16000 قاسم 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املأعلقة بالأص ية : زنقة 10 

رقم 17 الحي الجديد سيدي قاسم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  االبأدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/)38.

151I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ويسأين فوش

WUSTENFUCHS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم ) الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
ويسأين فوش Wustenfuchs شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املغرب العربي رقم )0 الطابق األول 
تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : ويسأين 

.Wustenfuchs فوش

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأنظيف و املنأوجات  في منأوجات 

املماثلة و املتشابهة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق األول   0( املغرب العربي رقم 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد بالل بنسرغين :  70 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد منعم االدري�سي :  30 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنسرغين  بالل  السيد 
دوار الحمام مركز الساحل ج/قيادة 
 9(000 الساحل دائرة واد املخازن  

العرائش املغرب.
السيد منعم االدري�سي عنوانه)ا) 
وقيادة  جماعة  الحمام  حومة 
 9(000 الساحل دائرة واد املخازن  

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنسرغين  بالل  السيد 
دوار الحمام مركز الساحل ج/قيادة 
 9(000 املخازن  واد  دائرة  الساحل 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
16 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3039.
155I

GLOFID

SUPER ZONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 1 ، 0300)، الدار 
البيضاء املغرب

SUPER ZONE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق األول الشقة ر 169 

- 0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SUPER : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ZONE

تو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط يقوم باالسأيراد والأصدير.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

11 يناير الطابق األول الشقة ر 169 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

تحمد  �سي  إد  س يان  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

تحمد  �سي  إد  س يان  السيد 

زنقة  س  الأنوير  إقامة  عنوانه)ا) 

6 0000) الدار البيضاء  تركانة شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تحمد  �سي  إد  س يان  السيد 

زنقة  س  الأنوير  إقامة  عنوانه)ا) 

6 0000) الدار البيضاء  تركانة شقة 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716959.

156I

BADEX

NBAA AL KAWTAR
شركة الأضامن

تأسيس شركة

BADEX
 1RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN RESIDENCE
 ESPACE MARINA ، 30000، FES

MAROC
NBAA AL KAWTAR شركة 

الأضامن
وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 

رقم ) تجزئة القرويين 603 طريق 
عين الشقف فاس  - 30050 فاس 

املغرب
تأسيس شركة الأضامن 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19
األسا�سي لشركة الأضامن باملميزات 

الأالية:
شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 NBAA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.AL KAWTAR
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال   - املهرجانات  و  الح الت 

املخأل ة - الأصدير و االسأيراد.
عنوان املقر االجأماعي : مأجر رقم 
عين  طريق   603 القرويين  تجزئة   (
الشقف فاس  - 30050 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد هشام  فدان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ز4ير  منأصر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد هشام  فدان عنوانه)ا) رقم 
زنقة عباس املقري حي السعادة   (5

30010 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  منأصر  ز4ير   السيد 
درب القواس حي املرينيين   330 رقم 

30110 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام  فدان عنوانه)ا) رقم 
زنقة عباس املقري حي السعادة   (5

30010 فاس املغرب

عنوانه)ا)  منأصر  ز4ير   السيد 
درب القواس حي املرينيين   330 رقم 

30110 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 7)1).

157I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LA VIDA MALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE LA VIDA MALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

ار�سي عمارة 7 تجزئة الصنو4ر - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE LA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.VIDA MALL
غرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

الغدائية بالأقسيط.
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الصنو4ر  تجزئة   7 عمارة  ار�سي 

10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : او4ادي   لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد او4ادي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد لحسن او4ادي  
 5(150 الطاوس   مرزوكة  قصر 

الريصاني املغرب.
عنوانه)ا)  او4ادي  محمد  السيد 
 5(150 الطاوس   مرزوكة  قصر 

الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد لحسن او4ادي  
 5(150 الطاوس   مرزوكة  قصر 

الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 9)1156.
158I

STE AYAD CONSULTING SARL

ORIENTAL ANGAD METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
  ORIENTAL ANGAD METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

ابن حمديس وجاهد مكأب رقم 01 

- 60000 وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.177(5

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  1) غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

برمضان ميلود كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 5)0).

159I

REVET SOFT

REVET SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REVET SOFT

 RUE HALAB MERS SULTAN 30

 - Casablanca 30 RUE HALAB

 MERS SULTAN - Casablanca،

20000، CASABLANCA MAROC

REVET SOFT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 30 شارع 

حلب مرس سلطان - الدار البيضاء 

30 شارع حلب مرس سلطان - الدار 

البيضاء 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(1(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 REVET : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SOFT
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تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  جميع  واسأيراد  وتصدير 
واملنأجات واملواد واللوازم والخدمات 
املأعلقة بأغطية األرضيات والجدران.
30 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
الدار البيضاء   - حلب مرس سلطان 
30 شارع حلب مرس سلطان - الدار 
البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
BOCGI :  1.000 حصة  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  Youssef TADRARTI السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
شارع  عنوانه)ا)   BOCGI الشركة 
سمية ريزيدنس ، شهرزاد 3 ، الطابق 
الدار البيضاء   -  (( رقم   ، الخامس 

0000) الدار البيضاء املغرب.
 Youssef TADRARTI السيد 
لكرامطة  زنقة  رقم   7 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   (0000 الوازيس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
  KASBAOUI SOPHIA السيدة 
عنوانه)ا) رياض جاردن مبنى 1 شقة 
8 تول ا 0000) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716361.
160I

FICODEC SARL

كابيتال شامي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

كابيأال شامي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

وهران رقم 315 الزهور 1 - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : كابيأال 

شامي.
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة والبناء.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 30000  -  1 الزهور   315 وهران رقم 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد مهدي شمي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي شمي عنوانه)ا) زنقة 
 30000  1 الزهور   315 رقم  وهران 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي شمي عنوانه)ا) زنقة 
 30000  1 الزهور   315 رقم  وهران 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/67)).

161I

كافجيد

CAFE EVERY DAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االل ة، 0))0)، الدار البيضاء 

املغرب

CAFE EVERY DAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع واد 

سبو حي األل ة رقم 187-185 - 

0053) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(9163

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  09 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رتسمالها    CAFE EVERY DAY

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي شارع واد سبو حي األل ة 

الدار   (0053  -  485-487 رقم 

األزمة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

االقأصادية.

شارع  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

 -  485-487 واد سبو حي األل ة رقم 

0053) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

البرهومي  عبد الحق و  السيد)ة) 
األل ة   03 رقم   173 زنقة  عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   (0053

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71686.

16(I

JIYAR JAOUAD

MLK-DE BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

MLK-DE BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الليمون رقم 885 بركان - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

MLK-  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.DE BATIMENT

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار

وتعمال البناء والتشييد

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 63300  - بركان   885 رقم  الليمون 

بركان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000)1.6 درهم، مقسم كالأالي:

 8.1(0   : تيوب  بنهاري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 81(0  : السيد الجوهري سعيد   

حصة تشمل القطعة األرضية ذات 

8593/10 و القطعة  الرسم العقاري 
العقاري  الرسم  ذات  األرضية 

10/)859 بقيمة 100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تيوب  بنهاري  السيد 
بركان  املسيرة  حي  الش اء  زنقة   33

63300 بركان املغرب.
السيد الجوهري سعيد عنوانه)ا) 
بركان   885 رقم  الليمون  تجزئة 

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   حنان  رحوي  السيدة 
زنقة عين الش اء رقم 33 حي املسيرة 

بركان 63300 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/)37.
163I

socogese

»LOTIVIT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»LOTIVIT« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الخامس عمارة فضاء مارينا زاوية 

زنقة طارق بن زياد و زنقة عبد 
الكريم بنجلون  - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.61(19

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»الطابق الخامس عمارة فضاء مارينا 
زاوية زنقة طارق بن زياد و زنقة عبد 
فاس   30000  - بنجلون   الكريم 
الطابق   36 »مكأب رقم  إلى  املغرب« 
زاوية  مارينا  فضاء  عمارة  الخامس 
زنقة طارق بن زياد و زنقة عبد الكريم 

بنجلون  - 30000 فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 81))/0)0).

161I

COTEXPER

 ECOLE DOHA JAWHAR

MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسمال الشركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence Yasmine

 Route de Casa، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ECOLE DOHA JAWHAR

MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

1 تجزئة اكيوض مبروكا شقة 7 - 

10000 مراكش املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(7965

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.900.000«

 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115185.

165I

FID-SOLUTION

 HIGH TECHNOLOGY  OF
CONSTRUCTION CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

FID-SOLUTION
 PANORAMA TRANCHE 1

 BERNOUSSI 56/IMM F N°(3
 CASABLANCA ، 20620،

CASABLANCA MAROC
 HIGH TECHNOLOGY  OF
 CONSTRUCTION CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 11 زنقة 
عزيز بالل طابق 5 املعاريف - 0330) 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
1(7137

الشريك  قرار  بمقأ�سى   
 (0(0 شتنبر   01 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 HIGH TECHNOLOGY  OF«
إلى   »CONSTRUCTION CAPITAL

. »PIGALLE CAPITAL«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717009.
166I

BUDGET BNB

سمارت هاوس اكسبير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMART HOUSE EXPERT
 AVENIUE MOHAMMED 11
 SLAOUI FES ، 30000، FES

MAROC
سمارت هاوس اكسبير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

639(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : سمارت 

هاوس اكسبير.

غرض الشركة بإيجاز : دوموتيك
ريزو  منأوجات  و4يع  تركيب 

معلومات

الأصدير و االسأيراد.

11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اليزامي عبد العزيز :  600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : السيد زياد مروان 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  اليزامي  السيد 
 13 زنقة   ( السعادة  حي  عنوانه)ا) 

رقم) 30000 فاس املغرب.

السيد زياد مروان عنوانه)ا) الرقم 

59) تجزءة جبل تغاث 30000 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  اليزامي  السيد 
 13 زنقة   ( السعادة  حي  عنوانه)ا) 

رقم) 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1)3).

167I
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MONSEF ALAMI

 EQUIPE MAROCAINE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC
 EQUIPE MAROCAINE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارغ 
سيدي احمد الوافي رقم 1, حي 
الصبانين - 91000 ش شاون 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(19

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (018 دجنبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) حسين  املرابط 
100 حصة اجأماعية من تصل 00) 
حسام   )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

البيطار بأاريخ 11 دجنبر 018).
املرابط  )ة) حسن   ت ويت السيد 
100 حصة اجأماعية من تصل 00) 
حصة ل ائدة  السيد )ة) محمد كريم  

الهراس بأاريخ 11 دجنبر 018).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بأاريخ  بش شاون   االبأدائية 

يوليوز 019) تحت رقم 119.
168I

MONSEF ALAMI

 EQUIPE MAROCAINE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC
 EQUIPE MAROCAINE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
سيدي احمد الوافي رقم 1 حي 
الصبانين ش شاون  - 91000 

ش شاون  املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(19

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 31 دجنبر 018) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 1 رقم  الوافي  احمد  سيدي  »شارع 
 91000  - ش شاون   الصبانين  حي 
ش شاون  املغرب« إلى »شارع سيدي 
 91000  - عبد الحميد الحي االداري  

ش شاون  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بش شاون   االبأدائية 

يوليوز 019) تحت رقم 119.
169I

MONSEF ALAMI

FRERES OFB SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

FRERES OFB SERVICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الكرو�سي, باب تازة - )9100 

ش شاون املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.957

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    FRERES OFB SERVICE
وعنوان  درهم   60.000 رتسمالها 
باب  مقرها اإلجأماعي حي الكرو�سي, 
تازة - )9100 ش شاون املغرب نتيجة 

ل : - مشاكل داخلية بين الشركاء
- قلة املداخيل.

حي  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
 9100(  - تازة  باب  الكرو�سي, 

ش شاون املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فيصل  علو و عنوانه)ا) 
شارع سيدي عبد الحميد, حي السوق 
كمص ي  املغرب  ش شاون   91000

)ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بش شاون   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 88.
170I

MONSEF ALAMI

BENTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

BENTH   شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة بئر 
انزران رقم 1 - 91000 ش شاون  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.  BENTH
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة او بناء
تحويل االموال 

صرف العمالت .
ساحة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بئر انزران رقم 1 - 91000 ش شاون  

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ايوب بن تحايكت  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
تحايكت  بن  ايوب  السيد 
شارع املغرب العربي الحي  عنوانه)ا) 
91000 ش شاون   االداري ش شاون 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تحايكت   بن  ايوب  السيد 
شارع املغرب العربي الحي  عنوانه)ا) 
االداري ش شاون  91000 ش شاون  

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بش شاون   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 81.

171I

FICODEC SARL

OUNAZOUI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب
OUNAZOUI TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9) حي 
بام بنسودة - 30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.63(07
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  01 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) اونانة 

حميد كمسير وحيد
تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/1950.

17(I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

ELEC PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
ELEC PARTNERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 مكرر 
زنقة رقم 18 حي حكيمة ) - 1000)  

الجديدة  املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.7657

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   (( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   (.100.000«
»1.900.000 درهم« إلى »1.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج احأياطي تو 
تر4اح تو عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

غشت 0)0) تحت رقم 13)5).

173I

COTEXPER

BUILDIT
إعالن مأعدد القرارات

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence Yasmine

 Route de Casa، 40000،

MARRAKECH MAROC

BUILDIT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 183 الحي 

الصناعي سيدي غانم مكأب 8  - 

10000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.15315

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  13 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ت ويت السيد املهدي خلدون  مايلي: 

من  اجأماعية  حصة   1(0.000

تصل 0.000)1 حصة ل ائدة السيد 

منصف البطلو�سي.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

خلدون  املهدي  السيد  اسأقالة 

بص ة نهائية من منصب املسير.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

البطلو�سي  منصف  السيد  تنصيب 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تحين بنود النظام االسا�سي طبقا ملا 

ذكر اعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115183.

171I

AMGHAR MOHAMED

STE JAWDAJIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE JAWDAJIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

بوخرفان جماعة سيدي يوسف 

بن احمد ص رو - 31000 ص رو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JAWDAJIR

-صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

الجير الطبيعي 

-مقاول في نقل البضائع .

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بوخرفان جماعة سيدي يوسف بن 

احمد ص رو - 31000 ص رو املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة    : السيد حميد قادر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد حميد جان 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حميد قادر  عنوانه)ا) دوار 
احمد  بن  يوسف  سيدي  بوخرفان 

ص رو 31000 ص رو املغرب .
السيد حميد جان  عنوانه)ا) دوار 
احمد  بن  يوسف  سيدي  صنهاجة 

ص رو 31000 ص رو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد قادر  عنوانه)ا) دوار 
احمد  بن  يوسف  سيدي  بوخرفان 

ص رو 31000 ص رو املغرب 
السيد حميد جان  عنوانه)ا) دوار 
احمد  بن  يوسف  سيدي  صنهاجة 

ص رو 31000 ص رو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بص رو  

0)0) تحت رقم 0)0)/183.

175I

االئأمان الجهوي الجديدة

MAZAGAN HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االئأمان الجهوي الجديدة
النسيم 5 تجزئة بكري الرقم 11 

الجديدة ، 1000)، الجديدة املغرب
MAZAGAN HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 115 
تجزئة الأعاونية الطابق الثاني 

البير الجديد - 1150) البير الجديد 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAZAGAN HOUSE
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منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

 115  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق  الأعاونية  تجزئة 
البير الجديد   (1150  - البير الجديد 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : السيد السنأو�سي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة السنأو�سي بضرية :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
محمد  السنأو�سي  السيد 
عنوانه)ا) )) بلوك كريسأينا  1100) 

تزمور املغرب.
بضرية  السنأو�سي  السيدة 
اقامة  ياسمينة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 (0650  11 شقة   1 عمارة  مالك 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  السنأو�سي  السيد 
عنوانه)ا) )) بلوك كريسأينا  1100) 

تزمور املغرب
بضرية  السنأو�سي  السيدة 
اقامة  ياسمينة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 (0650  11 شقة   1 عمارة  مالك 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5370).
176I

AMDE

LCADMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LCADMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم ))،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب الدارالبيظاء 0310) 

الدارالبيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

166937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LCADMI

: لالسأيراد  غرض الشركة بإيجاز 

والأصدير مواد غذائية .
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،3 شهرزاد  سمية،اقامة 

))،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

 (0310 الدارالبيظاء  املغرب 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
شاوي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.110   :

للحصة .

 1.110   : السيد عبد هللا عكاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (10   : مريم  عكاوي  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (10   : عكاوي  نريمان   السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نوال عكاوي :  10) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

شاوي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

فرنسا   (0000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

السيد عبد هللا عكاوي عنوانه)ا) 

فرنسا 0000) فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)  مريم  عكاوي  السيدة  

فرنسا 0000) فرنسا فرنسا.

السيدة نريمان  عكاوي عنوانه)ا) 

فرنسا 0000) فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)  عكاوي  نوال  السيدة 

فرنسا 0000) فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا عكاوي عنوانه)ا) 

فرنسا 0000) فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

177I

االئأمان الجهوي الجديدة

TOWN BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االئأمان الجهوي الجديدة

النسيم 5 تجزئة بكري الرقم 11 

الجديدة ، 1000)، الجديدة املغرب

TOWN BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 115 

تجزئة الأعاونية الطابق األول البير 

الجديد - 1150) البير الجديد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TOWN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BUILDING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 115  : االجأماعي  املقر  عنوان 

البير  الطابق األول  الأعاونية  تجزئة 

الجديد  البير   (1150  - الجديد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد السنأو�سي محمد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

محمد  السنأو�سي  السيد 

عنوانه)ا) )) بلوك كريسأينا  1100) 

تزمور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  السنأو�سي  السيد 

عنوانه)ا) )) بلوك كريسأينا  1100) 

تزمور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5371).

178I

BUDGET BNB

س ج فارما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SJI PHARMA

 AV RABAT LOT FADILA 3 RTE

 AIN CHKEF ، 30000، FES

MAROC

س ج فارما شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الر4اط تجزئة فضيلة 3 طريق عين 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
639(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
س ج   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

فارما.
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بارا  و  الصيدالنية  املنأوجات 

صيدالنية
املنأوجات  وتوزيع  اسأيراد 

الصيدالنية و بارا صيدالنية
نيكوس.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
طريق عين   3 الر4اط تجزئة فضيلة 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : محمد  دزيري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  دزيري  السيد 
اقامة   3 شارع الر4اط تجزئة فضيلة 
رمسيس شقة 10 طريق عين الشقف 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  دزيري  السيد 
اقامة   3 شارع الر4اط تجزئة فضيلة 
رمسيس شقة 10 طريق عين الشقف 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 3)3).
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE FASKA 2M 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، 15000، 

ورزازات املغرب
STE FASKA 2M SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
تابونت ترميكت  - 15000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
11019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FASKA (M SARL AU
البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخأل ة 
* زراعة وصيانة الحدائق والطرق 

وماذاك 
* املساومة .

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ورزازات   15000  - تابونت ترميكت  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 10.000   : محمد  فسكا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  فسكا  السيد 

دوار تابونت ترميكت  15000 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  فسكا  السيد 

دوار تابونت ترميكت  15000 ورزازات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم -.
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monde consulting

MOYALOG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

monde consulting

٬766شارع محمد السادس الطابق 

الأاني الدار البيضاء ، 0550)

 الدار البيضاء املغرب

MOYALOG TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

البدر تجزئة 11 عمارة 99  رقم 7 

طابق ) عين السبع البيضاء 50)0) 

الدار البيضاء - 50)0)  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 مارس   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOYALOG TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 7 رقم    99 عمارة   11 تجزئة  البدر 

طابق ) عين السبع البيضاء 50)0) 

الدار    (0(50  - البيضاء  الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : بوعيتي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعيتي  محمد  السيد 

حي األمل  01 فيال رقم 81 تيط مليل 

البيضاء  الدار    (9610 البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد   محمد بوعيتي عنوانه)ا) 

حي األمل  01 فيال رقم 81 تيط مليل 

البيضاء  الدار    (9610 البيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 736190.
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BUDGET BNB

مونطيسوري لومانيسط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONTESSORI L›HUMANISTE
 AVENUE MOHAMMED 11
 SLAOUI FES ، 30000، FES

MAROC
مونطيسوري لومانيسط شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 
محمد السالوي فاس - 30000 

املغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
639(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

مونطيسوري لومانيسط.
اكاديمية   : غرض الشركة بإيجاز 
اعاقة  وضعية  في  لالط ال  الأعليم 

والأعليم الشامل
الأعليم الخصو�سي

11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
 30000  - فاس  السالوي  محمد 

املغرب املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : الخميري سعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعد  الخميري  السيد 

11 تجزئة الشرفاء شقة 3 طريق عين 
الشقف 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعد  الخميري  السيد 
11 تجزئة الشرفاء شقة 3 طريق عين 

الشقف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم ))3).
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE MSTS TIM SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 15000، 

ورزازات املغرب
 STE MSTS TIM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
توريرت  - 15800 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

831
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MSTS TIM SARL
 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التركيبات الكهر4ائية )تركيب وصيانة 

الطاقة الشمسية).
* تركيب وصيانة كاميرات املراقبة 

وتكييف الهواء.
للطاقة  وااللواح   معدات  بيع   *

الشمسية تو الريحية 

* البناء واالشغال املخأل ة .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

توريرت  - 15800 تنغير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : محمدالقر�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد بعسو  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمدالقر�سي  السيد 
 15(00 مكونة   قلعة  تومرت  ايت 

تنغير املغرب.
عنوانه)ا)  بعسو   محمد  السيد 

حي توريرت 15800 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمدالقر�سي  السيد 
 15(00 مكونة   قلعة  تومرت  ايت 

تنغير املغرب
عنوانه)ا)  بعسو   محمد  السيد 

حي توريرت 15800 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

0)0) تحت رقم -.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HASSAN HAJJAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأانيا صندوق البريد 
609) ، 10000، مراكش املغرب
HASSAN HAJJAJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 57 شارع 
موريأانيا صندوق البريد 609) - 

10000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98107

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
شارع موريأانيا صندوق البريد   57«
إلى  10000 مراكش املغرب«   -  (609
سيدي  الصناعي  الحي    116-114«
10000 مراكش    - غانم طريق تس ي 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115513.
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ديوان الأوثيق محمد حجري

»ريـــاضس بيجـــــاعد »
إعالن مأعدد القرارات

اسأقالــــة املسيـــــر الوحيــــد
 حــــــــل الشـــــركـــــــــة
تعــــييــــن مصــــ ــــي

 RIADS BEJAAD « SOCIETE A «
.RESPONSABILITE LIMITEE

» ريـــاضــــس بيجــــــــاعــــــد«
شـــــركــــــــة محـــــــــدودة املسؤوليـــــــة 

االسأثنـــــائـــي  الــــعـــام  الجـــمـــع  قـــــــرر 
بأــــاريـــخ 31  دجــــنبـــــر 008)  للشـــركــــة  
شركــــة  بيجاعــــد«  ريــــــاضس   «
مــــالهـــــا:  رتس  املسؤوليـــة،  محـــدودة 
 10.000,00  ( درهـــــم  تلــــف  عشــــرة 
 ،3 البيضـــــاء،  الــدار  مقرهـــا  درهـــــم)، 
شـــارع عبـــد املومــــن،  زنقـــــة كال ــــون، 
تحـــت  ومسجلـــة  املستش ـــــيــــات  حـــي 
البيضـــاء  بالـــدار  الأجـــاري  السجــــل 

عـــــــــدد 158671، ما يـــلـــــي:
الحــــاج  السيــــد  اسأقالـــــة   -

الخيلــــي مــــن مهامــــه كمسيــــر وحيــــــد. 
للشركـــــة  املبكر  الحـــــل   -

بأاريــــخ 31 دجـــنبــــر 008).
مقـــــر  وتحديــــد  تعـــييــــن مص ــــي   -

الأص يــــــة.
فـــــي  القـــانــــــونــــي  اإليــــداع  تـــــم 
بالــــدار البيضــــاء  املحكمــــة الأجــــاريـــــة 
تحــــت     (0(0 يوليــــــوز   06 بأاريــــخ 

رقــــــــم  613)1.
ملخـــص قصـــد النشــــر

املســــيـــــــر
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elite compta

5S NET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 11

10000، rabat maroc
5S NET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الر4اط -  
بلوك 7 رقم 1)1 اليوس ية الغر4ية 

- 10190 الر4اط املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.110839

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»100.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107066.
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elite compta

5S NET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 11

10000، rabat maroc
5S NET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي الر4اط -  
بلوك 7 رقم 1)1 اليوس ية الغر4ية 

- 10190 الر4اط املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.110839

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

البناء و االشغال املخأل ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107066.
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AZ CONSULTING

AFERKAT WIND FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTING

 BD HASSAN II ، 13000، 18

BENSLIMANE MAROC

AFERKAT WIND FARM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 

الحسن الـثاني  - 13000 ابن 

سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (011 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFERKAT WIND FARM

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشمسية و الهوائية..

18 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الحسن الـثاني  - 13000 ابن سليمان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وص ات ومواطن الشركاء :

 GAIA PROJECT الشركة 
 RUE SOCRATE CASA 35 (عنوانه)ا

.(7000 CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ZNIBER MOUNDIR السيد 
 RIIE LAROUSSAINE 73 عنوانه)ا) 
 LOT SAINT 10010 RABAT

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  سليمان   ببن  االبأدائية 

مارس 011) تحت رقم 61.

188I

JML BUSINESS CONSEIL

INFUFLAV
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

INFUFLAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
9 اقامة الكأبية زاوية شارع 

الزوقطوني و شارع محمد البقال 
جليز - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INFUFLAV

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نباتات طبية وعطرية

االستراد و الأصدير.
 9 مركز   : عنوان املقر االجأماعي 
اقامة الكأبية زاوية شارع الزوقطوني 
و شارع محمد البقال جليز - 10000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
50 حصة    : السيدة نهلية البطل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50   : السيدة زياتي حنان 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البطل  نهلية  السيدة 
سعادة  املرابطين  بلحسن  دوار 

10000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  حنان  زياتي  السيدة 
 O اقامة  الرجاء  عملية   ( املسيرة 
شقة رقم 8 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البطل  نهلية  السيدة 
سعادة  املرابطين  بلحسن  دوار 

10000 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  حنان  زياتي  السيدة 
 O اقامة  الرجاء  عملية   ( املسيرة 

شقة رقم 8 10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115731.

189I

LANCITE

LANCITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LANCITE
،شارع ابراهيم الروداني،الطابق 

5،املكأب رقم 1)، إقامة 
الريحان،حي املعاريف، ، 0330)، 

الدارالبيضاء املغرب
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LANCITE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  )33،شارع 
ابراهيم الروداني،الطابق 5،املكأب 

رقم 1)، إقامة الريحان،حي 
املعاريف، الدارالبيضاء.املغرب - 

0330) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17((35
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LANCITE
دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجاالت  في  والشركات  األشخاص 
األعمال  وريادة   ، األعمال  إنشاء 
غرفة  وتوفير   ، املكاتب  وتوفير 
غرف  وتوفير   ، فعلية  اجأماعات 
اجأماعات افتراضية ، تأجير مساحة 
والطويل  القصير  املدى  على  العمل 
لبناء  والدعم  املشورة  وتقديم   ،

املشروع وجمع األموال..
  : االجأماعي  املقر  عنوان 
)33،شارع ابراهيم الروداني،الطابق 
5،املكأب رقم 1)، إقامة الريحان،حي 
 - الدارالبيضاء.املغرب  املعاريف، 

0330) الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد رشيد املعطاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد املعطاوي عنوانه)ا) 
 ((8 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0190) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد املعطاوي عنوانه)ا) 
 ((8 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0190) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.
190I

STREET BUSINESS CENTER

ADALIA CAFE
إعالن مأعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 10000، مراكش 

املغرب
ADALIA CAFE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: محل رقم 
13 ، عملية عنبر 3، املسيرة ) -    - 

10000 مراكش املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.5888

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  10 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
الذي ينص على  قرار رقم األول: 
حصة اجأماعية،   95 ت ويت  مايلي: 
اشعيب،  فيصل  السيد  طرف  من 
مجان  ايت  ابتسام  السيدة  ل ائدة 
بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ 06 غشت 

 ،.(0(0
الذي ينص على  قرار رقم الثاني: 
اشعيب  عماد  السيد  عزل  مايلي: 

كمسير للشركة
الذي ينص على  قرار رقم الثالث: 
تعيين السيد  فيصل اشعيب  مايلي: 
غير  ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 
تم  السابقة  للقرارات  تبعا  مايلي: 

اعأماد نظام تسا�سي محين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115670.

191I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

COMPTOIR AOUAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

19 شارع عمر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

 COMPTOIR AOUAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

موالي رشيد، حديقة طريق املطار، 
مأجر بالطابق الس لي رقم 116 
، بلوك 1 ، عمارة رقم 3،طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108113
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPTOIR AOUAMI SARL
تهدف    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة  ملمارسة األنشطة الأالية:
 بشكل رئي�سي:

من  املواد  و  األجهزة  بيع  و  شراء 
الخردوات و الحديد بالأقسيط.
تاجر  للمعادن بالأقسيط  ؛

بشكل عام:
املأعلقة  األنشطة  جميع  مزاولة 
بأصنيع املعادن ،و تحويلها عن طريق 
امليكانيكي،  اللحام  و  الرقائق  إزالة 
صياغة األق ال و الأجارة  الحدادة، 

في املعادن و البالستيك؛

إنشاء، حيازة، االسأغالل مباشر 
الأأجير  تأجير،إدارة  مباشر،  غير  تو 
تركيب،  الأجارية،  األصول  لجميع 
تصول  املؤسسات،  جميع  تشغيل 
األعمال، املصانع،  األوراش، املأعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.  
جميع  نقل  تو  اسأغالل   ، تخد 
العمليات و4راءات االختراع املأعلقة 

بهذه األنشطة.
املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 
للشركة في جميع العمليات الأجارية، 
املالية، العقارية تو املنقولة و في جميع 
املقاوالت الأجارية تو الصناعية التي 
قد تكون ذات صلة بالغرض الأجاري 
من  ملحق  تو  مشابه  غرض  بأي  تو 
لأطور  تفضلية  يعطي  تن  شأنه 

الشركة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حديقة طريق املطار،  موالي رشيد، 
 116 رقم  الس لي  بالطابق  مأجر 
 - 3،طنجة  رقم  عمارة   ،  1 بلوك   ،

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
  : السيد ال ياللي العوامي الحسن 
750 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
تناس  العوامي  ال ياللي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   (50   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
الحسن  العوامي  ال ياللي  السيد 
عنوانه)ا) حي القصيبي ، زنقة ب رقم 

6 90000 طنجة املغرب.
تناس  العوامي  ال ياللي  السيد 
عنوانه)ا) حي البوغاز، زنقة عالل بن 
 90000  18 عبد القادر الوديي، رقم 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن  العوامي  ال ياللي  السيد 
ب،  زنقة   ، القصيبي  حي  عنوانه)ا) 

رقم 6 90000 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31079).

19(I

ESPACE ALGEBRE

MYBEN CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE

 BLOC 74 N°18BIS SIDI

 BERNOUSSI ، 20400،

CASABLANCA MAROC

MYBEN CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 

الأقدم )GH-17 الطابق الثاني 

سيدي البرنو�سي - 0610) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MYBEN CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

جميع اشغال ومواد  البناء  .

عنوان املقر االجأماعي : مجموعة 

الثاني  الطابق   GH2-17 الأقدم 

الدار   (0610  - البرنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عمر بن بالل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بالل  بن  عمران  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عمر بن بالل عنوانه)ا) حي 

ابن جرير   13150 الزاوية الدرقاوية  

املغرب.

السيد عمران بن بالل عنوانه)ا) 

حي الزاوية رقم 18 13150 ابن جرير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر بن بالل عنوانه)ا) حي 

ابن جرير   13150 الزاوية الدرقاوية  

املغرب

السيد عمران بن بالل عنوانه)ا) 

حي الزاوية رقم 18 13150 ابن جرير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 795)17.

193I

فيسكونت خدمات

 ELECTRODOMESTICO
ADIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيسكونت خدمات

شارع محمد حجاج تطوان، 93010، 

تطوان املغرب

  ELECTRODOMESTICO ADIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
الحسن شارع عبد السالم بن ريسون 

رقم17- - 93010 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ELECTRODOMESTICO ADIL

الأصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

و االستراد االدوات الكهر4ائة املنزلية.

عنوان املقر االجأماعي : حي موالي 

الحسن شارع عبد السالم بن ريسون 

رقم17- - 93010 تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 50   : السيد الهيشو الحاج عادل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : السيد الهيشو الحاج نبيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عادل  الحاج  الهيشو  السيد 

عنوانه)ا) شارع الحسن الأاني عمارة 

تطوان   93010 رقم6-   3 طابق   (90

املغرب.

نبيل  الحاج  الهيشو  السيد 

عنوانه)ا) شارع الحسن الأاني عمارة 

90)  93010 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عادل  الحاج  الهيشو  السيد 

عنوانه)ا) شارع الحسن الأاني عمارة 

تطوان   93010 رقم6-   3 طابق   (90

املغرب

نبيل  الحاج  الهيشو  السيد 

عنوانه)ا) شارع الحسن الأاني عمارة 

90)  93010 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)0 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 851).

191I

MA GLOBAL CONSULTING

HGM CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الأص ية

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

HGM CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.137615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 يونيو   (1 في  املؤرخ 

ذات  شركة   HGM CONSEIL حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000,00 الوحيد مبلغ رتسمالها 

 59 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 

- 0000) الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

لأص ية ودية.

و عين:

حجباني  محمد    السيد)ة) 

زنقة  املوحدين،  حي  عنوانه)ا)  و 

صنهاجة، رقم 01، تابريكت  11000 

سال املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

59 شارع  0)0) وفي  1) يونيو  بأاريخ 

 -  18 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

0.000) الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 8)7170.

195I
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EXPERTUS

ENTREPRISE EL HALLAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

EXPERTUS

 97A BD Hassan Seghir n° 87

 Casablanca CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc

 ENTREPRISE EL HALLAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 117 زاوية 

شارع وجدة وشارع ابن تاش ين 

الطابق الثاني رقم 16 الدارالبيضاء 

- 0000) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(8913

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في )) يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
وشارع  وجدة  شارع  زاوية   117«

 16 الثاني رقم  الطابق  تاش ين  ابن 

0000) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
املغرب« إلى »زاوية زنقة برفان وزنقة 

بابوم حي املحطة الطابق الثالث رقم 

 (0000  - الدارالبيضاء   ( مكأب   33

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0906).

196I

EFZED

EFZED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EFZED

 RUE SOUMAYA IMM 82, 4

 ème ETAGE N°16 QUARTIER

 PALMIER - CASABLANCA. ،

20100، CASABLANCA MAROC

EFZED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سمية عمارة )8 الطابق الرابع 

الرقم 16 حي بالمي  - 0000) الدار 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
717153

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EFZED
غرض الشركة بإيجاز : 

- تقديم خدمات ؛
والأجهيز  البناء  تعمال  جميع   -

والتشييد والتشطيب،
 ، الأجديد   ، معالجة الواجهات   -
الأبليط ، األرضيات ، البناء والنجارة 
 ، العزل املائي   ، الطرق   ، الجبص   ،

السباكة ، زخرفة النجارة والنسيج
وتمثيل  واسأيراد  و4يع  شراء   -
املأعلقة  واملواد  املعدات  جميع 

بأحقيق هدف الشركة
الغذائية  املنأجات  و4يع  شراء   -
واالكسسوارات والأصميم والديكور 

 -إدارة املساحات الخضراء.
اململوكة  العقارات  إدارة جميع   -

بشكل مشترك تو غير ذلك؛
تمثيل جميع املالكين املشاركين   -
في جميع املنظمات الخاصة تو العامة
-تنظيم الح الت ومؤتمرات: حجز 
غرف، خدمة تقديم الطعام، تصميم 

غرفة تعياد امليالد... إلخ ،
- األحداث: تنظيم تي حدث ثقافي 
تو  اجأماعي  تو  عائلي  تو  ريا�سي  تو 
سيا�سي تو مدر�سي تو سينمائي تو فني؛
 مشغل مطعم ، مطعم للوجبات 

الخ ي ة. 

- اسأيراد وتصدير.
األسواق  جميع  عن  الأنقيب   
، وعرضها على تي  املحلية واألجنبية 

سوق خاص تو عام.
قد  اسأيراد  تصدير  نشاط  تي   
غير  تو  مباشر  بشكل  ا 

ً
مرتبط يكون 

�سيء  وتي  الشركة  بغرض  مباشر 
مشابه تو مرتبط؛

- وبشكل عام ، املشاركة املباشرة 
للشركة في جميع املعامالت الأجارية 
تو الصناعية تو املالية تو املنقولة تو 
تو  مباشر  بشكل  املأعلقة  العقارية 
بواحدة   ، كلًيا تو جزئًيا   ، غير مباشر 
إليها  املشار  املعامالت  من  تخرى  تو 
تعاله وذلك من تجل تسهيل تو تعزيز 

تو تطوير نشاط الشركة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
سمية عمارة )8 الطابق الرابع الرقم 
16 حي بالمي  - 0000) الدار البيضاء  

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
الغالط  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الغالط  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 3 محج   ( الرحمة  رياض  عنوانه)ا) 
عمارة 7 شقة 3 الرحمة ) دار بوعزة 
الدار   (0660 البيضاء   النواصر 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغالط  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 3 محج   ( الرحمة  رياض  عنوانه)ا) 
عمارة 7 شقة 3 الرحمة ) دار بوعزة 
الدار   (0660 البيضاء   النواصر 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 71)173.

197I

YNSECTIA

YNSECTIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YNSECTIA
فضاء باب تن ا 3 باب املنصور 

عمارة س الطابق االول باب رقم 

3 الدار البيضاء، 0050)، الدار 

البيضاء املغرب

YNSECTIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي فضاء باب 

تن ا 3 شارع باب املنصور عمارة س 

الطابق االول باب رقم 3 - 0050) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YNSECTIA

غرض الشركة بإيجاز : الزراعة.

فضاء   : االجأماعي  املقر  عنوان 

باب تن ا 3 شارع باب املنصور عمارة 

س الطابق االول باب رقم 3 - 0050) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   100   : السيد مهدي علج 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   100  : السيد مهدي علج   

100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد مهدي علج عنوانه)ا) اقامة 

الشقة   5 الطابق  ه  عمارة  ياسمين 

املعاريف   1 الرقم  غاندي  شارع  ت 

6)00) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مهدي علج عنوانه)ا) اقامة 

الشقة   5 الطابق  ه  عمارة  ياسمين 

املعاريف   1 الرقم  غاندي  شارع  ت 

6)00) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

198I

ORIEN.COMPTA

YABILADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

YABILADI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 58 السوق 

املغطى حي الهناء سيدي سليمان - 

60300 بركان املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(99

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوعزاوي  عمر  )ة)  السيد  ت ويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   1.000

شتنبر   18 بأاريخ  حموتي  صالح 

.(0(0

عخر بوعزاوي  )ة)  ت ويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   1.000
محمد زروقي بأاريخ 18 شتنبر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (( بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 371.
199I

GLOFID

IMMOSCAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

GLOFID
196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 1 ، 0300)، الدار 
البيضاء املغرب

IMMOSCAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )5 زنقة 
سقراط ط 3 ش ر 6 - 0000) الدار 

البيضاء  املغرب .
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.108313

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يناير   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خطيب   ياسر   )ة)  ت ويت السيد 
 50 تصل  من  اجأماعية  حصة   50
حسني   )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

كمال بأاريخ 09 يناير 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716913.
(00I

gestion  pluriel

STC  FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gestion  pluriel
امل  1   زنقة  16  رقم  10  
البرنو�سي  -  الدار  البيضاء ، 
0600)، الدار  البيضاء املغرب
STC  FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي  6) محج 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
1  الدار  البيضاء  املغرب - 0000)  

الدار  البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173097
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
  STC  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FACTORY
غرض الشركة بإيجاز : الخياطة و 

النسيج.
عنوان املقر االجأماعي :  6) محج 
الطابق   3 مرس السلطان شقة رقم 
  (0000  - البيضاء  املغرب  الدار     1

الدار  البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 331   : سي اوي  السيد الحارث  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة الحداوي فاطمة الزهراء :  
333 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
السيد تكزيم  تكرم :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الحارث  سي اوي عنوانه)ا) 
حي ميمونة ) شارع الحزام الكبير رقم   

0350)  الدار  البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  تكرم  تكزيم   السيد 
شارع  البيضاء  مجموعة  القدس 
البرنو�سي    388 رقم  مالك   االمام 

0600)  الدار  البيضاء املغرب.
السيدة الحداوي فاطمة الزهراء 
رقم  حجي   سعيد  تجزئة  عنوانه)ا) 
11000 سال  106 طريق القنيطرة    

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحارث  سي اوي عنوانه)ا) 
حي ميمونة ) شارع الحزام الكبير رقم  

10 0350)  الدار  البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716993.
(01I

GLOFID

IMMOSCAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GLOFID
196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 1 ، 0300)، الدار 
البيضاء املغرب

IMMOSCAN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )5 زنقة 
سقراط ط 3 ش ر 6  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.108313

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تعيين   (0(0 يناير   (9 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) كمال 

حسني  كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716913.
(0(I

MORAF EVENTS

MORAF EVENTS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MORAF EVENTS
)33،شارع ابراهيم الروداني،الطابق 

5،املكأب رقم 1)، إقامة 
الريحان،حي املعاريف، ، 0330)، 

الدارالبيضاء املغرب
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 MORAF EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )33،شارع 

ابراهيم الروداني،الطابق 5،املكأب 
رقم 1)، إقامة الريحان،حي 

املعاريف، الدارالبيضاء 0330) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17((33

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MORAF EVENTS

تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاص  تو  عام  حدث  تي  وتنظيم 

تنظيم  و  عام،االستشارة  جمع  تو 

في  املهنية،االستشارة  اإلجأماعات 

العامة  والعالقات  الأواصل  مجال 

والأنمية العامة..

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

)33،شارع ابراهيم الروداني،الطابق 

5،املكأب رقم 1)، إقامة الريحان،حي 

 (0330 الدارالبيضاء  املعاريف، 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد رشيد املعطاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد املعطاوي عنوانه)ا) 

 ((8 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0190)  الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد املعطاوي عنوانه)ا) 
 ((8 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0190) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

(03I

STE CAK ET ASSOCIES

TWIJER DIGITAL SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TWIJER DIGITAL SARLAU
دوار ازيكي درب الشرايبي رقم 1300 

، 10000، مراكش املغرب
 TWIJER DIGITAL SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ازيكي 
درب الشرايبي رقم 1300 - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TWIJER DIGITAL SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
الهواتف وتجهزة الكمبيوتر وملحقاتها

اسأيراد وتصدير
عنوان املقر االجأماعي : دوار ازيكي 
 10000  -  1300 درب الشرايبي رقم 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد حينان يوسف  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد حينان يوسف  
 1300 دوار ازيكي درب الشرايبي رقم 

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد حينان يوسف  
 1300 دوار ازيكي درب الشرايبي رقم 

10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115596.
(01I

ORIEN.COMPTA

YABILADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ORIEN.COMPTA
)5 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

YABILADI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجأماعي 58 

السوق املغطى حي الهناء سيدي 
سليمان - 60300 بركان .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(99
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 18 شتنبر 0)0) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 371.
(05I

ORIEN.COMPTA

YABILADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

YABILADI  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 58 السوق 

املغطى حي الهناء سيدي سليمان - 

60300 بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(99

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تم تعيين  18 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حموتي صالح كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 371.

(06I

GLOFID

LYDECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

GLOFID

196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 1 ، 0300)، الدار 

البيضاء املغرب

LYDECOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 75 شارع 

11 يناير ط األول ش ر 169 - 0000) 

الدار البيضاء  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.151977
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 شتنبر   03 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل األموال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 38)717.
(07I

CONSEILS EVERNAGE

PASSE VITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

PASSE VITE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
دار السعادة 3 عمارة 177 رقم 

01 تامنصورت مراكش - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 PASSE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. VITE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحسابات الغير.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم   177 عمارة   3 السعادة  دار 
 10000  - مراكش  تامنصورت   01

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

السيد زيد اخيي  :  1 حصة بقيمة 
100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  اخيي   زيد  السيد 
موالي رشيد زاكورة  10000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  اخيي   زيد  السيد 
موالي رشيد زاكورة  10000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115681.

(08I

NEURO LEARNING SERVICES ’NLS’

 NEURO LEARNING›
SERVICES ‹NLS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 NEURO LEARNING SERVICES›
‹NLS

 16BOULEVARD ZERKTOUNI
 ETAGE 2 APPRT NUMERO 6 ،
20000، CASABLANCA MAROC
 NEURO LEARNING SERVICES›

NLS› شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  16 شارع 
الزرقطوني طابق )  رقم 6 - 0000) 

الدار البيضاء  الدار البيضاء 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(5(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 NEURO LEARNING SERVICES’

.’NLS
غرض الشركة بإيجاز : الأكوين و 

اإلستشارة .
عنوان املقر االجأماعي :  16 شارع 
الزرقطوني طابق )  رقم 6 - 0000) 

الدار البيضاء  الدار البيضاء .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد إسماعيل  فوراري  :  5)1 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : ادري�سي   علمي  محمد  السيد 
5)1 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
السيدة إيمان فيزازي  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة مريم دعنونى  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة خولة علمي ادري�سي  :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
فوراري   إسماعيل   السيد 
ت    81 عنوانه)ا) جولف سيتي عمارة 
بوسكورة   الخضراء  املدنية   6 رقم 

0000) الدار البيضاء  املغرب .
ادري�سي   علمي  محمد  السيد 
  131 جولف سيتي عمارة  عنوانه)ا) 
بوسكورة   املدنية الخضراء   3 ت رقم 

0000) الدار البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  السيدة إيمان فيزازي  
 6 رقم  ت    81 عمارة  سيتي  جولف 
 (0000 بوسكورة   املدنية الخضراء 

الدار البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  السيدة مريم دعنونى  
 9(100 زنقة الطلبة كور4ي وا     19

كور4ي وا  فرنسا .
ادري�سي   علمي  خولة  السيدة 
إقامة غرناطة رياض    (3 عنوانه)ا) 
الدار   (0000 كالي ورنيا   األندلس 

البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

فوراري   تلحق   عبد  السيد 
  (7 رقم  سهام  إقامة  عنوانه)ا) 
الدار   (0000 كالي ورنيا     6 الشقة 

البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

(09I

ال يما

 رياض هبة الجناتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ال يما
35  شا ر ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5  املدينة الجديدة ، 50000، 
مكناس املغرب

 رياض هبة الجناتي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 0) زنقة 

اللة عائشة العدوية   املدينة 
القديمة 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33019
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  1) غشت  املؤرخ في 
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ  الجناتي   هبة  رياض 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
عائشة  اللة  زنقة   (0 اإلجأماعي 
 50000 القديمة  املدينة  العدوية   
في  تزمة    : مكناس املغرب نتيجة ل 

القطاع السياحي.
زنقة   (0 و حدد مقر الأص ية ب 
اللة عائشة العدوية   املدينة القديمة 

50000 مكناس  املغرب. 
و عين:

الجناتي  االله   عبد  السيد)ة) 
عائشة  اللة  زنقة   (0 عنوانه)ا)  و 
املغرب  مكناس   50000 العدوية   

كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 517.

(10I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

N.S.C. IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
N.S.C. IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي نرجس 
) كراج رقم 1 كابو نيكرو  - 00)93 

املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(7583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 N.S.C. : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.IMMOBILIERE
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
نرجس   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 93(00  - 1 كابو نيكرو   ) كراج رقم 

املضيق املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد ابن صبيح سليم 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ابن صبيح سليم عنوانه)ا) 
شارع محمد الخراز رقم 117 93000 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابن صبيح سليم عنوانه)ا) 
شارع محمد الخراز رقم 117 93000 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
18 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3061.

(11I

SOUHAL CONSULTING

SONAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SONAKA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
يوغوسالفيا عمارة -82ت الشقة 11 

جليز - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SONAKA
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري
- البناء و اشغال مخأل ة.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 11 الشقة  -82ت  يوغوسالفيا عمارة 

جليز - 10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ابو بكر الكبير :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : ملطهري  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكبير  بكر  ابو  السيد 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ملطهري  سناء  السيدة 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكبير  بكر  ابو  السيد 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115591.
(1(I

THALAL CONSULTANTS

STYLE 4 U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
Style 4 u شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 168 
الطابق االر�سي العمارة رقم ه 

العزوزية مراكش - 10000 مراكش 

املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.51673

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  17 فبراير  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   Style 1 u

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

درهم وعنوان   10.000,00 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي 168 الطبق االر�سي 

 - مراكش  العزوزية  ه  رقم  العمارة 

10000 مراكش املغرب نتيجة العادة 

الهيكلة.

و عين:

السيد)ة) زهير   طالل و عنوانه)ا) 

8 جيليز   3) طارق بنو زياد شقة رقم 

)ة)  10000 مراكش املغرب كمص ي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 168 وفي   (0(0 فبراير   17 بأاريخ 

ه  رقم  العمارة  االر�سي  الطبق 

مراكش   10000  - العزوزية مراكش 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115168.

(13I

شركة تلأيرفيد ش.م.م

البدوي شاس توريستيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة تلأيرفيد ش.م.م

زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خني رة، 51000، خني رة املغرب

البدوي شاس توريستيك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الأقدم 

01 اجلموس - 51000 خني رة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : البدوي 

شاس توريستيك.

 la chasse : غرض الشركة بإيجاز

 touristique et exploitation de

.gites touristique

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 51000  - اجلموس   01 الأقدم 

خني رة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : البدوي  بوعزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البدوي  بوعزة  السيد 

خني رة   51000 رحو  ايت  سبت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البدوي  بوعزة  السيد 

خني رة   51000 رحو  ايت  سبت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخني رة  بأاريخ 01 شتنبر 

0)0) تحت رقم 11).

(11I

trainning office and accounting advice

 BENHADDOU
 & AZMAYESH

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,15
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 BENHADDOU & AZMAYESH
INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10،زنقة 
الحرية الشقة 6  الطابق 3  الدار 
البيضاء - 0800) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.330887

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 BENHADDOU & AZMAYESH
مبلغ رتسمالها    INTERNATIONAL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الشقة  الحرية  10،زنقة  اإلجأماعي 
6  الطابق 3  الدار البيضاء - 0800) 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

الأص ية الحبية.
10،زنقة  و حدد مقر الأص ية ب 
الدار    3 الطابق    6 الشقة  الحرية 
البيضاء  الدار   (0800  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة)  هشام   بنحدو اندل�سي  
بعمران  ايت  زنقة   (1 عنوانه)ا)  و 
السوي�سي   السادس  محمد  شارع 
)ة)  الر4اط املغرب كمص ي   10010

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71563.
(15I

AQBOU EL HOUSSAINE

IRI CHAKRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
IRI CHAKRI SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبد املومن بن علي رقم 19 الطابق 
األول الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 IRI  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. CHAKRI SARL
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشييد قنوات الري والأقطير
األشغال املخأل ة

الوساطة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق   19 عبد املومن بن علي رقم 
الرشيدية   5(000  - األول الرشيدية 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
شكري   الزهيد  موالي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   950   :

للحصة. 

حصة   50   : شكري   الحبيب   
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وص ات ومواطن الشركاء :

شكري   الزهيد  موالي  السيد 
 76 شارع واد الذهب رقم  عنوانه)ا) 
تدجيت  بني   6110( تدجيت  بني 

املغرب.
السيد الحبيب شكري  عنوانه)ا) 
بني   6110( املركز  تدجيت  بني 

تدجيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شكري   الزهيد  موالي  السيد 
 76 شارع واد الذهب رقم  عنوانه)ا) 
تدجيت  بني   6110( تدجيت  بني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 861.

(16I

GLOBAL ADVICE SARLAU

ZM-TECH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شارع باحماد طابق 1 رقم 7 ، 

0000)، الدارالبيضاء املغرب
ZM-TECH CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 
احمد توكي طابق )  - 0000) الدر 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
168863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ZM-  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TECH CONSULTING
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارة و الخبرة الأقنية في املجال 
ال الحي ، االنأاج النباتي و الصناعات 

الزراعية. 
 - اإلشراف و املرافقة في الأقنيات 

ال الحية .
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الدر   (0000  -   ( احمد توكي طابق 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد زمزامي  املصط ى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
املصط ى  زمزامي   السيد 
15 ب  عنوانه)ا) تجزئة جوهرة  رقم 
بئر الرامي الشرقية 11090  القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصط ى  زمزامي   السيد 
15 ب  عنوانه)ا) تجزئة جوهرة  رقم 
بئر الرامي الشرقية 11090  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم -.
(17I

GLOBEX CONSEIL  كلو4كس كونسياي

NG SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX  كلو4كس كونسياي
CONSEIL

1) شارع الحسن الثاني ، الشقة 

س3 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES املغرب

NG SYSTEMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة » 

ت » الشقة 7 شارع الجيش امللكي م.ج 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NG  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SYSTEMS

تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة.
عنوان املقر االجأماعي : 10 زنقة » 

ت » الشقة 7 شارع الجيش امللكي م.ج 

- 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نسرت كور :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كور  نسرت  السيد 

  ( مرجان   7 الشقة   « ب   « عمارة  

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كور  نسرت  السيد 

  ( مرجان   7 الشقة   « ب   « عمارة  

50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 569).

(18I

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة

شركة لحوم آسفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة

شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

)) زنقة العادل حي اجنان عيالن، 

16000، آس ي املغرب

شركة لحوم آس ي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الس لي رقم 17 زنقة لشبونة حي 

اهريات البيض - 16000 آس ي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

لحوم آس ي.

شراء،   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

بيع و توزيع كل تنواع اللحوم.

- خدمات نقل اللحوم و مشأقاتها.

العمليات  جميع  عامة،  بص ة  و 

املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بأغراض الشركة..

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حي  لشبونة  زنقة   17 رقم  الس لي 

آس ي   16000  - البيض  اهريات 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد عبد الغني بنزينون 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : بنزينون  محمد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بنزينون  الغني  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم )1 زنقة الحاج التهامي 

آس ي   16000 الريح  ارحات  حي 

املغرب.

عنوانه)ا)  بنزينون  محمد  السيد 

هريات  حي  لشبونة  زنقة   17 رقم 

البيض 16000 آس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنزينون  الغني  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم )1 زنقة الحاج التهامي 

آس ي   16000 الريح  ارحات  حي 

املغرب

عنوانه)ا)  بنزينون  محمد  السيد 

هريات  حي  لشبونة  زنقة   17 رقم 

البيض 16000 آس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم 1111.

(19I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائأمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ZABOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائأمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب

ZABOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء رقم 19 شقة رقم 

01 املر�سى العيون. - )7000 املر�سى 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZABOS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة   ، اسأيراد وتصدير  األسماك. 

تصدير   ، تسويق   ، وتجارة  عامة 

 ، األسماك  تنواع  جميع  واسأيراد 
رتسيات   ، القشريات   ، الرخويات 

األرجل ، األصداف البحرية ، د وغيرها 

تو  املحلية   ، البحرية  املأكوالت  من 

املسأوردة عن طريق صيد األسماك 

تو قوارب الصيد تجميد......

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شقة رقم   19 رقم  املسيرة الخضراء 

املر�سى   7000(  - املر�سى العيون.   01

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد رشيد احمر العين :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العين  احمر  رشيد  السيد 
بلوك س مدينة   317 رقم  عنوانه)ا) 
العيون   70000 العيون.  الوحدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

العين  احمر  رشيد  السيد 
بلوك س مدينة   317 رقم  عنوانه)ا) 
العيون    70000 العيون.  الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/18)).

((0I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائأمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

DHIBA ELECTRICITÉ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائأمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب
DHIBA ELECTRICITÉ  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء زنقة يوسف بن 
تاش ين رقم 35 مكرر شقة )0 
املر�سى العيون. - )7000 املر�سى 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
33167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DHIBA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. ELECTRICITÉ

تعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكهر4اء  الكهر4ائية  التركيبات 

جميع  وتوزيع  املخأل ة  واألعمال 

املعدات الكهر4ائية والجهد املأوسط 

العامة  واإلنارة  املنخ ض  والجهد 

والتسويق والبيع والأوزيع واالسأيراد 

واملواد   املسألزمات  والأمثيل لجميع 

الصناعية  الكهر4اء   ، الكهر4ائية 

واملباني......

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بن  يوسف  زنقة  الخضراء  املسيرة 

 0( شقة  مكرر   35 رقم  تاش ين 

املر�سى   7000(  - العيون.  املر�سى 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : لع و  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  السيد حسن لع و عنوانه)ا) 

اكادير   80000 اكادير  اورير  تموانزا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد حسن لع و عنوانه)ا) 

اكادير    80000 اكادير  اورير  تموانزا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/17)).

((1I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائأمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

LUBRISUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE ائأمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 000)7، املر�سى العيون 
املغرب

LUBRISUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5)) بلوك 
د  تجزئة الوحدة العيون. - 70000 

العيون املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.31171

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) محمد الخر�سي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   1.000
شتنبر   1( بأاريخ  الخر�سي  عبدهللا 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
3) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/11)).

(((I

Fiducie olympia sarl

STAFF FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er  etage n°10groupe  10  rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
STAFF FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تكادير 
، Iعمارة B(1 رقم 18 مكرر حي 

الزيأون تكيوين. - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
111(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STAFF : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.FOOD

غرض الشركة بإيجاز : - شراء و4يع 

جميع املنأجات الغذائية املغر4ية تو 

اآلسيوية ، طازجة تو مجمدة تو معلبة 

، في املغرب تو في الخارج.

اسأيراد وتصدير ونقل وتجميد   -

املأكوالت  منأجات  جميع  وتبريد 

البحرية.

جميع  وتسويق  وتر4ية  دراسة   -

املنأجات البحرية.

I ، عنوان املقر االجأماعي : تكادير
عمارة B(1 رقم 18 مكرر حي الزيأون 

تكيوين. - 80000 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة سالوي دنيا :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : يوسف  طياري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دنيا  سالوي  السيدة 

اقليم  الوطية  املركزي  السوق  حي 

طانطان 000)8 طانطان املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  طياري  السيد 

3 طانطان  8 حي بيرانزران زنقة  رقم 

000)8 طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دنيا  سالوي  السيدة 

اقليم  الوطية  املركزي  السوق  حي 

طانطان 000)8 طانطان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96116.

((3I

AUTO LOCATION SAKRAOUI

 AUTO LOCATION

SAKRAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUTO LOCATION SAKRAOUI

 RUE 69 N°12 ETG RDC

 GROUPE *P* HAY EL OULFA ،

20200، CASABLANCA MAROC

 AUTO LOCATION SAKRAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 69 
 P رقم )1 طبق س لي مجموعة

حي االل ة - 0100) الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.LOCATION SAKRAOUI

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 P طبق س لي مجموعة   1( رقم   69

البيضاء   الدار   (0100  - االل ة  حي 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

الحق  عبد  صقريوي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  صقريوي  السيد 
 (0100 البيضاء   الدار  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نعمان  مح اد  السيد 
الدار البيضاء  0100) الدار البيضاء  

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.
((1I

Fiducie olympia sarl

SOLATITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er  etage n°10groupe  10  rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
SOLATITRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تكادير 
، عمارة B(1 رقم 16 حي الزيأون 
تكيوين. - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
111(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOLATITRAV
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
تركيب  و  الكابالج  اشغال   -

كواشف الحريق.

كاميرات  تنواع  جميع  تركيب   -

وشبكات  والكابالت  املراقبة 

الكمبيوتر.

االجهزة  وصيانة  تركيب   -

الكهر4ائية والأبريد والأكييف.

تكادير   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الزيأون  حي   16 رقم   B(1 عمارة   ،

تكيوين. - 80000 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الشرقاوي لطي ي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

لطي ي  الشرقاوي  السيد 

عنوانه)ا) دوار املغارير دار اوالد زيدوح 

سوق السبت اوالد النمة 3000) بني 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لطي ي  الشرقاوي  السيد 

عنوانه)ا) دوار املغارير دار اوالد زيدوح 

سوق السبت اوالد النمة 3000) بني 

مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96115.

((5I

CRI MEKNES

MADAGRI 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

MADAGRI SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي  تشعيت 

بومية  - 51350 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MADAGRI SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز : -1األشغال 
نظام  تركيب  و  دراسة  املخأل ة.-2 

الري-3 بائع موادال الحية..
:  تشعيت  عنوان املقر االجأماعي 

بومية  - 51350 ميدلت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد بن باسو احماد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد بن باسو احماد  عنوانه)ا) 
املسيرة  شارع   (8 رقم  القدس  زنقة 
ميدلت   51350 بومية   الخضراء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن باسو احماد  عنوانه)ا) 
املسيرة  شارع   (8 رقم  القدس  زنقة 
ميدلت   51350 بومية   الخضراء  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 شتنبر  االبأدائية بميدلت  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 119.

((6I

CRI MEKNES

DOMAINE TAHA & ADAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 DOMAINE TAHA & ADAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

1 باري 1 جماعة آيت يعزم  - 51000 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 .50757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOMAINE TAHA & ADAM

غرض الشركة بإيجاز : ال الحة..

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

1 باري 1 جماعة آيت يعزم  - 51000 

الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد العالي غواتي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العالي غواتي عنوانه)ا) 

سيدي  توسيع  السالم    901 رقم 

سعيد 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

غواتي  العالي  عبد  السيد 

توسيع  السالم    901 رقم  عنوانه)ا) 

سيدي سعيد 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 897).

((7I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SAHARA ATELIERS.SAAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي ال أح زنقة ينبع رقم )3 العيون ، 

70000، العيون املغرب

SAHARA ATELIERS.SAAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوفاق بلوك د رقم )30 الطابق 
الثالث العيون  - 70000 العيون 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.30769

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   (3 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.000.000«

 1.000.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 59)1.

((8I

TGE FIDUS

GRILLADE RIAD AL ALIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 168 ، 0800)، 

املحمدية املغرب

GRILLADE RIAD AL ALIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 117 حي 

رياض السالم  - 0300) املحمدية 

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8315

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    GRILLADE RIAD AL ALIA

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

رياض  حي   117 اإلجأماعي  مقرها 

املحمدية املغرب   (0300  - السالم  

نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.

117 حي  و حدد مقر الأص ية ب 

املحمدية   (0300  - السالم   رياض 

املغرب. 

و عين:

امزيان  الواحد   عبد  السيد)ة) 

 30 رقم  الغريني  حي  عنوانه)ا)  و 

كمص ي  املغرب  املحمدية   (0300

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 7)11.

((9I
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TGE FIDUS

AUTO ESPRESSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

TGE FIDUS
حي الوحدة رقم 168 ، 0800)، 

املحمدية املغرب
AUTO ESPRESSO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 71) 

زنقة 17 حسنية 1 العليا - 0300) 
املحمدية املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.19(05

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  7) شتنبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   AUTO ESPRESSO
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 1 حسنية   17 زنقة   (71 اإلجأماعي 
املغرب  املحمدية   (0300  - العليا 

نتيجة لأوقيف نشاط .
و عين:

معروف  عبد الرحيم    السيد)ة) 
و عنوانه)ا) تجزئة سميكرف رقم )5 
املحمدية املغرب   (0830 بني يخلف 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 (71 وفي   (0(0 غشت   (7 بأاريخ 
 (0800  - العليا   1 حسنية   17 زنقة 

املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 9)11.

(30I

ZHAR AHMED

ELGHARNITIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
 ELGHARNITIA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم )) 

بلوك و زنقة 06 املرجة الس لى 

زواغة الس لى - 0)300 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELGHARNITIA TRAVAUX

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخأل ة.
 (( رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

بلوك و زنقة 06 املرجة الس لى زواغة 

الس لى - 0)300 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 600   : البهلول  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : البهلول  التهامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البهلول  ياسين  السيد 
بلوك و املرجة واد   06 زنقة   (( رقم 

فاس 0)300 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  البهلول  التهامي  السيد 

العليا   زواغة  الجديد  الحي   915

0)300 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البهلول  ياسين  السيد 
بلوك و املرجة واد   06 زنقة   (( رقم 

فاس 0)300 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/331).
(31I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

بروم كول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC
بروم كول شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار والد 
شعوف ب س ب رقم 0)10 واحة 
سيدي ابراهيم - 10000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.755(3

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تحويل   تم    (0(0 ماي   11 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
رقم  ب  س  ب  شعوف  والد  »دوار 
0)10 واحة سيدي ابراهيم - 10000 
تجزئة   839« إلى  املغرب«  مراكش 
املسار طريق تس ي  - 10000 مراكش  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115718.
(3(I

ميرالسيرف

ميرالسيرڤ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميرالسيرف
اقامة النسيم م س 9 عمارة 1 
الشقة 1 املحمدية ، 8810)، 

املحمدية املغرب
ميرالسيرڤ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
النسيم م س 9 عمارة 1 الشقة 1 
املحمدية - 8810) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 (5973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ميرالسيرڤ.
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 1 الشقة   1 عمارة   9 النسيم م س 
املحمدية - 8810) املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 100   : الطويل  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة عائشة الطويل عنوانه)ا) 
 1 عمارة   9 س  م  النسيم  اقامة 
الشقة 1 املحمدية 8810) املحمدية 

املحمدية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة الطويل عنوانه)ا) 
 1 عمارة   9 س  م  النسيم  اقامة 
الشقة 1 املحمدية 8810) املحمدية 

املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 993.

(33I
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MEH EXPERTISE

PERLAPARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
18 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 3)50)، خريبكة 

املغرب
PERLAPARK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مقيم في  
11 السوق القديم الطابق الثاني 
بلوك د زنقة 1) غشت  - 5000) 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6557
في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 15 شتنبر   
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PERLAPARK
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
Exploitant station de services-

 café/restaurant-location de
.terrain de sport

مقيم في    : عنوان املقر االجأماعي 
الثاني  الطابق  القديم  السوق   11
 (5000  - غشت    (1 زنقة  د  بلوك 

خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
150 حصة    : السيد كرام ميلود 

بقيمة 100 درهم للحصة .
160 حصة    : السيد كرام ياسين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   110   : السيد كرام تمين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة كرام إيمان :  5)1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

5)1 حصة    : السيدة كرام زينب 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 96 السيد كرام ميلود عنوانه)ا) 

ش  ت  درج  الخضراء  املسيرة  شارع 

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    5

املغرب.

 3( السيد كرام ياسين عنوانه)ا) 

زنقة ابن يعلى اإلي راني طابق 3 شقة 

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    6

املغرب.

 96 عنوانه)ا)  تمين  كرام  السيد 

شارع املسيرة الخضراء طابق 3 شقة 

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    5

املغرب.

عنوانه)ا)  إيمان  كرام  السيدة 

3 ش  ط  شارع املسيرة الخضراء   96

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    5

املغرب.

عنوانه)ا)  زينب  كرام  السيدة 

3 شقة  زنقة تبو يعلى اإلفراني طابق 

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 96 السيد كرام ميلود عنوانه)ا) 

ش  ت  درج  الخضراء  املسيرة  شارع 

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    5

املغرب

 3( السيد كرام ياسين عنوانه)ا) 

زنقة ابن يعلى اإلي راني طابق 3 شقة 

البيضاء   الدار   (0000 املعاريف    6

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم )73.

(31I

MARCHICA CONSEIL

SAP ESTUDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

MARCHICA CONSEIL
11 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 000)6، الناظور 
املغرب

SAP ESTUDIOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 115-

117،شارع حسن األول، الناظور. 
- 000)6 الناظور املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16(51
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 يوليوز   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»300.000 درهم« تي من »700.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

طريق :  -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3179.

(35I

AUDEC EXPERTISE

HIGH SWOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
3))، شارع الزرقطوني ،الطابق 

السابع،مكأب رقم 7 ،حي الراسين ، 
الدارالبيضاء ،0100)، املغرب

HIGH SWOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك واحد ،
وعنوان مقرها اإلجأماعي    

سيتي تاور ، 1) زنقة دو بابوم ، 
الطابق 6 ،رقم 31 ،حي املحطة 
ـ0130) الدارالبيضاء املغرب  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(603

 (6 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سي 

القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات شريك واحد  باملميزات 

الأالية  

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية   

 HIGH بمخأصر تسميتها:  اإلقأضاء 

SWOT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويقية،  استشارات  وكالة 

مزود  االتصال،  االتصاالت،نصيحة 

تن يذ   ، االتصاالت واإلعالن  خدمة 

 ، باالتصاالت  املأعلقة  األعمال 

االستشارات اإلدارية

عنوان املقر اإلجأماعي :

بابوم  دو  زنقة   (1  ، تاور  سيتي 

املحطة  ،حي   31 ،رقم   6 الطابق   ،

ـ0130) الدارالبيضاء املغرب

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة

 :100000 :مبلغ رتسمال الشركة 

درهم، مقسم كالأالي

1000 جزء  السيد خالد اليزيري: 

من 100درهم لكل واحد

العائلية  الشخصية  :ـاألسماء 

وص ات مواطن و الشركاء 

اليزيري دوالجنسية  السيد خالد 

 ،  15/08/1981 ولد   ، املغر4ية 

حامل البطاقة الوطنية ل ج15681 

و   0(/0(/(015 بأاريخ  صدر 

منير،  ابن  زنقة   (05 في  القاطن 

املعاريف،الدارالبيضاء

و  العائلية  الشخصية  :األسماء 

مواطن  مسيري الشركاء.
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اليزيري دوالجنسية  السيد خالد 

 ،  15/08/1981 ولد   ، املغر4ية 

حامل البطاقة الوطنية ل ج15681 

و   0(/0(/(015 بأاريخ  صدر 

منير،  ابن  زنقة   (05 في  القاطن 

املعاريف،الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

غشت 0)0)ـ

(36I

AUDEC EXPERTISE

RAITIKA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE 

3)) ،شارع الزرقطوني الطابق 

السابع،مكأب رقم 7 ،حي الراسين ، 

الدارالبيضاء ،0100)،املغرب   

      RAITIKA INVEST

هي شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك واحد 

وعنوان مقرها اإلجأماعي  

سيتي تاور ، 1) زنقة دو بابوم ، 

الطابق 6 ،رقم 31 ،حي املحطة 

ـ0130) الدارالبيضاء املغرب  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد  

 رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(601

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سي 

تم إعداد القانون   (0(0  31 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات شريك واحد  باملميزات 

الأالية  :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية   

تسميتها:  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAITIKA INVEST

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املباني العامة، والأصميم والأجميع، 
والكهر4اء،تعمال  البناء،  وتعمال 
والقرميد،  وال رو،  السباكة، 

واألعمال املأنوعة
:عنوان املقر اإلجأماعي 

بابوم  دو  زنقة   (1  ، تاور  سيتي 
املحطة  ،حي   31 ،رقم   6 الطابق 

ـ0130) الدارالبيضاء املغرب
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة
 :100000 :مبلغ رتسمال الشركة 

درهم، مقسم كالأالي
1000 جزء  السيد نبيل بندعدع: 

من 100درهم لكل واحد
العائلية  الشخصية  :ـاألسماء 

وص ات مواطن و الشركاء 
السيد نبيل بندعدع دوالجنسية 
11/06/1979، حامل  املغر4ية ، ولد 
البطاقة الوطنية ب ي716668 صدر 
في  والقاطن   (1/06/(0(0 بأاريخ 

الحسين تارودانت
و  العائلية  الشخصية  :األسماء 

مواطن  مسيري الشركاء
السيد نبيل بندعدع دوالجنسية 
11/06/1979، حامل  املغر4ية ، ولد 
البطاقة الوطنية ب ي716668 صدر 
في  والقاطن   (1/06/(0(0 بأاريخ 

الحسين تارودانت
باملحكمة  القانوني  اإليداع  .تم 
 31 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

غشت0)0) ـ
(37I

مسأأمنة سامي للمحاسبة

DYOUR WALD ZOUHRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسأأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم 55 بلوك 1 الطابق 
األول بني مالل ، 3001)، بني مالل 

املغرب
 DYOUR WALD ZOUHRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

عثمانية الحي االداري  الطابق 

الثالث  - 3000) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DYOUR WALD ZOUHRA

-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

- مجزئ ترا�سي معدة للبناء

مقاول في األشغال املخأل ة تو   -

البناء.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عثمانية الحي االداري  الطابق الثالث  

- 3000) بني مالل املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

العاللي  الرحيم  عبد  السيد  

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العاللي  الرحيم  عبد  السيد 

اوالد  بوتاتشة  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

يوسف 3350) قصبة تادلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العاللي  الرحيم  عبد  السيد 

اوالد  بوتاتشة  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

يوسف 3350) قصبة تادلة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 587.

(38I

audilex accounting

 Société NOUR DE
 TRAVAUX MONOCOUCH

SNDTM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
 Société Nour De TRAVAUX

   »MONOCOUCH »SNDTM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)3 
تجزئة الحسنى 1 املحاميد مراكش - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 Société Nour De TRAVAUX

.  »MONOCOUCH »SNDTM
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشييد.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 1)3 
 - 1 املحاميد مراكش  تجزئة الحسنى 

10000 مراكش املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : نباء  الدين  نور  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نباء  نورالدين  السيد 
املحاميد   1 1)3 تجزئة الحسنى  رقم 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نباء  نورالدين  السيد 
املحاميد   1 1)3 تجزئة الحسنى  رقم 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115559.

(39I

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT

FCP  MONETAIRE PLUS
شركة الأضامن

تغيير تسمية الشركة

FCP  MONETAIRE PLUS
 تجديد االعأماد لصندوق الأوظيف 

املشترك
و قواعد  االسم   تعديل  اثر  على 

الترتيب
املشترك  الأوظيف  صندوق 
الهيئة  رئيسة  قرار  بعد  مقبول 
بأاريخ  الرساميل  لسوق  املغر4ية 
 GP(0088 3)/0/07)0) تحت رقم
تأسيس  املميزات  و  الأكوين 
صندوق الأوظيف املشترك  بموجب 
 (016/09/(9 في  مؤرخ  عرفي  عقد 
طبقا للظهير الشريف رقم 13.93.1)  
 (1(  1111 اآلخر  ر4يع  في  املؤرخ 
بالهيئات  املأعلق   (1993 سبأمبر 
للقيم  الجماعي  بالأوظيف  املكل ة 

املنقولة  و تأمثل ميزاته في ما يلي: 
الأوظيف  صندوق  إسم   •
 FCP OBLIGATAIRE الجماعي: 

.PLUS

• قواعد الترتيب: هيئة الأوظيف 
الجماعي للقيم املنقولة ألمد طويل

من  سنة ابأداء   99 املدة:   •
لدى  الضبط  بكأابة  اإليداع  تاريخ 

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء
املؤسسة  عنوان  و  إسم   •
 BMCE BANK OF  : الوديعة 
محج   110 مقرها,  الكائن   AFRICA

الحسن الثاني الدار البيضاء 
املؤسسة  عنوان  و  إسم   •
  ATLAS CAPITAL MANAGEMENT
,زنقة   88 مقرها   الكائن  املسيرة    :

املراك�سي الدار البيضاء   
  :   A.SAAIDI & Associés  •
إسم مراقب الحسابات الكائن مقره 

ب 1ساحة  مارشال   الدار البيضاء
مبلغ حصص املشاركة األولية:   •

1.000.000  درهم
الذي  الصافية  األصول  مبلغ   •
ال يمكن فيما دونه القيام بإسترداد 

الحصص : 500.000   درهم
باإليداع  القيام  تم    : اإليداع   •
لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 
في  املحكمة الأجارية بالدار البيضاء 

0/09)0)/ 5) تحت رقم )71711

(10I

FLASH ECONOMIE

CHARLIE INDIA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»CHARLIE INDIA SARL «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي : فيال رقم 
1 زنقة عبد الواحد الدراق كليز – 

مراكش .
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

101659:
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم  يونيو0)0)    01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

CHARLIE INDIA SARL
رجل  بإيجاز:  الشركة  غرض   

تعمال في إدارة العمليات الأجارية تو 

الصناعية تو الزراعية تو املدنية تو 

العسكرية، الوساطة املالية.

  عنوان املقر االجأماعي : فيال رقم 
 – الدراق كليز  الواحد  زنقة عبد   1

مراكش.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة    

الشركة: 99 سنة.

  مبلغ رتسمال الشركة :   يبلغ رتس 

درهم   100.000,00 الشركة   مال 

وهي مقسمة إلى  1.000  سهم بقيمة  

100.00 درهم لكل منها ، مرقمة من 

للمساهم  وتخصص   ، إلى1.000   1

الوحيد السيد فهد الشعرة.

فهد  السيد  الشركة:  مسير 

 (1/0(/1980 الشعرة, مزداد بأاريخ 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  بالر4اط, 

و القاطن     A336609 الوطنية رقم 

 - حي الرياض   8 بلوك رقم   ( بقطاع 

الر4اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

0)0)/06/07 تحت الرقم 5)1139.

(11I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE RIF DE
 RADIOLOGIE ET IMAGERIE

MEDICALE
إعالن مأعدد القرارات

 CENTRE RIF DE RADIOLOGIE

   ET IMAGERIE MEDICALE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجأماعي  رقم 161 

، حي  بومسمار - مراكش
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

80563

العام  الجمع  بمقأ�سى   .I

17 يونيو0)0)  االسأثنائي املؤرخ في 

, تمت الأعديالت الأالية :

موافقتهم  الشركاء  يعطي      .1

)ثالثة آالف  3،750 حصة  على بيع  

تحمل  حصة)  وخمسون  وسبعمائة 

قبل  من   3،750 إلى   1 من  األرقام 

القيطوني  إدري�سي  سامية  السيدة 

املزداد   ، الشعرة  فهد  السيد  إلى 

حامل  بالر4اط،   (1/0(/1980 سنة 

و   ،A336609 للبطاقة الوطنية رقم 

حي   ،8 بلوك رقم   ،( القاطن بقطاع 
رياض – الر4اط.

إدري�سي  سامية  السيدة   .(  

سنة  مزدادة   , القيطوني 

10/08/1987 في إكس فرنسا حاملة 

 ،  CD9(0(8 للبطاقة الوطنية رقم 

والقاطنة بقطاع )، بلوك رقم 8، حي 
رياض – الر4اط.

تعيين السيد فهد الشعرة،      .3

مسير للشركة.

1.    الأعديل القانوني املترتب على 

ذلك.

القانوني  اإليداع  تم   .II

بأاريخ   الأجارية بمراكش   باملحكمة  

0)0)/10/07تحت رقم 3999.

(1(I

Les cafés Dubois

JUMEIRA MOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUMEIRA MOD

إقامة الغيث  زاوية زنقة روما و زنقة 

فيلنا شارع ) مارس ، 0)03)، الدار 

البيضاء املغرب

JUMEIRA MOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الغيث  زاوية زنقة روما و زنقة فيلنا 

شارع ) مارس - 0)03) 

 الدار البیضاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

163053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JUMEIRA MOD

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشاريع امل وضة , األشغال املخأل ة 

 , , تسيير وإدارة توراش البناء  والبناء 

الدراسات الأقنية املخأل ة املأعلقة 

بالبناء.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة  و  روما  زنقة  زاوية  الغيث  

0)03)  الدار   - ) مارس  فيلنا شارع 

البیضاء  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : عاطل  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حسن عاطل عنوانه)ا) 60 

محج حبيب �سي ناصر 0300)  الدار 

البیضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن عاطل عنوانه)ا) 60 

محج حبيب �سي ناصر 0300)  الدار 

البیضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 0)0) تحت رقم 737166.

(13I

nador conseil sarl au

KA.SA IMMO  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

KA.SA IMMO  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الجديد  الطريق الرئي�سي إقامة 

محسن الشقة رقم 1 بني انصار  - 

000)6 الناضور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13513

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

KA.SA IMMO  SARL  مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الطريق  الجديد   الحي  اإلجأماعي 

الرئي�سي إقامة محسن الشقة رقم 1 

بني انصار  - 000)6 الناضور املغرب 

نتيجة ل : نتيجة حل مبكر لشركة.

الحي  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

إقامة  الرئي�سي  الطريق  الجديد  

 - انصار  بني   1 رقم  الشقة  محسن 

000)6 الناضور املغرب. 

و عين:

و  يوسف  شادية     السيد)ة) 

عنوانه)ا)  حي اوالد العربي بني انصار  

000)6 الناظور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 03 غشت 

0)0) تحت رقم 576) و 578).

(11I

مكأب محاسبة

 INTERNATIONAL
 LANGUAGE HORIZON

PRIVATE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

مكأب محاسبة
عمارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب
 INTERNATIONAL LANGUAGE
  HORIZON PRIVATE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

)6 شارع موالي عبد هللا بوتاملين 
الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.13189

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 3) يوليوز 0)0) تقرر حل 
 INTERNATIONAL LANGUAGE
  HORIZON PRIVATE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رتسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   60.000
)6 شارع موالي عبد  اإلجأماعي رقم 
 5(000  - الرشيدية  بوتاملين  هللا 

الرشيدية املغرب نتيجة ألزمة.
و عين:

افان   جيمس   سكوت  السيد)ة) 
الدهب  وادي  تجزئة  عنوانه)ا)  و 
000)5 الرشيدية املغرب  الرشيدية  

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
رقم  وفي   (0(0 يوليوز   (3 بأاريخ 
بوتاملين  هللا  عبد  موالي  شارع   6(
الرشيدية   5(000  - الرشيدية 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

غشت 0)0) تحت رقم 5)).
(15I

CSN MAROC

بدر ترافو ا نيكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

بدر ترافو ا نيكوص شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل بدوار 

ال يض االوداية مراكش - 53)10 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

بدر   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ترافو ا نيكوص.

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ح ر اآلبار.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  االوداية  ال يض  بدوار 

53)10 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : العيادي  بدر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
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السيد بدر العيادي عنوانه)ا) دوار 

سيدي عياد االوداية مراكش 53)10 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر العيادي عنوانه)ا) دوار 

سيدي عياد االوداية مراكش 53)10 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 5860.

(16I

MOHAMED BENNIS

سطاسيون تمودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

سطاسيون تمودة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 

1 - طويبلة البوفروري - رقم 11 - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(73(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سطاسيون تمودة.

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبنزين و لخدمات السيارات.

 -  1 كلم   : عنوان املقر االجأماعي 
طويبلة البوفروري - رقم 11 - 93000 

تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500   : السيد رشيد داود 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الخالدي  سعيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

كلم  السيد رشيد داود عنوانه)ا) 
 11 رقم   - البوفروري  الطويبلة   -  1

93000 تطوان املغرب.
السيد سعيد الخالدي عنوانه)ا) 
شارع محمد الخراز - زنقة اإلقدام - 
تطوان   93000  ( الطابق   -  97 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كلم  السيد رشيد داود عنوانه)ا) 
 11 رقم   - البوفروري  الطويبلة   -  1

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االبأدائية بأطوان  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 313).

(17I

FINCOSA MARRAKECH

MOTOCYCLE ACHARAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 
املغرب

 MOTOCYCLE ACHARAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي محاميد 5 

رقم 5  - 10000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.166(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 13 فبراير 0)0) تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
االر�سي  الطابق  بالعنوان  الكائن 
 10000  -   833 رقم   B  ( املسيرة 
طرف  من  املسير  و  املغرب  مراكش 

السيد)ة) منظف محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111119.

(18I

CABINET KHACHIM

BAY WAY TRANS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 BAY WAY TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 C66 وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة

شقة رقم 19 املغرب العربي س  - 
11000  القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
55913

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BAY   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. WAY TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين
نقل البضائع

النقل املدر�سي.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
C66 شقة رقم 19 املغرب العربي س  

- 11000  القنيطرة املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : حكيمة  الدواق  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد كلويب سليم :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة الدواق حكيمة عنوانه)ا) 

 05 مجموعة   3( الرقم   ((7 الزنقة 

11000  القنيطرة املغرب .

عنوانه)ا)  سليم  كلويب  السيد 

العربي  19املغرب  الشقة   66 عمارة 

س 11000  القنيطرة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سليم  كلويب  السيد 

العربي  19املغرب  الشقة   66 عمارة 

س 11000  القنيطرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 599).

(19I

FOUZMEDIA

RZ ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

RZ ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 1 - 11000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55753
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 RZ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ENGINEERING
مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات واالبحاث
البناء املعدني

الأكوين املسأمر.
 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 11000  -  1 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
زهير  محمد  الصافي  السيد 
 1(9 عمارة  ابمان  اقامة  عنوانه)ا) 

السالم  11000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  ناجيبي  ر�سى  السيد  
 11000 الخامس  شارع محمد   151

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زهير  محمد  الصافي  السيد 
 1(9 عمارة  ابمان  اقامة  عنوانه)ا) 

السالم  11000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.
(50I

nador conseil sarl au

THE  RIGHT INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

  THE  RIGHT INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة  
مارينا الناظور M/C 1 حي اوالد 
ابراهيم - 000)6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18813
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   16 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
THE  RIGHT INVESTMENT   مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
مارينا  اقامة   اإلجأماعي  مقرها 
 - حي اوالد ابراهيم   M/C  1 الناظور 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   6(000

حل مبكر للشركة.
اقامة   ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
اوالد  حي   M/B  1 الناظور  مارينا 

ابراهيم - 000)6 الناظور املغرب. 
و عين:

قمر و عنوانه)ا)  يحيى   السيد)ة) 
 13 رقم   15 زنقة  الشيخ  لعري  حي 
000)6 الناظور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 03 غشت 

0)0) تحت رقم 575) و577).
(51I

BELCOMPTA

GENERALE DE BIOMASSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 1 بلوك ب شارع النور زواغة 

العليا ، 30000، فاس املغرب
GENERALE DE BIOMASSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم )1 
زنقة 3 حي ميكو املرجة - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GENERALE DE BIOMASSE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITATION INDUSTRIELLES

ET AGRICOLES

NIGOCIANT

. TRAVAUX DIVERS
 1( رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
 30000  - املرجة  ميكو  حي   3 زنقة 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

اللطيف  عبد  حميدوش  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  حميدوش  السيد 
عنوانه)ا) حي زينب 1 رقم 7 الطابق 1 

الدكرات 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  حميدوش  السيد 
عنوانه)ا) حي زينب 1 رقم 7 الطابق 1 

الدكرات 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/061).

(5(I

omnium management

SANI 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc
SANI 4 YOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي )8 اقامة 
)5 شارع الحسن الثاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6(5(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SANI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.1 YOU
غرض الشركة بإيجاز : بيع عقاقير 

بالأقسيط.
االسأيراد والأصدير.

مقاول في اشغال البناء و املخأل ة.
عنوان املقر االجأماعي : )8 اقامة 
 30000  - الثاني  الحسن  شارع   5(

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد اسماعيل امنصاك :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الشرابي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
امنصاك  اسماعيل  السيد 
رقم  الحداد  تجزئة  عنوانه)ا) 
 110(0 القنيطرة   06 الشقة   (098

القنيطرة املغرب.
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السيد يوسف الشرابي عنوانه)ا) 
طريق   ( زنقة موريال الوفاء   6 رقم 

ص رو فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امنصاك  اسماعيل  السيد 
رقم  الحداد  تجزئة  عنوانه)ا) 
 110(0 القنيطرة   06 الشقة   (098

القنيطرة املغرب
السيد يوسف الشرابي عنوانه)ا) 
طريق   ( زنقة موريال الوفاء   6 رقم 

ص رو فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1113.

(53I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

IDÉAL LOTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي ال أح زنقة ينبع رقم )3 العيون ، 
70000، العيون املغرب

idéal lotissement  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الوكالة 01 بلوك d العيون  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 idéal  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. lotissement
غرض الشركة بإيجاز : البناء و4يع 

املناطق االقأصادية والسكنية .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الوكالة 01 بلوك d العيون  - 70000 

العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
  : عالمي   املهدي  محمد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيد محمد عياش  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 : عالمي   املهدي  محمد  السيد   

500 بقيمة 100 درهم.
السيد محمد عياش  : 500 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
عالمي   املهدي  محمد  السيد 
رقم  الدويهي  محمد  زنقة  عنوانه)ا) 
01 السمارة  000)7 السمارة  املغرب.
عنوانه)ا)  عياش   محمد  السيد 
العيون  الواد  فم  الضيعات  حي 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عالمي   املهدي  محمد  السيد 
رقم  الدويهي  محمد  زنقة  عنوانه)ا) 
01 السمارة  000)7 السمارة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
15 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)/169).
(51I

MASSIVECOM

MASSIVECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MASSIVECOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، زنقة 
الحرية طابق 3 شقة 5 - 0)01) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MASSIVECOM

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأواصل، االسأيراد و الأصدير.
عنوان املقر االجأماعي : 10، زنقة 

الحرية طابق 3 شقة 5 - 0)01) الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عادل بوطلب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد تمين زنأوتي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عادل بوطالب عنوانه رقم 

 (01(0 شارع موديبوكيأا بواو   788

الدار البيضاء املغرب.

رقم  عنوانه  زنأوتي  تمين  السيد 
حي   ( شقة   ( طابق  ريومير  زنقة   1

البيضاء  الدار   (0360 املستش يات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل بوطالب عنوانه رقم 

 (01(0 شارع موديبوكيأا بواو   788

الدار البيضاء املغرب

رقم  عنوانه  زنأوتي  تمين  السيد 
حي   ( شقة   ( طابق  ريومير  زنقة   1

البيضاء  الدار   (0360 املستش يات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

(55I

nador conseil sarl au

 CAFE RESTAURANT
ORCHESTRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 CAFE RESTAURANT

ORCHESTRA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
مارينا ناظور M/C1 حي اوالد 

ابراهيم  - 000)6 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16911

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 يوليوز   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CAFE الوحيد  الشريك  ذات 
   RESTAURANT ORCHESTRA
درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 
اقامة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
مارينا ناظور M/C1 حي اوالد ابراهيم  
 : الناظور املغرب نتيجة ل   6(000  -

نتيجة حل مبكر للشركة.
اقامة  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
مارينا ناظورM/C 1 حي اوالد ابراهيم  

- 000)6 الناظور املغرب. 
و عين:

السيد)ة) صالح  قمر و عنوانه)ا) 
لعري   13 رقم   15 الزنقة  ا  سكأور 
املغرب  الناظور   6(000 الشيخ 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 5) غشت 

0)0) تحت رقم 895) و 896).

(56I
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nador conseil sarl au

STATION DE SERVICE AVIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 STATION DE SERVICE AVIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع االمير 

سيدي محمد رقم 86 - 000)6 

الناظور املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11(65

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   16 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

STATION DE SERVICE AVIA  مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي شارع االمير سيدي 

الناظور   6(000  -  86 رقم  محمد 

نتيجة حل مبكر   : املغرب نتيجة ل 

للشركة.

شارع  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

االمير سيدي محمد رقم 86 - 000)6 

الناظور املغرب. 

و عين:

و  بوداس  صالح    السيد)ة) 

شارع االمير سيدي محمد  عنوانه)ا) 

املغرب  الناظور   6(000  86 رقم 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 5) غشت 

0)0) تحت رقم 893) و 891).

(57I

nador conseil sarl au

SAMAD TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

SAMAD TRADING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 31) الناضور - 

000)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(06(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SAMAD TRADING

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقاعات  واملطاعم  املقاهي  معدات 

الح الت

االجهزة  و  املنسوجات  اسأيراد 

ومواد  املنزلي  االثاث  االلكترونية، 

البناء  .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الناضور   (31 رقم  امللكي  الجيش 

000)6 الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد عبد املالك احمري 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيد عبد الصمد احمري  :  500 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

احمري  املالك  عبد  السيد 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 
الناضور   6(000 الناضور   (1(

املغرب.
احمري  الصمد  عبد  السيد 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 
الناضور   6(000 الناضور   (1(

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
احمري  الصمد  عبد  السيد 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 
الناضور   6(000 الناضور   (1(

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 18 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3133.

(58I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

HOLDING MENARE
تعيين تعضاء مجلس اإلدارة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

HOLDING MENARE »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 35، شارع 

روزفلت، - - الدار البيضاء املغرب.

»تعيين تعضاء مجلس اإلدارة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.81099

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0)

تقرر تعيين تعضاء مجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية الأالية: 

- من 0)0) إلى 5)0)

األشخاص الطبيعيون: 

عبدالكريم  السيد  السيد)ة) 

مجلس  عضو  بص أه)ا)  بنشرقي 

 ،35 ب:  عنوانه)ا)  والكائن  اإلدارة 

البيضاء  الدار   - روزفلت،  شارع 

املغرب.

السيد)ة) السيدة ش يقة بنشرقي 

اإلدارة  مجلس  عضو  بص أه)ا) 

شارع   ،35 ب:  عنوانه)ا)  والكائن 

روزفلت، - الدار البيضاء املغرب

بنشرقي  مهدي  السيد  السيد)ة) 

اإلدارة  مجلس  عضو  بص أه)ا) 

شارع   ،35 ب:  عنوانه)ا)  والكائن 

روزفلت، - الدار البيضاء املغرب

األشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715918.

(59I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

HOLDING MENARE

تعيين رئيس مجلس اإلدارة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

HOLDING MENARE »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 35، شارع 

روزفلت - - الدار البيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.81099

اإلداري   العام  الجمع  إطار  في 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر تعيين 

رئيسا  عبدالكريم  بنشرقي  السيد 

 HOLDING شركة  إدارة  ملجلس 

 (0(0 يونيو   30 بأاريخ:   MENARE

وتأمثل الصالحيات املخولة له فيما 

يلي: التسيير الكلي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715918.

(60I
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بورا كون�سي

NEGONAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بورا كون�سي
6 عمارة الغزالي زنقة اإلسكندرية 
شقة رقم 3 املدينة الجديدة ، 

50000، مكناس املغرب
NEGONAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 188 

حي االنارة 3. - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50615

 (( عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEGONAV
غرض الشركة بإيجاز : »االسأيراد 
العامة  األشغال   «  ، والأصدير« 

للبناء«..
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
50000 مكناس   -  .3 188 حي االنارة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد الرحمن زوالي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
زوالي  الرحمن  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة عين زورة رقم 19 حي 

النهضة القرية  11150 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زوالي  الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) زنقة عين زورة رقم 19 حي 

النهضة القرية 11150 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 718).

(61I

nordsys

DROPS TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

drops technology

 Avenue moulay ismail

 residence moulay ismail 3 eme

 etage n9 ، 90000، TANGER

maroc

drops technology  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

العزيزة شارع اململكة العر4ية 

السعودية الطابق الثالث رقم 0) - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.105611

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  06 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  نهيلة  العاشق 

لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 3786.

(6(I

FIDUBAC SARL

ALUFUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاش ين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ALUFUK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املطار 
لوط  توندا55 رقم )) - 000)6  

الناظور املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17989

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) يونس  الصبحي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   500
)ة)   السيد  ل ائدة   حصة   1.000
شتنبر   18 بأاريخ  الصبحي  ميمون 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3188.
(63I

LE PREMIER CONSEIL

ASSIF LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ASSIF LAND   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 3) 
الطابق 3 اقامة عمارة شارع العراق 

مراكش - . مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.100951

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يوليوز   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دنيا  ندير   )ة)  السيد  ت ويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   (.500
500.) حصة ل ائدة  السيد )ة) لبنى 

ل حل بأاريخ 17 يوليوز 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
13 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111863.

(61I

sofoget

 JAWHARAT LARACHE
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 JAWHARAT LARACHE TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي  العرائش 

حي منار ) رقم )31 -  العرائش 
العرائش املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3785

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (019 تكأو4ر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ياسين   )ة)  السيد  ت ويت 
اجأماعية  حصة   500 املعضا�سي 
500 حصة ل ائدة  السيد  من تصل 
تكأو4ر   11 بأاريخ  قلية  بدر   )ة)  

.(019
ابر4ب  رفيق   )ة)   ت ويت السيد 
500 حصة اجأماعية من تصل 500 
بدر  قلية  )ة)   السيد  حصة ل ائدة  

بأاريخ 11 تكأو4ر 019).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 1) نونبر 

019) تحت رقم 1009.

(65I
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sofoget

 JAWHARAT LARACHE
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
jawharat larache trans  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي  العرائش 

حي منار ) رقم )31  العرائش   
العرائش   العرائش  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3785

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 11 تكأو4ر 019) تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة)  قلية  
بدر كمسير وحيد تبعا لقبول اسأقالة 

املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 1) نونبر 

019) تحت رقم 1009.
(66I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE MALA ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE MALA ELEVAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

ايت عاصم فركلة العليا تنجداد - 
600)5 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
11139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MALA ELEVAGE

مزارع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-تر4ية و تسمين املوا�سي.

عنوان املقر االجأماعي : قصر ايت 

عاصم فركلة العليا تنجداد - 600)5 

تنجداد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : ابراهيم  بسباس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد بوغبا محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بسباس ابراهيم عنوانه)ا) 

 5(600 تنجداد  عاصم  ايت  قصر 

تنجداد املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  بوغبا  السيد 

كلميمة  تنجداد  عاصم  ايت  قصر 

600)5 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بسباس ابراهيم عنوانه)ا) 

 5(600 تنجداد  عاصم  ايت  قصر 

تنجداد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 837.

(67I

مكأب املحاسبة اطاكوم

MEDADA BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

MEDADA BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 

حمواسرير فركلة العليا تنجداد - 

600)5 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MEDADA BTP

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة.

عنوان املقر االجأماعي : قصر ايت 

 - تنجداد  العليا  فركلة  حمواسرير 

600)5 تنجداد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

00) حصة    : السيد دادا محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد دادا محمد عنوانه)ا) قصر 

 5(600 كومليمة  تنجداد  حمو  ايت 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دادا محمد عنوانه)ا) قصر 

 5(600 كومليمة  تنجداد  حمو  ايت 

تنجداد املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 838.

(68I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ABWABONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(
، 60000، OUJDA MAROC
ABWABONA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي وجدة، 
)) زنقة الجزائر. - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ABWABONA
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومشأقات  املطبخ  وتثاث  األبواب 

الخشب.
وجدة،   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وجدة   60000  - الجزائر.  زنقة   ((

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد تحمد اركيك :  800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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 50   : بوعمامة  زينب  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد لط ي الركيك :  50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد الركيك :  50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد جمال الدين الركيك :  50 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة زينب بوعمامة عنوانه)ا) 
كر4الء  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 
رقم 10 وجدة 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  الركيك  لط ي  السيد 
9) وجدة  شارع محمد الخامس رقم 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  الركيك  محمد  السيد 
 60000 وجدة   (5 زنقة الجزائر رقم 

وجدة املغرب.
الركيك  الدين  جمال  السيد 
عنوانه)ا) زنقة الجزائر رقم 9) وجدة 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  اركيك  تحمد  السيد 
كر4الء  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 
رقم 10 وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اركيك  تحمد  السيد 
كر4الء  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 10 وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1999.
(69I

إئأمانية فيدماس

GOLDEN HORSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

إئأمانية فيدماس
160 شارع مرس السلطان 
الداالبيضاء ، 0)01)، 

الدارالبيضاء املغرب
GOLDEN HORSE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 567 ، 

محمد السادس 5 ، سكن نادية ب ، 

الدور الخامس ، شقة 566 ، شارع 

القاهرة. - 50)0) الدارالبيضاء 

املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.195511

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   (011 يونيو   10 املؤرخ في 

ذات  شركة    GOLDEN HORSE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 

 ،  567 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

سكن نادية ب   ،  5 محمد السادس 

، الدور الخامس ، شقة 566 ، شارع 

الدارالبيضاء   (0(50  - القاهرة. 

املصادقة على    - املغرب نتيجة ل-   

حساب الأص ية ،

  - اخأأام تعمـــال الأص ية،

تام ونهائي  منح املص ي إبراء   -   

لتسييره ،

الشركة  وثائق  جميع  إيداع   -   

باملقر الرئي�سي.

و عين:

و  تشبيب  حنان   السيد)ة) 

 5 محمد السادس   ،  567 عنوانه)ا) 

 ، الدور الخامس   ، ، سكن نادية ب 

 (0(50 شارع القاهرة.   ،  566 شقة 

)ة)  كمص ي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 10 يونيو 011) وفي 160 شارع 

مر�سى سلطان - 0110) الدارالبيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 013) تحت رقم 00530858.

(70I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE AMEUBLEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تغدوين 

الجديدة تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMEUBLEMENT

خياطة    : بإيجاز  غرض الشركة 

االفرشة املنزلية- بيع االفرشة املنزلية 

-بيع االواني املنزلية .

تغدوين   : عنوان املقر االجأماعي 

تنجداد   5(600  - تنجداد  الجديدة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : كريمة  عالوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريمة  عالوي  السيدة 

كلميمة   تنجداد  غريس  01)زنقة 

600)5 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كريمة  عالوي  السيدة 

كلميمة   تنجداد  غريس  01)زنقة 

600)5 تنجداد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1)8.

(71I

LE PREMIER CONSEIL

ASSIF LAND

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ASSIF LAND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي الشقة 3) 

الطابق 3 اقامة عمارة شارع العراق 

مراكش - . مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.100951

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 0)0) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111863.

(7(I
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FIDUBAC SARL

 MED SHIPPING AGENCY
MSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع يوسف ابن تاش ين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

 MED SHIPPING AGENCY MSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 

ابراهيم زنقة )6 رقم )) الناظور - 

000)6  الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SHIPPING AGENCY MSA

-تسجيل   : غرض الشركة بإيجاز 

الوصول في الس ن

-وكالة الس ن.

: حي اوالد  عنوان املقر االجأماعي 
 - الناظور   (( رقم   6( ابراهيم زنقة 

000)6  الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

بورحايل  القادر  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

بورحايل  القادر  عبد  السيد 

 6( حي اوالد ابراهيم زنقة  عنوانه)ا) 
الناظور    6(000 الناظور   (( رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بورحايل  القادر  عبد  السيد 

 6( حي اوالد ابراهيم زنقة  عنوانه)ا) 
الناظور    6(000 الناظور   (( رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3166.

(73I

COMPTE A JOUR

SUNY ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

SUNY ELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 

بوطيب - 000)6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15905

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  0) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ    SUNY ELECTRO

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي حي اوالد بوطيب - 000)6 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

تحقيق الهدف املنشود.

و حدد مقر الأص ية ب حي اوالد 

بوطيب  - 000)6 الناظور املغرب. 

و عين:

و  مخسين  كمال   السيد)ة) 
سكأور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا) 

س رقم 51)  000)6 الناظور املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

0)0) تحت رقم 1)31.

(71I

COMPTE A JOUR

SUNY ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

SUNY ELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي اوالد 

بوطيب - 000)6 الناظور املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.15905

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 غشت   30 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SUNY ELECTRO حل 

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي حي اوالد بوطيب - 000)6 

الناظور املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الهدف املنشود.

و عين:

و  مخسين  كمال   السيد)ة) 

 6(000 بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا) 

الناظور املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 30 غشت 0)0) وفي حي اوالد 

بوطيب - 000)6 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 18 شتنبر 

0)0) تحت رقم 9)31.

(75I

ZMH CONSULTANTS

LMV EQUITY INVEST
تأسيس صندوق مشترك للأوظيف

ZMH CONSULTANTS
 hay riad ، 20110، RABAT

MAROC
LMV EQUITY INVEST »صندوق 

مشترك للأوظيف«
وعنوان مقره اإلجأماعي: 55 شارع 
عبد املومن - - الدار البيضاء املغرب

»تأسيس صندوق مشترك 
للأوظيف«

بمقأ�سى  عقد عرفي مؤرخ في 1) 
تقرر تأسيس صندوق   (0(0 غشت 
البيانات  ذي  للأوظيف  مشترك 

الأالية:
 LMV  : الصندوق   تسمية   -

.EQUITY INVEST
- عنوان املقر االجأماعي : 55 شارع 
عبد املومن - - الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسس  التي  املدة   -
الصندوق: 99 سنة .

- مبلغ رتسمال الصندوق )درهم): 
1.000.000

الأدبير:  مؤسسة   -
SOGECAPITAL GESTION

SGMB :املؤسسة الوديعة -
للحسابات:  األول  املنأدب   -

A.SAADI ET ASSOCIES
امللكية  وحصص  املوجودات   -

املشتركة:   1.000 حصة ذات
 1.000 درهم لكل حصة،

املكأتبة بكاملها واملدفوعة القيمة
بكاملها نقدا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -
الحصص:500.000

- تاريخ ورقم اعأماد نظام الأدبير 
لسوق  املغر4ية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  (0(0 يوليوز   (7 الرساميل: 

 GP (0101
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717619.

(76I

CAF MAROC

FLEX PORT
إعالن مأعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FLEX PORT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 31 شارع 

طنطان إقامة سليمان 1 الطابق 

األول رقم 11 - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.85315

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  07 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: ت ويت السيد عادل املعروفي، 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

من  نسبة50%    ،R(60911 رقم 

للشركة  االجأماعية   الحصص 

املساوي،  صباح  السيدة  ل ائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.R111551 رقم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ذات  شركة  إلى  الواحد  الشريك 

مسؤولية محدودة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املساوي،  صباح  السيدة  تعيين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم R111551، مسيرة للشركة.

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

الذي   : املعنية  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: بالأعديل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1781.

(77I

FIDU.PRO CONSULTING

ART KIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملأقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 9)  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

ART KIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  10 

زنقة الشاوية الرقم ) - 0000 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 10 يوليوز 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 0000  -  ( زنقة الشاوية الرقم   10  «

الدارالبيضاء املغرب« إلى »36 تجزئة 

 - ياسين الطابق الس لي ليساس ة   

0000 الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716578.

(78I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

بروتيك موكادور ش م م
 للشريك الوحيد

PROTECH MOGADOR -
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

15، شارع العقبة، ، 11000، 
الصويرة املغرب

بروتيك موكادور ش م م للشريك 
 PROTECH MOGADOR -الوحيد

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
بالطابق الس لي للمحل رقم 101 
تجزئة تافوكت امأداد - 11000 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : بروتيك 
الوحيد-  للشريك  م  م  ش  موكادور 
 PROTECH MOGADOR SARL

.AU
في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نوافذ السيارات  و الزجاج األمامي.
اصالح و تجميع نوافذ السيارات  
و  اسأيراد   - األمامي  الزجاج  و 

تصدير)تاجر تو وسيط.).
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 101 رقم  للمحل  الس لي  بالطابق 
 11000  - امأداد  تافوكت  تجزئة 

الصويرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

1.000 حصة    : السيد طارق ابال 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

رقم  عنوانه)ا)  ابال  طارق  السيد 
تجزئة رزق،   08 شارع موالي رشيد، 

90100 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  تبال  طارق  السيد 
تجزئة رزق،   08 شارع موالي رشيد، 

90100 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 01).

(79I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ويزو ترافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

ويزو ترافو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار تورزة 
ايت ال ر�سي - 15800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
8(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ويزو   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ترافو.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة و البناء.

عنوان املقر االجأماعي : دوار تورزة 

ايت ال ر�سي - 15800 تنغير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : الحو  الحجام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحو  الحجام  السيد 
 15800 تنغير  الوفاء  حي   5(8 رقم 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحو  الحجام  السيد 
 15800 تنغير  الوفاء  حي   5(8 رقم 

تنغيير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)5.

(80I

omnium management

 SENHAJI EXTRAV OF
BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc

 SENHAJI EXTRAV OF BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 

مكرر حي الوفاق بلوك ب  طريق 

عين السمن زواغة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SENHAJI EXTRAV OF BUILDING

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال البناء و املخأل ة.

 9 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكرر حي الوفاق بلوك ب  طريق عين 

فاس   30000  - السمن زواغة فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : ملعيطي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملعيطي  خالد  السيد 

بلوك ت حي الوفاق زواغة   111 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملعيطي  خالد  السيد 

بلوك ت حي الوفاق زواغة   111 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 80)).

(81I

مكأب الرياني للمحاسبة

إكسترا طرنزاكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم30)  تطوان ، 

93010، تطوان املغرب
إكسترا طرنزاكسيون شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد داود رقم 30)  - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(7585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : إكسترا 

طرنزاكسيون.
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنأجات الغذائية.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 93000  -   (30 رقم  داود  محمد 

تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد عبد هللا حوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا حوري عنوانه)ا) 
بالصة رفاييل جيبرت رقم 18 حرف ت  

51001 سبأة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا حوري عنوانه)ا) 

بالصة رفاييل جيبرت رقم 18 حرف ت  

51001 سبأة اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3319.

(8(I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

GROUPE 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GROUPE 3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مساكنة 

في تجزئة تغيدر ) الرويضات عمارة 

101 رقم 3 - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

77309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (016 تكأو4ر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE 3

غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

اشغال البناء 
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-االسأيراد.

مساكنة   : عنوان املقر االجأماعي 

الرويضات عمارة   ( في تجزئة تغيدر 

101 رقم 3 - 10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : سابك  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سابك  ياسين  السيد 

  ( النخيل  تجزئة  رقم977  فيال 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سابك  ياسين  السيد 

  ( النخيل  تجزئة  رقم977  فيال 

10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

7) تكأو4ر  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

016) تحت رقم 83187.

(83I

FLASH ECONOMIE

JEDOUANE PECHE DAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JEDOUANE PECHE DAK  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم  

رقم 817 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. JEDOUANE PECHE DAK

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجملة -الصيد- تر4ية األحياء املائية 

- االسأيراد - الأصدير

نقل البضائع  لحساب الغير.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

73000 الداخلة   -  817 السالم  رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد رضوان عريريب  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان عريريب  عنوانه)ا) 

  53 املأحدة  السالم شارع االمم  حي 

73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان عريريب  عنوانه)ا) 

  53 املأحدة  السالم شارع االمم  حي 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 1))16.

(81I

Advance Center

FORMASYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
Formasys شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك 
ا شارع موالي عبد هللا ، إقامة 
الص اء شقة 3 الطابق االول  - 

10000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.101797

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   (0(0 يونيو   15 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    Formasys الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي بلوك ا شارع موالي 
 3 شقة  الص اء  إقامة   ، هللا  عبد 
مراكش   10000  - االول   الطابق 
املغرب نتيجة ل :  انتهاء الغرض الذي 

قامت من اجله الشركة.
زيادة خسائر الشركة وعجزها عن 

االسأمرار.
ا  و حدد مقر الأص ية ب بلوك 
شارع موالي عبد هللا ، إقامة الص اء 
 10000  - االول   الطابق   3 شقة 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  الدالي  منصف    السيد)ة) 
 15 بلوك  الشباب  إقامة  عنوانه)ا) 
إقامة د رقم 1 0000) الدار البيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 
: بلوك ا شارع موالي عبد هللا ، إقامة 

الص اء شقة 3 الطابق االول.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 1316.

(85I

كينيس

CORGANIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كينيس

صندوق البريد رقم ))8)1 سيدي 

غانم مراكش ، 10110، مراكش 

املغرب

CORGANIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

06)1 معطى هللا تسكجور مراكش - 

10160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

103095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CORGANIC

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعشاب الطبية والزيوت الأجميلية 

و العسل، اسأيراد وتصدير.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

06)1 معطى هللا تسكجور مراكش - 

10160 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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السيد عبد العزيز سعدن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

سعدن  العزيز  عبد  السيد 

هللا  معطى   1(06 رقم  عنوانه)ا) 

مراكش   10160 مراكش  تسكجور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعدن  العزيز  عبد  السيد 

هللا  معطى   1(06 رقم  عنوانه)ا) 

مراكش   10160 مراكش  تسكجور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (6 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم )65)11.

(86I

FIDU.PRO CONSULTING

LOBYDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملأقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 9)  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

LOBYDIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 9) الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173161

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LOBYDIS

غرض الشركة بإيجاز : مستشاري 

اداري 

استراد و  تصدير .

ملأقى   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

 0000  - الدارالبيضاء   (9 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

750 حصة    : السيد عمر االزرق 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : بالمين  ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 75000  : االزرق  عمر  السيد   

بقيمة 100 درهم.

 (5000  : السيدة ياسمين بالمين 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االزرق  عمر  السيد 

كالي ورنيا   8(00 كلم  مكة  شارع 

0000 الدارالبيضاء املغرب.

السيدة ياسمين بالمين عنوانه)ا) 

كالي ورنيا   8(00 كلم  مكة  شارع 

0000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االزرق  عمر  السيد 

كالي ورنيا   8(00 كلم  مكة  شارع 

0000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

(87I

nordsys

NORDSYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nordsys

 Avenue moulay ismail

 residence moulay ismail 1er

 etage n2 ، 90000، TANGER

maroc

NORDSYS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي إسماعيل عمارة موالي 

إسماعيل الطابق األول رقم )  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107919

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NORDSYS

املباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال العامة.

- األعمال املأنوعة ، تعمال الح ر 
تعمال الري    ، تعمال مياه الشرب   ،

كشف وإصالح   ، املائي  الأنظيف   ،

 ، الأنظيف   ، الشرب  تسر4ات مياه 

جمع الن ايات الصناعية ، الهندسة 

املدنية 

 ، املخأل ة  البناء  تعمال   -

تطوير وإدارة البيئات   ، تحليل املياه 

الطبيعية.

- التشخيص البيئي واالستشارات 

الهندسية والخبرة واملراقبة..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  عمارة  إسماعيل  موالي 
 -   ( رقم  األول  الطابق  إسماعيل 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة نور برهون :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برهون  نور  السيدة 
ياقوت  مجمع  اإلسماعيلية  شارع 
 18 1 شقة  شطر ت بلوك ف الطابق 
تطوان   930(0 تطوان  بوصافو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  برهون  نور  السيدة 
ياقوت  مجمع  اإلسماعيلية  شارع 
 18 1 شقة  شطر ت بلوك ف الطابق 
تطوان    930(0 تطوان  بوصافو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33913).
(88I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»STN MAROC«
إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»STN MAROC« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: بقعة 
8، إقامة اإلدارسة، محل رقم 17، 
زنقة جورج v، الجديدة - 1000) 

الجديدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11805
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 11 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: -1 ت ويت السيد عبد الرحيم 

)500 حصة)  نعمان جميع حصصه 

 2- مسأور.  سهام  السيدة  ل ائدة 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد. -3 تعيين السيدة سهام مسأور 

كمسيرة للشركة بعد اسأقالة السيد 

عبد الرحيم نعمان

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

ينص  الذي   :1-6-7-14 رقم  بند 

على مايلي: - شكل الشركة. - حصص 

الشركاء. - تعيين مسير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم )535).

(90I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE RAHBAOUICINE

 DE TRAVAUX  DE

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE RAHBAOUICINE DE

 TRAVAUX  DE CONSTRUCTION

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 18 

شارع امير عبد القادر مساي ص رو - 

31000 ص رو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

  RAHBAOUICINE DE TRAVAUX

.DE CONSTRUCTION SARL AU

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء .اسأيراد وتصدير .

 18 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

شارع امير عبد القادر مساي ص رو - 

31000 ص رو املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد محسن رحباوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محسن رحباوي عنوانه)ا) 

الزرقطوني مساي ص رو  شارع   17

31000 ص رو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن رحباوي عنوانه)ا) 

الزرقطوني مساي ص رو  شارع   17

31000 ص رو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بص رو  

0)0) تحت رقم )0/18)0).

(91I

اغيز للحسابات

IVAN SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اغيز للحسابات
7)1 شقة ) رياض االسماعيلية 

شطر و  مكناس مكناس، 50000، 
مكناس املغرب

Ivan securite  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 01 الجناح 
ت 1 اعوينات الحجاج فاس فاس 

30050 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63195
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Ivan  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. securite
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاص.اعمال  االمن  رجال  لأمويل 

النظافة و البستنة.
 01  : االجأماعي  املقر  عنوان 
اعوينات الحجاج فاس   1 ت  الجناح 

فاس 30050 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 510   : طريق  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 190   : طريق  املصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل طارق عنوانه)ا) 
اعوينات   (68 رقم   3 ت  الجناح 

الحجاج فاس 30050 فاس املغرب.
السيد املصط ى طارق عنوانه)ا) 

اعوينات   (68 رقم   3 ت  الجناح 

الحجاج فاس 30050 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل طارق عنوانه)ا) 

اعوينات   (68 رقم   3 ت  الجناح 

الحجاج فاس 30050 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1986.

(9(I

BT CONSEIL

ASSALA PLAST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

ASSALA PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 ROUTE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 MEDIOUNA, DOUAR LAHFAYA

OULED HADOU - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(96(19

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   (.000.000«

»1.500.000 درهم« إلى »3.500.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716591.

(93I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LAAMAMRA«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»LAAMAMRA«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 311، 

تجزئة القدس، الجديدة - 1000)  

الجديدة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. »LAAMAMRA«

غرض الشركة بإيجاز :  -1 تشغال 

البناء. -2 بيع مواد البناء. -3 االسأيراد 

والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 311، 

  (1000  - الجديدة  القدس،  تجزئة 

الجديدة  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة    : السيد عمر امارين  

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عمر الشودار :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امارين   عمر  السيد 

الجديدة 1000) الجديدة  املغرب.

عنوانه)ا)  الشودار  عمر  السيد 

الجديدة 1000) الجديدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امارين   عمر  السيد 

الجديدة 1000) الجديدة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم )531).

(91I

BT CONSEIL

 ECOLE LE ROUSSILLION

PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة املالية

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

 ECOLE LE ROUSSILLION

PRIVEE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

 LOT :وعنوان مقرها االجأماعي

 N°63 PARC D›ACTIVITE

 ECONOMIQUE OULED

 - - AZZOUZ DAR BOUAZZA

الدار البيضاء املغرب.

»تغيير السنة املالية«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.109713

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 0)0) تقرر تغيير 

إلى   01/09 من  إلى   املالية:  السنة 

.31/08

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716593.

(95I

BRIF BUSINESS OFFICE

األدارسة لألشغال والخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE

 N°13 BD MOHAMMED VI HAY

 EL MASSIRA EL KHADRA BEN

 GUERIR ، 43150، BEN GUERIR

MAROC

األدارسة لألشغال والخدمات شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي افريقيا 
زنقة)0 رقم51 ابن جرير - 13150 

ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

األدارسة لألشغال والخدمات.

تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلسأيراد  و  والأ اوض  البناء 

والأصدير.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - ابن جرير  رقم51  افريقيا زنقة)0 

13150 ابن جرير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : اإلدري�سي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة حنان بنطاج :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة اإلدري�سي عنوانه)ا) 
حي افريقيا زنقة)0 رقم51 ابن جرير 

13150 ابن جرير املغرب.

عنوانه)ا)  بنطاج  حنان  السيدة 

جرير  ابن   (1( رقم  ت  الجديد  حي 

13150 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنطاج  حنان  السيدة 

جرير  ابن   (1( رقم  ت  الجديد  حي 

13150 ابن جرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  جرير   بابن  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 110.

(96I

ml congestfin

STATION SERVICE LYAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml congestfin

 guernaoui mokhtar place

 marechal 3 etg bureau N°

 13 Casablanca ، 20101،

casablanca maroc

STATION SERVICE LYAM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

تحمد الأوقي الطابق ) - 0000)  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1730(3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.STATION SERVICE LYAM

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب

تشغيل محطة الخدمة والوقود   

ملحقات  وجميع  التشحيم  وزيوت 

الخدمات  وجميع  األخرى  السيارة 

األخرى ذات الصلة ؛

األنشطة  وتشغيل جميع  إقامة   

والخدمات الأجارية ، في مركز تجميع 

األعمال  وجميع  للترفيه  مخصص 

األخرى.

مثل   ، مؤسسة  تي  إنشاء   

مؤسسات املشرو4ات غير الكحولية 

الساخنة  واملشرو4ات  وال ئة 

واملنعشة ؛

افأأاح جميع املحالت الأجارية.   

الطعام  لأقديم  مخزن  تبغ.  محل 

املطاعم  مثل  األطعمة  واستهالك 

والوجبات الخ ي ة ؛

واللعب  الترفيه  مناطق  تطوير 

لألط ال في األماكن الخصبة والباردة 

واملواقف  املواقف  تركيب   

للمسافرين تو الزوار:

منطقة  وتعزيز   ، عام  بشكل   

املرطبات الترفيهية  الراحة واملطاعم. 

على طريق مزدحم ،

تو  خدمة  تو  توريد  تي  اكأمال   

عملية تسويق مالي تو عقاري مرتبطة 

لغرض  مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 

الشركة تو بكل ما شابه ذلك تو ما 

يأصل به..
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 

  (0000  -  ( الطابق  الأوقي  تحمد 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : شهوي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : شهوي  حميد  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شهوي  حميد  السيد 

بوسكورة   11 قصور بوسكورة فيال 

البيضاء  الدار    (000 النواصر  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شهوي  حميد  السيد 

بوسكورة   11 قصور بوسكورة فيال 

الدار    (0000 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716955.

(97I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

BLEULINE MEDIA SARL
إعالن مأعدد القرارات

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الأاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

BLEULINE MEDIA SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: مكأب 

110 زاوية شارع عبد هللا غنوم 

 TASNIM  وشارع تبي جرير الطبري

PLAZA عمارة A  الطابق ال 7 - 

90000 طنجة اململكة املغر4ية.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.90693

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  7) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السيدة  تسهم  تحويل  قبول  مايلي: 

سالم الغر4اوي شيماء لصالح السيد 

مغ ور سمير.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

قبول االسأقالة لسيدة سالم  مايلي: 

مسير  منصب  من  شيماء  الغر4اوي 

الشركة  وتعيين السيد مغ ور سمير 

و عبد اإلله دودش  في  منصب مسير 

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إلى   10.000 من  املال  رتس  زيادة 

100.000 درهم عن طريق املساهمة 

بأموال نقدية قدرها 90.000 درهم

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
زاوية شارع عبد   110 :مكأب  الأالي 
الطبري   جرير  تبي  وشارع  غنوم  هللا 

الطابق    A عمارة   TASNIM PLAZA

ال 7 طنجة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة   األسا�سي  النظام  تحديث 

ملواكبة القرارات السابقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1715.

(98I

KDS CONSEILS SARL AU

COTRAPEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 7) املركب االقأصادي 

و االجأماعي ، 13000، قلعة 

السراغنة املغرب

COTRAPEP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

معزوز بوحولة الجماع القروية 
زمران الشرقية  - 13000 قلعة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COTRAPEP

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية و البناء. الأجارة و اسأغالل 

مشأل.

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

معزوز بوحولة الجماع القروية زمران 

قلعة السراغنة   13000  - الشرقية  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد ايت بريد عادل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ايت بريد عادل عنوانه)ا) 

 71 رقم  امبارك   سيدي  اقامة 

السراغنة  قلعة   13000 العطاوية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت بريد عادل عنوانه)ا) 

 71 رقم  امبارك   سيدي  اقامة 

السراغنة  قلعة   13000 العطاوية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بقلعة السراغنة  بأاريخ 07 

يوليوز 0)0) تحت رقم 0)0)/131.

(99I
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PAZ SPOT TECHNOLOGIE

PAZ SPOT TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PAZ SPOT TECHNOLOGIE
 AVENUE MERS SULTAN,(6
 APPARTEMENT 3 ETAGE
 1 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 PAZ SPOT TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 (6AVENUE MERS SULTAN ETG
 1 APPT 3  CASABLANCA 20000

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17(517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 PAZ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SPOT TECHNOLOGIE
بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRODUCTION ET  :
  DISTRIBUTION ELECTRICITÉ
 ET TOUTES PRESTATIONS DE

.SERVICE
 : االجأماعي  املقر  عنوان 
 (6AVENUE MERS SULTAN ETG
 1 APPT 3  CASABLANCA (0000

.CASABLANCA MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 BENNACER EL السيد 

بقيمة  حصة   BOURASSI :  100

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 BENNACER EL السيد 

 350001RUE (عنوانه)ا BOURASSI

 JOSEPH CLAES SAINT-GILLES

 1060 BXL BELGIQUE 350001

.BXL BELGIQUE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BENNACER  EL السيد 

 350001RUE (عنوانه)ا BOURASSI

 JOSEPH CLAES SAINT-GILLES

 1060 BXL BELGIQUE 350001

BXL BELGIQUE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 517)17.

300I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 ENTREPRISE JENICO

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

 ENTREPRISE JENICO TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي سيدي 

محمد زنقة املامونية رقم )0 شقة 
رقم 1 الطابق االول - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ENTREPRISE JENICO TRAVAUX

مخألف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات

الأجارة العامة

االستراد و الأصدير

النقل

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 0( سيدي محمد زنقة املامونية رقم 

 70000  - الطابق االول   1 شقة رقم 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : لعزوزي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعزوزي  زينب  السيدة 

املامونية  زنقة  محمد  سيدي  حي 
االول  الطابق   1 رقم  شقة   0( رقم 

70000العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لعزوزي  زينب  السيدة 

حي سيدي محمد زنقة املامونية رقم 

)0 شقة رقم 1 الطابق االول 70000 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)/01)).

301I

FIDUCIARE IITIMANE

 ATELIER FELLOULA
D›ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

 ATELIER FELLOULA
D›ARCHITECTURE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 8 حي 

الجديد بنسودة  - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6(861

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ATELIER FELLOULA  :

. D’ARCHITECTURE
غرض الشركة بإيجاز : مهندس .

 8 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
30000 فاس   - حي الجديد بنسودة  

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد املهدي ادم فلولة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
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السيد املهدي ادم فلولة عنوانه)ا)  
 .  90AVENUE MAINE 75011

باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي ادم فلولة عنوانه)ا)  
 .  90AVENUE MAINE 75011

باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1371.
30(I

FIDEXPER

الشركة العامة لصناعة املكاتب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

الشركة العامة لصناعة املكاتب  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
89 املنطقة الصناعية  - 1000) 

الجديدة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.687

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  03 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) سبيلي  

محمد    كمسير وحيد
تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 11 شتنبر 

0)0) تحت رقم 5305).
303I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

MONDI BRANDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

MONDI BRANDS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

القدس رقم 31، طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONDI BRANDS

توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألجهزة  الحاسوب  معدات 

اإللكترونية وامليكانيكية

تجهزة  وصيانة  و4يع  شراء   -

اإللكترونية  واألجهزة  الحاسوب 

وامليكانيكية

الحاسو4ية  املعدات  اسأيراد   -

الجديدة  وامليكانيكية  واإللكترونية 

واملسأعملة

- تسويق اليات للصناعة

املعدات  وتسويق  اسأيراد   -

امليكانيكية واإللكترونية

غيار  قطع  وتسويق  اسأيراد   -

املعدات امليكانيكية واإللكترونية

واإلدارة  الشركة  مشاركة   -

الشركات  جميع  في  الوسائل  بكافة 

تو الشركات التي تم إنشاؤها تو التي 

سيأم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة.

ساحة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 
 90000  - طنجة   ،31 رقم  القدس 

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100   : ملياء  البخاري  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملياء  البخاري  السيدة 
املوارعة القنطرة ج ريصانة الجنو4ية 
 9(000 العرائش  املخازن  واد  دائرة 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ملياء  البخاري  السيدة 
املوارعة القنطرة ج ريصانة الجنو4ية 
 9(000 العرائش  املخازن  واد  دائرة 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1867.
301I

socomif sarl

EDITRANORD
إعالن مأعدد القرارات

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 11005، القنيطرة املغرب
EDITRANORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 
عمراوي إقامة اسامة رقم ) - 

11000 القنيطرة  املغرب .
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11313

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 17 يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
الذي   : املال  رتس  رفع  رقم  قرار 
رفع رتس املال من  ينص على مايلي: 

إلى   (100000.00( مائة تلف درهم  
واحد مليون درهم )1000000.00)

الشركة  قرار رقم إسأقالة مسير 
اسأقالة  مايلي:  على  ينص  الذي   :

السيدة سهام حسيمي 
جديد  مسير  تعيين  رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 
مسير  السيد سعيد حسيمي  تعيين 

وحيد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم  6: الذي ينص على مايلي: 
توزيع رتسمال الجديد:السيد سعيد 
500000.00 درهم و السيد  حسيمي 
 500000.00 لخضر  ادريس  موالي 

درهم 
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي: 
سعيد  لسيد  حصة   5000 ت ويت 
ادريس  موالي  لسيد  و  حسيمي  

لخضر 5000 حصة 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
الحسيمي  سعيد  تسمية  مايلي: 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
للشركة  وحيد  كمسير   GK18661

ملدي غير محددة 
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 
مايلي: امضاء السيد سعيد حسيمي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 58)79.

305I

FIDASSURCO

THE PEAKY VAPERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI
 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
THE PEAKY VAPERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
9 تبواب غليز الطابق الس لي عمارة 

H - 40000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PEAKY VAPERS

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السجائر االلكترونية .

عنوان املقر االجأماعي : املحل رقم 

تبواب غليز الطابق الس لي عمارة   9

H - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ج ر علي ياسر  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الجواد اسأقال  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد ج ر علي ياسر  

 1 311 ط  1 عمارة  حي اشري ة زنقة 

عين الشق 0170) البيضاء  املغرب.

اسأقال   الجواد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) درب لكرم زنقة 01 رقم 01 

البيضاء   الدار   (0(50 السبع   عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد ج ر علي ياسر  

 1 311 ط  1 عمارة  حي اشري ة زنقة 

عين الشق 0170) البيضاء  املغرب

اسأقال   الجواد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) درب لكرم زنقة 01 رقم 01 

البيضاء   الدار   (0(50 السبع   عين 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 5755.

306I

سيكما كومبت

 SOCIÉTÉ DES CENTRES

 COMMERCIAUX

 DE CASABLANCA

BOUSKOURA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

 Société des centres

 commerciaux de Casablanca

Bouskoura شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 

محمد السادس)كلم 3.5) و زنقة 

الريف، مكأب رقم 01 - 10050  

الر4اط املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.113119

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   (5 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   (0.800.800«

 (0.810.800« إلى  درهم«   10.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107003.

307I

سيكما كومبت

 SOCIÉTÉ DES CENTRES
 COMMERCIAUX
 DE CASABLANCA

BOUSKOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خ ض رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

 Société des centres

 commerciaux de Casablanca

Bouskoura  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 

محمد السادس)كلم 3.5) و زنقة 

الريف، مكأب رقم 01 - 10050 

الر4اط املغرب.

خ ض رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.113119

العام  الجمع  بمقأ�سى 

غشت   (5 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رتسمال  خ ض  تم   (0(0

درهم«   9.310.800« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   (0.810.800« من  تي 

 : طريق  عن  درهم«   11.500.000«

تخ يض عدد  األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107003.

308I

ADVOLIS

FRBT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

 FRBT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس رقم 50 - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(1((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (008 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.FRBT : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعادن
- تصنيع وإصالح السيور الناقلة

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 60000  -  50 رقم  الخامس  محمد 

وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
 50   : محمد  بنيعقوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50   : رشيد  بنيعقوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد بنيعقوب محمد عنوانه)ا) 
تور�سي   77(00 نبأون  ميدان   6

فرنسا.
السيد بنيعقوب رشيد عنوانه)ا) 
ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة ت 8 رقم 

7 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنيعقوب رشيد عنوانه)ا) 
ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة ت 8 رقم 

7 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تبريل   03 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

009) تحت رقم 761.
309I
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سيكما كومبت

 SOCIÉTÉ DES CENTRES
 COMMERCIAUX DE

FOUNTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

 Société des centres

 commerciaux de Founty

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  كلم 3.5 

طريق زعير وزنقة الريف - 10010 

الر4اط املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.101875

العام  الجمع  بمقأ�سى 

غشت   (5 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رتسمال  رفع  تم   (0(0

درهم«   16.311.(00« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   10.000.000« من  تي 

طريق  عن  درهم«   (6.311.(00«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بأاريخ  الأجارية بالر4اط  

0)0) تحت رقم )10700.

310I

مونيتيد

 ALLIANCE FOR GLOBAL
SUPPLY AND SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي ال انوس رقم )1 

الطابق االر�سي مكأب رقم ) تطوان 

، 93000، تطوان املغرب

 ALLIANCE FOR GLOBAL

SUPPLY AND SERVICES

 شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
االغراس رقم 36 شقة رقم ) تطوان 

- 93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(((65

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  8) غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ALLIANCE FOR GLOBAL
مبلغ    SUPPLY AND SERVICES
وعنوان  درهم   90.000 رتسمالها 
رقم  االغراس  حي  اإلجأماعي  مقرها 
 93000  - تطوان   ( رقم  شقة   36
املنافسة   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

وعدم الأوفر على ز4ائن.
حي  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
االغراس رقم 36 شقة رقم ) تطوان 

- 93000 تطوان املغرب. 
و عين:

و  ارودام  محسن   السيد)ة) 
حي القدس زنقة سلطانة  عنوانه)ا) 
93000 تطوان  ) تطوان  كوهين رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املأعلقة بالأص ية : حي االغراس رقم 

36 شقة رقم ) تطوان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)0 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 851).
311I

مونيتيد

اغوار طيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

مونيتيد
شارع الجوالن حي ال انوس رقم )1 
الطابق االر�سي مكأب رقم ) تطوان 

، 93000، تطوان املغرب
اغوار طيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
الجوالن حي ال انوس رقم )1 
الطابق املخ ض م 3 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.(15(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
0)0) تقرر حل  5) غشت  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  طيك  اغوار 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي شارع الجوالن حي 
املخ ض  الطابق   1( رقم  ال انوس 
93000 تطوان املغرب   - 3 تطوان  م 

نتيجة للمنافسة .
و عين:

السيد)ة) عمر  اغوار و عنوانه)ا) 
حي  العالوي  بالعربي  الشيخ  شارع 
النخلة رقم 1 تطوان 93000 تطوان 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
شارع  وفي   (0(0 غشت   (5 بأاريخ 
الجوالن حي ال انوس رقم )1 الطابق 
املخ ض م 3 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)0 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 853).
31(I

مونيتيد

امليزان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

مونيتيد
شارع الجوالن حي ال انوس رقم )1 
الطابق االر�سي مكأب رقم ) تطوان 

، 93000، تطوان املغرب
امليزان شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : )) شارع 
املخأار سو�سي اقامة ايوب 93010 
بوجراح تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(((67

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 

امليزان شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

سو�سي  املخأار  شارع   (( اإلجأماعي 

بوجراح تطوان   93010 اقامة ايوب 

نتيجة  املغرب  تطوان   93000  -

للمنافسة ومشكل في ايجاد الز4ائن.

و عين:

السيد)ة) حياة  الز4ير و عنوانه)ا) 

 165 رقم  الوقاية  تجزئة  طابولة 

املغرب  تطوان    93000 تطوان 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 17 غشت 0)0) وفي )) شارع 

 93010 ايوب  اقامة  املخأار سو�سي 

تطوان   93000  - تطوان  بوجراح 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)0 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 855).

313I

AZ CONSULTING

GAIA PROJECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULTING

 BD HASSAN II ، 13000، 18

BENSLIMANE MAROC

GAIA PROJECT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 35RUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 SOCRATE 3 EME ETAGE

 MAARIF - 20330 CASABLANCA

MAROC
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(0(597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (011 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GAIA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. PROJECT
الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشمسية و الهوائية .
 35RUE  : عنوان املقر االجأماعي 
 SOCRATE 3 EME ETAGE MAARIF
.- 20330 CASABLANCA MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
 SYNERMAROC الشركة 
 35RUE SOCRATE عنوانه)ا) 
 3EME ETAGE  MAARIF   (0330

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ZNIBER MOUNDIR السيد 
 73RUE LAROUSSAINE  (عنوانه)ا
  LOT SAINT MAURICE SOUISSI

10010 RABAT MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.
311I

سيكما كومبت

 SOCIÉTÉ DES CENTRES
 COMMERCIAUX DE

FOUNTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خ ض رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

 Société des centres

commerciaux de Founty شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 3.5 

طريق زعير وزنقة الريف - 10010 

الر4اط املغرب.

خ ض رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.101875

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   (5 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رتسمال  خ ض 

تي  درهم«   11.311.(00« قدره 

إلى  درهم«   (6.311.(00« من 

 : طريق  عن  درهم«   1(.000.000«

تخ يض عدد  األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم )10700.

315I

سيكما كومبت

BEST LEISURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

Best Leisure شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 3.5 

زاوية زنقة الريف و طريق زعير، 

السوي�سي - 10010 الر4اط املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.91089

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   (5 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   6.169.000«

»800.000.) درهم« إلى »69.000).9 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107051.

316I

سيكما كومبت

BEST LEISURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

خ ض رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

Best Leisure  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 3.5 

زاوية زنقة الريف و طريق زعير، 

السوي�سي - 10010 الر4اط املغرب.

خ ض رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.91089

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   (5 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رتسمال  خ ض 

من  تي  درهم«   5.169.000« قدره 

»69.000).9 درهم« إلى »3.800.000 

عدد   تخ يض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107051.

317I

CABINET BOUZIDI

ZAKAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكأب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

ZAKAMINE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  زاوية 
شارع املسيرة و طريق ثاويمة - 

000)6 ناظور املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.18317

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 شتنبر   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »5.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 18 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3130.

318I

MENARA MX  SARL AU

CHMAALA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHMAALA TRANS SARL AU
حي بو حوت زنقة 31 رقم 10 ، 

90000، طنجة املغرب
CHMAALA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بوحوت زنقة 31 رقم 10  - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1081(5
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 11 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHMAALA TRANS

النقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع 

• اسأيراد وتصدير .

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 90000  -   10 رقم   31 بوحوت زنقة 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : اخريبش عبد هللا       السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اخريبش عبد هللا عنوانه)ا) 

حي بوحوت زنقة 31 رقم 10  90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اخريبش عبد هللا عنوانه)ا) 

حي بوحوت زنقة 31 رقم 10  90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31070).

319I

STE SEVEN PART MACHINE

SEVEN PART MACHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SEVEN PART MACHINE
اقامة العززية شارع اململكة العر4ية 

السعودية الطابق 3 رقم 0) ، 
90000، طنجة املغرب

SEVEN PART MACHINE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
العزيزية  شارع اململكة العر4ية 
السعودية الطابق 3 رقم 0) - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1081(7
 11 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SEVEN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PART MACHINE
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات ولوازم املالبس.
اسأيراد وتصدير االواني املنزلية.

اسأيراد و تصدير
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العر4ية  اململكة  شارع  العزيزية  
السعودية الطابق 3 رقم 0) - 90000 

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
  : الخراف  الحميد  عبد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : هورير  املصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الخراف  الحميد  عبد  السيد 
الشطر  االندلس  تجزئة  عنوانه)ا) 
  90000  55( القطعة   1 االول زنقة 

طنجة املغرب.
السيد املصط ى هورير عنوانه)ا) 
  6 رقم   (9 زنقة   3 السعادة  حي 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخراف     الحميد  عبد  السيد 
الشطر  االندلس  تجزئة  عنوانه)ا) 
 90000  55( القطعة   1 االول زنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31071).
3(0I

FIDECOM SARL

BAYA COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDECOM SARL
16 شارع باسأور حي الليمون الر4اط 

، 10060، الر4اط املغرب
BAYA COSMETICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي رقم 9، 
زنقة توالد عزام، حي السوي�سي - 

10170 الر4اط املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.131811

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   (0(0 يوليوز   07 املؤرخ في 
و  »الأصدير  من  الشركة  نشاط 
صالون للحالقة  االسأيراد« إلى »• 
امللحقات  و  املنأوجات  جميع  بيع  و 

املأعلقة بهذا النشاط ، 
 ، الأجميل  عالجات   •
الأجميل   معهد  نشاط  ومزاولة 
 ، الشعر  وإزالة   ، الصحي  واملنأجع 
عملية  وكذا   ، الجلد  بشرة  ودباغة 
وكذا    ، األرجل  و  األيدي  تجميل 
الأقنيات  باسأخدام  العالجات 
والنصائح والتشخيصات   ، الحديثة 

املأعلقة بالأجميل ، وجميع األنشطة 

ذات الصلة والأكميلية تيضا ،

شراء و4يع وتوزيع جميع منأوجات 

الأجميل والرفاهية والحمية وجميع 

منأوجات الصيدالنية ،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107071.

3(1I

ABDELMOULA HYGIENE

 ABDELMOULA HYGIENE  

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABDELMOULA HYGIENE

 HAY SI LAKHDER RUE B52 NR1

OUJDA ، 60000 ;، وجدة املغرب

 ABDELMOULA HYGIENE SARL  

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي �سي 

الخضر زنقة ب)5 رقم 1 وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 ABDELMOULA HYGIENE SARL

.AU
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 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Marchand de produits de
 nettoyage et des articles Ménager
 - Marchand importateur des

  articles Ménager et de produit
.Alimentaires

حي �سي   : عنوان املقر االجأماعي 
 - وجدة   1 رقم  ب)5  زنقة  الخضر 

60000 وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100   : السيد عبد املولى صالحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
صالحي  املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي �سي الخضر زنقة ب3) 
رقم 0) وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

صالحي  املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي �سي الخضر زنقة ب3) 

رقم 0) وجدة 60000 وجدة وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 91)1.
3((I

omnium management

Y&H BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc
Y&H BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 1 
تجزئة 10 اقامة شمس بنسودة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Y&H  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BUSINESS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري

خياطة املالبس

الأصدير و االسأيراد.

 1 مأجر   : عنوان املقر االجأماعي 

تجزئة 10 اقامة شمس بنسودة فاس 

- 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : حماني  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حماني  ياسين  السيد 

فاس  بنسودة  غيأة  تجزئة   183

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حماني  ياسين  السيد 

فاس  بنسودة  غيأة  تجزئة   183

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (7 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 5)18.

3(3I

EL FACHTALI CONSEIL

 HOTELS & RESTAURANTS

CONSULTING MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق الأاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

10000، مراكش املغرب

 HOTELS & RESTAURANTS

CONSULTING MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 A-1 وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب

فيال رقم 58 مساكن مراكش منطقة 

الزهراء السياحية  - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 HOTELS & RESTAURANTS

.CONSULTING MAROC

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب  في  ومطعم  فندقي  استشاري 

والخارج.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مراكش  مساكن   58 رقم  فيال   A-1

 10000  - منطقة الزهراء السياحية  

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد يونس بنعبدهللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد يونس بنعبدهللا عنوانه)ا) 

05 شارع موالي حسن لي يرناج   رقم 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس بنعبدهللا عنوانه)ا) 

05 شارع موالي حسن لي يرناج   رقم 

10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115668.

3(1I

FIDECOM SARL

MAX DOUJA
إعالن مأعدد القرارات

FIDECOM SARL

16 شارع باسأور حي الليمون الر4اط 

، 10060، الر4اط املغرب

MAX DOUJA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 

جع ر الصديق، تنس 1، الطابق 

األر�سي، تكدال - 10090 الر4اط 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5(889

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  31 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 ،  (0(0 غشت   31 يوم   املنعقد 

 ،MAX DOUJA شركة   لشركاء 

املحدودة، املسؤولية  ذات  شركة 
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درهم،   30.000.000 رتسمالها 
زنقة  بالر4اط،  اإلجأماعي  ومقرها 
الطابق   ،1 تنس  الصديق،  جع ر 
بالسجل  مسجلة  تكدال،  األر�سي، 
الأجاري بالر4اط تحت عدد  889)5، 
اجأماعه  عقب  تم الأذكير بما يلي : • 
في 008)/7/11) ، كان قد قرر الجمع 
لشركة  فرع  فأح  االسأثنائي  العام 
MAX DOUJA ، الذي هو عبارة عن 
محلين تجاريين يحمالن رقم M69  و 
الأجاري  باملركز  املأواجدين   ،  M71
MEGA MALL ،  بالطابق األول ، كلم 
)اإلمام  شارع محمد السادس   ،  1.(
حي   ، زعير  طريق   ، سابقا)  مالك 
و قد كان هذين  الر4اط.   ، السوي�سي 
املحلين يشكالن مأجرا واحدا يجمع 
يزاول فيه  املحلين املذكورين تعاله، 
نشاط بيع املالبس الجاهزة للرجال 
»TENDANCE«، مسجل  تحت اسم 
)الضريبة  الضرائب  مصلحة  لدى 
منذ   (59306(6 تحت رقم  املهنية) 
اجأماعه  عقب   •  .  15/1(/(008
كان قد قرر   ،  11/10/(010 بأاريخ 
فرع  فأح  االسأثنائي  العام  الجمع 
هو  الذي   ،  MAX DOUJA لشركة 
رقم  يحمل  تجاري  محل  عن  عبارة 
الأجاري  باملركز  املأواجد   ،  M67
 ، األول  بالطابق    ،  MEGA MALL
 ( السادس  محمد  ،شارع   1.( كلم. 
 ، طريق زعير   ، اإلمام مالك سابقا) 
يزاول فيه   ، الر4اط   ، حي السوي�سي 
نشاط بيع املالبس الجاهزة لألط ال 
تحت اسم »BIMBI FOLLI«،  مسجل 
)الضريبة  الضرائب  مصلحة  لدى 
منذ    (5950151 تحت رقم  املهنية) 
010)/03/11 .  وتجدر اإلشارة تيًضا 
إلى تن السيدة خديجة اتبر هي املسيرة 

الوحيدة لل رعين املذكورين تعاله .
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
بإدماج  الشركاء   إخبار  مايلي: 
و   M69 الثالثة   الأجارية  املحالت 
التي تصبحت تشكل    M67 و   M71
و ذلك بموجب عقد   ، مأجرا واحدا 
تعديلي بأاريخ 0)0)/18/08 لعقدي 
يوم  الأوالي  على  املؤرخين  اإليجار 
فيما يخص املأجرين   (6/09/(008

M69 و  M71   و 010)/01/10 فيما 
سيحأ ظ  و   .  M67 املأجر  يخص 
الضريبي  بالرقم  الوحيد  املأجر  هذا 
6)59306).  و نتيجة ملا ذكر،  املنهي 
مصلحة  طرف  من  التشطيب  تم 
املنهي  الضريبي  الرقم  على  الضرائب 

. (5950151
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
من  بند  تي  يأغير  لم  رقم  بند 
على  ينص  الذي  األسا�سي:  النظام 

مايلي: ال يوجد تي تغيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم )10707.
3(5I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SOUIFA TRAS«
إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»SOUIFA TRAS« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 
الدعيجات، توالد بوعزيز الشمالية، 
جماعة موالي عبد هللا - 1000) 

الجديدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.9115

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 07 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت السيدة تمينة زهير جميع   1-
حصة   (1000( حصصها في الشركة 
 2- الزهواني.  محمد  السيد  ل ائدة 
الهندسة   - تغيير نشاط الشركة الى: 
املدنية. - نقل البضائع. - نقل العمال. 
الزهواني  محمد  السيد  تعيين   3-
كمسير للشركة بعد اسأقالة السيدة 

تمينة زهير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

ينص  الذي   :2-6-7-14 رقم  بند 

 - الشركة.  نشاط   - مايلي:  على 

حصص الشركاء. - مسير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5381).

3(6I

FOUZMEDIA

JIHAD PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

JIHAD PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 1 - 11000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 JIHAD : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PRO

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسأخدمين.

 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 11000  -  1 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالحق الغالي عنوانه)ا) 

السيكون   (718 الرقم   331 الزنقة 

11000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  اكبوش  ز4يدة  السيدة 

السيكون   (718 الرقم   331 الزنقة 

11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالحق الغالي عنوانه)ا) 

السيكون   (718 الرقم   331 الزنقة 

11000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  

رقم -.

3(7I

FOUZMEDIA

STE SEB›ON
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE SEB›ON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املركز 

الأجاري البيل في - - الخميسات 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  03 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  االجأماعي  املقر  تحويل 

 1 وفا   ( كراج   (165 عمارة  الأالي: 

الساكنية القنيطرة.
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

حصة   100 ت ويت  على  املوافقة 

ل ائدة  ملين محمد  السيد  في ملكية 

قبل  الذي  طارق  بوضريف  السيد 

بذلك

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  االجأماعي  املقر  تحويل 

 1 وفا   ( كراج   (165 عمارة  الأالي: 

الساكنية القنيطرة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

حصة   100 ت ويت  على  املوافقة 

ل ائدة  ملين محمد  السيد  في ملكية 

قبل  الذي  طارق  بوضريف  السيد 

بذلك

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1158.

3(8I

FOUZMEDIA

RICOS CHICKEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

RICOS CHICKEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1)-31 
زنقة االميرة عائشة إقامة الهدى 

محل رقم ) - 11000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (015 مارس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RICOS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.CHICKEN

غرض الشركة بإيجاز : سناك

بيع املأكوالت الخ ي ة.

 24-34  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الهدى  إقامة  عائشة  االميرة  زنقة 

القنيطرة   11000  -  ( رقم  محل 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دنيا  بل قيه  السيدة 

إقامة  عائشة  االميرة  زنقة   24-34

الهدى محل رقم ) 11000 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دنيا  بل قيه  السيدة 

إقامة  عائشة  االميرة  زنقة   24-34

الهدى محل رقم ) 11000 القنيطرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  

رقم -.

3(9I

ر4دكوم

ALYOUSSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ر4دكوم

10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب

ALYOUSSER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 67 زنقة 

ابن خلدون برشيد - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALYOUSSER

انأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و4يع االجور بيع مواد البناء الأصدير 

االسأيراد اشغال عامة.

زنقة   67  : عنوان املقر االجأماعي 

برشيد   (6100  - ابن خلدون برشيد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد مبارك العماري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد مبارك العماري عنوانه)ا) 

 (6000   7 ط  باران  بيير  زنقة   33

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مبارك العماري عنوانه)ا) 

 (6000  7 ط  باران  بيير  زنقة   33

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 78)1.

330I

CONSEILS EVERNAGE

ALL VRD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

ALL VRD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

باب جديد شقة رقم ب 7 الطابق 

1 العزوزية مراكش 10000 مراكش 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

تي  درهم«   300.000,00« قدره 

إلى  درهم«   700.000,00« من 

  : عن طريق  درهم«   1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 5813.

331I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MEKNES  GRILLAGE
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

  MEKNES  GRILLAGE

شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

تيت علي  تولحسن ; سبع عيون   - 

)5115 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MEKNES  GRILLAGE

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات البالستيكية.

- بيع األعمدة  والسياجات.

- تشغال مخأل ة

: دوار تيت  عنوان املقر االجأماعي 

علي  تولحسن ; سبع عيون   - )5115 

الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد تسامة الن ناف  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تسامة الن ناف عنوانه)ا) 
رياض   1 شقة   1 الطابق   133 رقم 

 50000 الشطر واو    1 االسماعيلية 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تسامة الن ناف عنوانه)ا) 
رياض   1 شقة   1 الطابق   133 رقم 

 50000 الشطر واو    1 االسماعيلية 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم )89).

33(I

DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

LIBRAIRIE CHAMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 DAOUDI MANAGEMENT

CONSULTING

 N33 ARD AL ABDI AL MASSAR

 MARRAKECH MARRAKECH،

45007، MARRAKECH MAROC

LIBRAIRIE CHAMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي املكأب 

الدي يوجد في البناية رقم )1 الشقة 

 GH20 E-02B رقم 1 باب مراكش

مراكش - 10110 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.97963

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   (0(0 تبريل   15 املؤرخ في 

تجهزة  »-بيع  من  الشركة  نشاط 

الكمبيوتر

 ، مكأبية  املأنوعة:  اللوازم  -بيع 

قرطاسية ، مدرسية« إلى »-تجارة

-مسألزمات املكاتب واألثاث

تقديم  و  الطباعة  -وظائف 

الخدمات«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   13 بأاريخ  بمراكش   الأجارية 

0)0) تحت رقم 3081.

333I

international business administration center

MENS SERVICES 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 international business
administration center

 rue araar 3eme étage mers 97
 sultan  casablanca ، 2130،

casablanca maroc
MENS SERVICES 3  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 97 زنقة 
العرعار الطابق 3 مرس السلطان 

املغرب 0300) الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.381709
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  5) شتنبر  املؤرخ في 
 3 املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها     MENS SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي 97 زنقة العرعار الطابق 3 
مرس السلطان املغرب 0300) الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : الشركة لم 
تعمل كي ما كان مخطط له،وتأزمت 

األمور في ظل الظروف الراهنة.
زنقة   97 و حدد مقر الأص ية ب 
السلطان  مرس   3 الطابق  العرعار 
املغرب 0300) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السريكي  عبدالرحيم   السيد)ة) 
إقامة س يان عمارة س  و عنوانه)ا) 
سيدي معروف   ( طابق   1 شقة   (5
املغرب  البيضاء  الدار   (0(50

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 733611.
331I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIÉTÉ NUMBERS
إعالن مأعدد القرارات

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOCIÉTÉ NUMBERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: اقامة 

محمد مروان 51/19 ، الطابق 

الثالث ، مكأب رقم )1 شارع 

فلسطين تجزئة راتما مراكش - 

10000  مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.56795

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0)تم اتخاذ  فبراير   17 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على نقل األسهم

على  ينص  الذي   :( رقم   قرار 

مايلي:   تأكيد غرض الشركة وتوضيح 

النشاط املن ذ على مسأوى ضريبة 

الأجارة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي للشركة 

قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 

القانون األسا�سي امللقح

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

املساهمات:   :6 املادة  رقم  بند 

الذي ينص على مايلي:  بيع 1  حصة 

اجأماعية بثمن 100 درهم  للواحدة  

االجمالي100,00درهم    الثمن  ليكن 

 Mr. Olivier, السيد  طرف  من     

إلى     Jean-Paul CARBONARO

شركة »K(L«  شركة ذات مـسؤولـيـة 

مـحدودة  لشريك وحيد.
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النشاط   :( املادة  رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي   : االجأماعي 
تأكيد غرض الشركة ودقة النشاط 
النشاط  على  الح اظ  خالل  من 
الأجارية  العمليات  إدارة  الأالي: 
للخدمة  الزراعية  تو  الصناعية  تو 
إدارة)  )مقاول  العسكرية  تو  املدنية 
)دراسات  الخدمة  إدارة  مقاول   -

السوق واملسوحات)
بند رقم املادة 1: املقر: الذي ينص 
االجأماعي  املقر  تحويل  مايلي:  على 
للشركة  إلى العنوان الجديد في إقامة 
مكأب  الخامس  الطابق   11 تو4قال 
 ، شارع خالد بن الوليد   ،  (6 و   (5

كيليز - مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (6 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 113650.
335I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئأمانية الحراش

HARACHE

TRAPROF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE   ا ئأمانية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

71) شارع حمان ال طواكي سيدي 
يوسف بن علي مراكش ، 10000، 

مراكش املغرب
TRAPROF SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

داوود اك اي الوداية مراكش - 
50)10 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRAPROF SARL AU
اعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البستنة 
انواع  وجميع  البناء  اعمال   -

التزيين و الديكور
و  و بيع جميع مواد البناء  - شراء 

البستنة.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - ايت داوود اك اي الوداية مراكش 

50)10 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 600   : السيد ايت ايشو الحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الحسين  ايشو  ايت  السيد 
دوار انبدور ثالث نيعقوب  عنوانه)ا) 

مراكش )15)1 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسين  ايشو  ايت  السيد 
دوار انبدور ثالث نيعقوب  عنوانه)ا) 

مراكش )15)1 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115685.
336I

CARREFOUR BUSINESS

BACHKI TRAV      بشكي تراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

    BACHKI TRAV      بشكي تراف

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

توالد غانم ص ب رقم 71 الجرف - 

)35)5 الجرف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

بشكي   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.   BACHKI TRAV      تراف

غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 

البناء

األشغال املخأل ة

الأصدير واالسأيراد.

عنوان املقر االجأماعي : قصر توالد 

غانم ص ب رقم 71 الجرف - )35)5 

الجرف املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد رشيد البوعزاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد البوعزاوي عنوانه)ا) 

 5(35( الجرف  امبارك  توالد  قصر 

الجرف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد البوعزاوي عنوانه)ا) 

 5(35( الجرف  امبارك  توالد  قصر 

الجرف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 305.

337I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

MAROC SYSTEMES SANTE
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

00)0)، الدار البيضاء املغرب

 MAROC SYSTEMES SANTE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 1) شارع 
لحسن العرجون )زنقة دالأون 

سابقا)  ملأقى زنقة البالص  - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.17593

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  07 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: قرر الجمع العام موافقأه على 

الأالي:  بالشكل  الحصص،   ت ويت 

بقيمة  حصة   (((.778( ت ويت   -

مائة )100) درهم للواحدة من طرف 

السيد لحلو علي لصالح السيد لحلو 

عمر. - ت ويت )500.)) حصة بقيمة 

مائة )100) درهم للواحدة من طرف 

السيد لحلو تمين لصالح السيد لحلو 

عمر.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة  قبول  العام   الجمع  قرر 

السيد تمين لحلو من منصبه كمسير 

ونهائي  تام  إبراء  وإعطاءه  للشركة، 

عن تداء مهامه. وتم تأكيد تعيين كل 

من السيد علي لحلو و السيد عمر 

لحلو في منصبهما كمسيرين للشركة. 
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

قرر الجمع العام إعطاء حق اإلمضاء 

املن صل لكل من السيد لحلو علي و 

السيد لحلو عمر. 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

صيغة   إعادة   العام،  الجمع  قرر  

ذات  للشركة  األسا�سي   النظام  

املسؤولية املحدودة و املصادقة على 

تم  كما  الجديد،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 6 ال صل  تغيير  العام  الجمع  قرر 

كالأالي: السيد عمر لحلو 777.800.) 

درهم  -  السيد علي لحلو 00).))).) 

درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 7 ال صل  تغيير  العام  الجمع  قرر 

 (7.778 لحلو  عمر  السيد  كالأالي: 

 ((.((( السيد علي لحلو    - حصة  

حصة.

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: قرر الجمع العام تعيين كل من 

السيد علي لحلو والسيد عمر لحلو 

في منصب مسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

حق  قرر الجمع العام إعطاء  مايلي: 

السيد  من  لكل  املن صل  اإلمضاء 

علي لحلو والسيد عمر لحلو.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 17)717.

338I

CABINET BOUZIDI

ZAKAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكأب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

 zakamine

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 

املسيرة و طريق ثاويمة - 000)6 

ناظور املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18317

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تمين  محمد  )ة)   السيد  ت ويت 

حصة اجأماعية من   900 الحروات 

تصل 1.900 حصة ل ائدة  السيد )ة) 

عربي سالمة  بأاريخ 0) نونبر 019).

تمين  محمد  )ة)   السيد  ت ويت 

اجأماعية  حصة   3.000 الحروات 

ل ائدة   حصة   1.900 تصل  من 

السيد )ة)  س يان سالمة  بأاريخ 0) 

نونبر 019).

تمين  محمد  )ة)   السيد  ت ويت 

الحروات 1.000 حصة اجأماعية من 

تصل 1.900 حصة ل ائدة  السيد )ة) 

زكرياء سالمة  بأاريخ 0) نونبر 019).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 18 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3130.

339I

RACHIDA

 VIP INTERNATIONAL

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

RACHIDA

 BOITE POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 VIP INTERNATIONAL MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3، 

الطابق الثاني، بلوك E1، عمارة رقم 

61 ، شارع 11 يناير حي الداخلة - 

80060 تكادير املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5709
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 18 فبراير 0)0) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 VIP INTERNATIONAL MAROC
البنة  إبن  زنقة  بالعنوان  الكائن  و 
مراكش   10000  - هي يرناج   (9 رقم 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

املنصوري  مصط ى .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 196)9.
310I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE ASMAK EL FAKIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ASMAK EL FAKIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الحبوس حي احجر دريان تاونات - 
31000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE ASMAK EL FAKIR

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - تاونات  دريان  احجر  حي  الحبوس 

31000 تاونات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : رحوتي  اسية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحوتي  اسية  السيدة 

دريان  احجر  حي  الحبوس  تجزئة 

تاونات 31000 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رحوتي  اسية  السيدة 

تاونات   31000 الحبوس  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأاونات  

0)0) تحت رقم 89).

311I

HOUSSAM EDDINE

ليالي مارينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

ليالي مارينا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

االسماعلية اقامة نضال 1 رقم 5 

تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7567
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ليالي   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

مارينا.

غرض الشركة بإيجاز : مطعم بار.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 5 رقم   1 نضال  اقامة  االسماعلية 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد امشيشو اسماعيل :  800 

حصة بقيمة 80.000 درهم للحصة .

  : امين  محمد  مشطاط  السيد 

درهم   (0.000 بقيمة  حصة   (00

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  امشيشو  السيد 

عنوانه)ا) شارع صبرا رقم 1  93000 

تطوان املغرب.

امين  محمد  مشطاط  السيد 

 9 رقم  هريرة  ابو  شارع  عنوانه)ا) 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  امشيشو  السيد 

عنوانه)ا) شارع صبرا رقم 1  93000 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم -.

31(I

FIDUCIAIRE ENNOUR

V-M-A-T IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

V-M-A-T IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي نزهة 
) بلوك س الرقم 537 ال قيه بن 
صالح - 00)3) ال قيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
V-M-  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.A-T IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
: حي نزهة  عنوان املقر االجأماعي 
بن  ال قيه   537 الرقم  بلوك س   (
صالح  بن  ال قيه   (3(00  - صالح 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : حنيوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حنيوي  محمد  السيد 
 537 الرقم  س  بلوك   ( نزهة  حي 
ال قيه بن   (3(00 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حنيوي   الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي نزهة ) بلوك س الرقم 
537 ال قيه بن صالح 00)3) ال قيه 

بن صالح املغرب
السيد جواد حنيوي عنوانه)ا) حي 
ال قيه   537 بلوك س الرقم   ( نزهة 
ال قيه بن صالح   (3(00 بن صالح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  االبأدائية بال قيه بن صالح  

)) شتنبر 0)0) تحت رقم 71).

313I

لوكسر للحسابات

أو ف ترونز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
11 شارع بركان الطابق الثاني رقم 1 

، 60000، وجدة املغرب
تو ف ترونز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 31 ساحة 

القصبة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تو ف   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ترونز.
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمة سياحية.

عنوان املقر االجأماعي : 31 ساحة 

القصبة - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500   : عمر  كافي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد فؤاد سي ر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : عمر  كافي  السيد   

100 درهم.

بقيمة   500  : السيد فؤاد سي ر 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  عمر  كافي  السيد 

 « السالم عوينت السراق حي الهناء 

رقم 166 60000 وجدة املغرب.

حي  السيد فؤاد سي ر عنوانه)ا) 

 « السالم عوينت السراق حي الهناء 

رقم 169 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  عمر  كافي  السيد 

 « السالم عوينت السراق حي الهناء 

رقم 166 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   0( بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1060.

311I

HDID CONSULTANTS

JORF FONCIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

HDID CONSULTANTS

 RUE FRIOL ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 JORF FONCIER

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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 18Rue  وعنوان مقرها اإلجأماعي
 Jilali Ghafiri, Ain Sebaa  - 20250

.Casablanca Maroc
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 شتنبر   09 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
درهم«   199.900.000« قدره 
إلى  درهم«   100.000« من  تي 
  : عن طريق  درهم«   (00.000.000«

تقديم حصص نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71711.
315I

LAMAF SARL

 LA MAROCINE(
 D›ASSISTANCE FISCALE

(LAMAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 LA MAROCINE D›ASSISTANCE(

FISCALE (LAMAF   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 
املوحدين وشارع ابن رشد رقم 1 
إقامة رانيا الطابق الثاني رقم 6  - 

60010  وجدة املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(1169

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 30 يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
ابن  وشارع  املوحدين  شارع  »زاوية 
رشد رقم 1 إقامة رانيا الطابق الثاني 
إلى  60010  وجدة املغرب«   -   6 رقم 
»153 شارع محمد الدرفوفي الطابق 
وجدة    60000  -   (( رقم  الثاني 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 037).

316I

ائأمانية  الخبرة

SOJAD PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية  الخبرة
19  زنقة  املدينة ، 6100)، برشيد 

املغرب
SOJAD PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمان GH 18 عمارة 116 رقم 1 

مكأب 1 عين السبع - 50)0) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17(991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SOJAD : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 1 رقم   116 عمارة   GH 18 االمان 
الدار   (0(50  - 1 عين السبع  مكأب 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد رحمان خالد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
167 حصة    : السيد خاي سعيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   167   : السيد خاي امين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

166 حصة    : السيد خاي موراد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  رحمان  السيد 

مكارطو   احمامة  مومن  اوالد  دوار 

6050) بن احمد املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  خاي  السيد 

دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ 

6100) برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  امين  خاي  السيد 

دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ 

6100) برشيد املغرب.

السيد خاي موراد عنوانه)ا) درب 

ح ح    115 رقم   (10 الحورية بلوك 

30)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  رحمان  السيد 

مكارطو  احمامة  مومن  اوالد  دوار 

6050) بن احمد املغرب

عنوانه)ا)  سعيد  خاي  السيد 

دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ 

6100) برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 7)7169.

317I

FIDUCIAIRE AKIF

ZOTT MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

 ZOTT MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 

الأقدم ج ه ) رقم 17 الطابق ) 

البرنو�سي - 0610) الدارالبيضاء  

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.31(711

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   (0(0 يناير   (3 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ZOTT الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ    MOROCCO

مقرها  وعنوان  درهم   880.000

 ( الأقدم ج ه  اإلجأماعي مجموعة 

رقم 17 الطابق ) البرنو�سي - 0610) 

الدارالبيضاء  املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف.

شارع  ب   الأص ية  مقر  حدد  و 

الطابق  غاردن  إقامة  الش شاوني 

 (0580  - السبع  عين   1 رقم   1

الدارالبيضاء  املغرب. 

و عين:

و  القاسمي  ياسير    السيد)ة) 

عنوانه)ا)  )3)  إقامة األح اد شارع 

إميل زوال رقم 1 0000) الدارالبيضاء  

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

روديغير  سطي ان     السيد)ة)  

كارلسبادر  عنوانه)ا)  و  سوشيرت 

تملانيا   نوساب     86356  1 ستراس 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715860.

318I
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OUATTOU MOHAMMED YASSINE

شركة كالم ارتيزانس دي بارتيموان

 KALAM ARTISANS DU  

PATRIMOINE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

900000، طنجة املغرب

شركة كالم ارتيزانس دي بارتيموان  

 KALAM ARTISANS DU

PATRIMOINE SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع خالد 

ابن الوليد 8) الطابق رقم ) رقم 1 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108013

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

 KALAM  كالم ارتيزانس دي بارتيموان

 ARTISANS DU PATRIMOINE

. SARL AU

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الترميم.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ( الطابق رقم   (8 خالد ابن الوليد 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الشركة شركة كالم ارتيزانس دي 

 100 100 حصة بقيمة    : بارتيموان 

درهم للحصة .

 الشركة شركة كالم ارتيزانس دي 

بارتيموان : 100 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

الشركة شركة كالم ارتيزانس دي 

انأونيو  شارع  عنوانه)ا)  بارتيموان 

كاسيرو 8007) مدريد اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هونتي فيروس امليندروس 

دي  خوان  عنوانه)ا)  مي ل  خو�سي 

ار4يرطا 8007) مدريد اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1831.

319I

MULTISERVICES BABA ADDI

 MULTISERVICES BABA
ADDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTISERVICES BABA ADDI

قصر سرغين الخنك الرشيدية ، 

000)5، الرشيدية املغرب

 MULTISERVICES BABA ADDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

سرغين الخنك الرشيدية - 000)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MULTISERVICES BABA ADDI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
.اشغال  الغير  لحساب  البضائع 

مخأل ة.
قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 5(000  - الرشيدية  سرغين الخنك 

الرشيدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : يوسف  بايهرى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  بايهرى  السيد 
الرشيدية   1(3 رقم  الوفاق  تجزئة 

000)5 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  بايهرى  السيد 
الرشيدية   1(3 رقم  الوفاق  تجزئة 

000)5 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

350I

CABINET ESSADKIA

FOSTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

FOSTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

مسعود مسأكمر  العيون  65150 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FOSTRA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

. CONSTRUCTION

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

 65150 العيون   مسعود مسأكمر  

العيون  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد خالد الدرقاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد خالد الدرقاوي عنوانه)ا) 
العيون   اوالد مسعود مسأكمر  دوار 

65150 العيون سيدي ملوك  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد الدرقاوي عنوانه)ا) 
العيون   اوالد مسعود مسأكمر  دوار 

65150 العيون سيدي ملوك  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاوريرت  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 11).

351I
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STE AGEFICO SARL

DANI GLAMOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 1 ، 90000، طنجة املغرب

DANI GLAMOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

كريمة ) زنقة السنغال رقم 1 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DANI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.GLAMOUR
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  1 رقم  السنغال  زنقة   ( كريمة 

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

ايمان  النادي  البقالي  السيدة 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

ايمان  النادي  البقالي  السيدة 
زنقة   ( كريمة  تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  1 رقم  السنغال 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ايمان  النادي  البقالي  السيدة 
زنقة   ( كريمة  تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  1 رقم  السنغال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   01 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33559).

35(I

orient compt

STE BOSS FITGYM CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

 STE BOSS FITGYM CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ال داء 
زنقة النجوم3 رقم7)  - 60000  

وجدة   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOSS FITGYM CENTER

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مأعددة الرياضات

بيع ادوات الرياضة
الأصدير واالسأيراد.

عنوان املقر االجأماعي : حي ال داء 
  60000  - رقم7)   النجوم3  زنقة 

وجدة   املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : ابو عطاء  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء ابو عطاء عنوانه)ا) 
رقم7)  النجوم3  زنقة  ال داء  حي 

60000  وجدة   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء ابو عطاء عنوانه)ا) 
رقم7)  النجوم3  زنقة  ال داء  حي 

60000  وجدة   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 067).

353I

ste cofiguer sarl

STE REGA COM SRAL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE REGA COM SRAL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة 

بخوشة الرقم 177 زنقة تافياللت - 
35100 جرسيف املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.199

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تعليب وسحق الزيأون.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (6 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

غشت 0)0) تحت رقم 0)0)/)85.

351I

FINCOSA MARRAKECH

RAHBANI SANITAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب

RAHBANI SANITAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

دوار ايت علي تامنصورت  - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAHBANI SANITAIRE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالأقسيط.
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او  املخأل ة  االشغال  في  مقاول 

البناء .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 10000  - دوار ايت علي تامنصورت  

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : كريمة  بحري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريمة  بحري  السيد 

 111 ح م تجزئة االحباس سقر رقم 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كريمة  بحري  السيد 

 111 ح م تجزئة االحباس سقر رقم 

10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم )11518.

355I

سيكما كومبت

BIO & ECO SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

BIO & ECO SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 76، 

الحي الصناعي CFCIM - 27182 ا 

والد صالح املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(87(83

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 غشت   1( في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   100.000« قدره 
»1.000.000 درهم« إلى »1.100.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 91)717.

356I

KPM CONSULTING

FOODAPART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING
 81BD LA RESISTANCE 2EME
 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC
FOODAPART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 Bd 96 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 D‘Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa
CASABLANCA.  - 20220  البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17(377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FOODAPART

تنظيم و   : غرض الشركة بإيجاز 

تموين الح الت و املناسبات .

 Bd  96  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

CASABLANCA.  - 20220  البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : مومو  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مومو  ياسين  السيد 

 HAY EL ANDALOUSS 1 RUE

  (( N° 1 CASABLANCA (0((0

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مومو  ياسين  السيد 

 HAY EL ANDALOUSS 1 RUE

  (( N° 1 CASABLANCA (0((0

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 99)716.

357I

NCG EXPERTISE

TAALOUK MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TAALOUK MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الهمام ال أواكي عرصة املعاش 

مراكش - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

67115

 (5 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (015 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAALOUK MANAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 

البناء.

59 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

املعاش  عرصة  ال أواكي  الهمام 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : حمزة  الدباغ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمزة   الدباغ  السيد 

غانم  سيدي  الصناعي  الحي   358

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حمزة   الدباغ  السيد 

غانم  سيدي  الصناعي  الحي   358

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (5 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

015) تحت رقم 707)7.

358I
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SOCIETE TASSHILAT OUAZZINE

تسهيالت والزين

TASSHILAT OUAZZINE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE TASSHILAT
OUAZZINE

 N°7 RUE LAANBARI HAY
 EL OUAHDA GARAGE

 N°4 KHEMISSET ، 15100،
KHEMISSET MAROC

 TASSHILAT تسهيالت والزين
OUAZZINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 

تجزئة العنبري حي الوحدة كراج رقم 
1  - 15000 الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(9089
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 TASSHILAT والزين  تسهيالت 

.OUAZZINE
غرض الشركة بإيجاز : معامالت و 

خدمات مأعددة - م اوضات.
 7 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تجزئة العنبري حي الوحدة كراج رقم 

1  - 15000 الخميسات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : عبدهللا  والزين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : اميمة  والزين  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبدهللا  والزين  السيد 
الوحدة   حي  العنبري  تجزئة  رقم7 

15000 الخميسات املغرب.

عنوانه)ا)  اميمة  والزين  السيدة 
الوحدة   حي  العنبري  تجزئة  رقم7 

15000 الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عبدهللا  والزين  السيد 
الوحدة   حي  العنبري  تجزئة  رقم7 

15000 الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

359I

سيكما كومبت

BIO & ECO SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

BIO & ECO SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 76، 

الحي الصناعي CFCIM - 27182 ا 

والد صالح املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(87(83

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   1( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.(39.000«

»1.100.000 درهم« إلى »639.000.) 

درهم« عن طريق :  إدماج احأياطي تو 

تر4اح تو عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 91)717.

360I

سيكما كومبت

BIO & ECO SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

سيكما كومبت
9)، شارع محمد السادس املركب 
الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 
1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب
BIO & ECO SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 76، 
الحي الصناعي CFCIM - 27182 ا 

والد صالح املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(87(83

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 غشت   1( في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   361.000« قدره 
»639.000.) درهم« إلى »3.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 91)717.

361I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 TRANSPORT TRANSIT
AERIEN MARITIME-TTAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
 TRANSPORT TRANSIT AERIEN

MARITIME-TTAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي 107, 
 Avenue Allal Ben Abdellah -

.20000 Rabat MAROC
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(((5(

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   03 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وكيل الشحن املحلي والدولي

النقل املحلي والدولي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107071.

36(I

FINCOSA MARRAKECH

AGRIBRICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 
املغرب

AGRIBRICO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املسار رقم 3)3 طؤيق اس ي  - 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1065(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGRIBRICO
غرض الشركة بإيجاز : املأاجرة في 

املعدات ال الحية.
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الصحية  املعدات  في  املأاجرة 

)السانيأير)

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - اس ي   طؤيق   3(3 رقم  املسار 

10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : محمد  ازملاض  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  ازملاض  السيد 

 10000 786 تجزئة بن تاش ين رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ازملاض مصط ى عنوانه)ا) 

 10000 807 تجزئة بن تاش ين رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115607.

363I

سيكما كومبت

BIO & ECO SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

الأجاري اراك، عمارة ف )، مكأب 

1، الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

BIO & ECO SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املولد اقامة زكي، زنقة ابن كثير 
رقم 05 الطابق االر�سي املعاريف - 

7000)  الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(87(83

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في )1 غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

ابن  زنقة  زكي،  اقامة  املولد  »تجزئة 

كثير رقم 05 الطابق االر�سي املعاريف 

7000)  الدار البيضاء املغرب« إلى   -

 CFCIM - الحي الصناعي   ،76 »رقم 

)718) ا والد صالح  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 91)717.

361I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SNRBP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

SNRBP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 33 تجزئة 

ال رح املسيرة  - 30000 فاس 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17(53

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 غشت   10 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   5.000.000«

 1.000.000« إلى  درهم«   500.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 91)).

365I

مكأب محاسبة

WALIBRA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب
WALIBRA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 701 

تجزئة بوتالمين الراشيدية  - 000)5 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(0(0/11115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WALIBRA TRAV
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION
 MD DE MATÉRIAUX
 DE CONSTRUCTION ET

DROGUERIE
 VENTE DE CARRELAGE
 SANITAIRE ROBINETTERIE ET

ACCESOIRES
عنوان املقر االجأماعي : رقم 701 
تجزئة بوتالمين الراشيدية  - 000)5 

الراشيدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500   : وليد رفق  السيد  

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : حرفاش  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
رقم  وليد رفق عنوانه)ا)  السيد  

الراشيدية   بوتالمين  تجزئة   701

000)5 الراشيدية املغرب.

السيد ابراهيم حرفاش عنوانه)ا) 
الجديدة  تاركة  حي   37 رقم   3 زنقة 

الراشيدية   5(000 الراشيدية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  وليد رفق عنوانه)ا)  السيد  

الراشيدية   بوتالمين  تجزئة   701

000)5 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/810.

366I

INFOPLUME

 NORTH EVENTS AND
MANAGEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

INFOPLUME

119 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 NORTH EVENTS AND

MANAGEMENT SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي البرانص 

) تجزئة سناء زنقة الورد رقم 33  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108015

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 NORTH EVENTS AND  :

. MANAGEMENT SARL
مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 

ممون الح الت.
البرانص   : عنوان املقر االجأماعي 
 -  33 ) تجزئة سناء زنقة الورد رقم 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
  : السيد ايت بوسكري املصط ى 
900 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  : فيروز  بوسكري  ايت  السيدة 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
املصط ى  بوسكري  ايت  السيد 
العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 
 9000  8 طابق  ب  البوغاز  اقامة 

طنجة املغرب.
فيروز  بوسكري   ايت  السيدة 
 563 عنوانه)ا) مجمع ال جر باء رقم 

9000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فيروز  بوسكري   ايت  السيدة 
 563 عنوانه)ا) مجمع ال جر باء رقم 

9000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33971) - 1797.

367I

إئأمانية تڤونير تونتربريز

PREMIUMEAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية تڤونير تونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

0، برشيد املغرب
 PREMIUMEAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 37 شارع 
ال اطميين، ا لحي الصناعي  - 

6100) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
110(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PREMIUMEAT
غرض الشركة بإيجاز : -شراء و4يع 
وتوزيع  وتصنيع  وتصدير  واسأيراد 
بما في  جميع املنأجات االستهالكية، 
واملنأجات  الغذائية  املنأجات  ذلك 

الغذائية الزراعية؛
منأجات  وترويج  وتجهيز  -تسويق 

األغذية الزراعية؛
-تر4ية وتسمين املاشية واألغنام؛

الخاص  لحسابه  البضائع  -نقل 
ولحساب الغير؛

املواد  جميع  -اسأخدام 
لغرض  الالزمة  واملواد  واإلمدادات 

الشركة..
37 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
ال اطميين، ا لحي الصناعي  - 6100) 

برشيد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : مل رك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : مل رك  محمد  السيد   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مل رك  محمد  السيد 
10) شارع عبد املومن درج 10 طابق 
اقامة حدائق عبد املومن   8 3 شقة 

0310) الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مل رك  محمد  السيد 
10) شارع عبد املومن درج 10 طابق 
اقامة حدائق عبد املومن   8 3 شقة 

0310) الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم ))8.

368I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

LASEWING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيون املغرب

LASEWING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ولي 
العهد زنقة املشور رقم )0  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
33089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LASEWING

مخألف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات

الأجارة العامة

االستراد و الأصدير

النقل

ولي  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

العهد زنقة املشور رقم )0  - 70000 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : بوعل  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعل  نزهة  السيدة 

 0( املشور رقم  زنقة  العهد  ولي  حي 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوعل  نزهة  السيدة 

 0( املشور رقم  زنقة  العهد  ولي  حي 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

18 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)/)0)).

369I

FID PME

LE GARDEN VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME

61 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تمارة ، 0)0)1، تمارة املغرب

LE GARDEN VIEW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

موالي الشريف الشقة )6  تمارة  - 

0)0)1 تمارة  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GARDEN VIEW

غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 - تمارة     6( موالي الشريف الشقة 

0)0)1 تمارة  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد الشارف توفيق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الشارف توفيق عنوانه)ا) 

تمارة  0)0)1 تمارة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشارف توفيق عنوانه)ا) 

تمارة  0)0)1 تمارة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بأمارة   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 130791.

370I

CRA CONSEIL

BENFA MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRA CONSEIL

9), شارع محمد السادس عمارة 

ف1 رقم )1 ، 0500)، الدار 

البيضاء املغرب

BENFA MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي )1 ، شارع 

صبري بوجمعة ، الطابق األول ، 

شقة رقم 6 - 0110) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173(35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BENFA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MEDIA

األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملرئية  واملسموعة  اإلعالنية 

والوسائط املأعددة

 ،  1(  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع صبري بوجمعة ، الطابق األول 

، شقة رقم 6 - 0110) الدار البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

عدراوي  الرحمان  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عدراوي  الرحمان  عبد  السيد 
 BOULEVARD DES 6195 (عنوانه)ا
 LAURENTIDES PAT 6 H7H(V3

.QC LAVAL CANADA
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عدراوي  الرحمان  عبد  السيد 
 BOULEVARD DES 6195 (عنوانه)ا
 LAURENTIDES PAT 6 H7H(V3

QC LAVAL CANADA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717135.

371I

F3M COF

اف 3 م كوف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

F3M COF
 N° 28 WAFAE 1ER ETAGE Q.I

 BENSOUDA ، 30000، FES
MAROC

اف 3 م كوف  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 8) 
وفاء الطابق االول حي الصناعي بن 

سودة  - 30000 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.36(83

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  03 شتنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ملولي 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  محمد 

اسأقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 59)).

37(I

 Compagnie Marocaine Industrielle et

Commerciale - COMICOM

الشركة املغربية الصناعية 
التجارية » كوميكوم«

شركة املساهمة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 Compagnie Marocaine
 Industrielle et Commerciale -

COMICOM
 Route desserte des usines,

 autoroute Casablanca - Rabat ،
20600، Casablanca Maroc

الشركة املغر4ية الصناعية الأجارية 
» كوميكوم« »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: الطريق 
املؤدية إلى املصانع, الطريق السيار 
الرابط بين الدار4يضاء و الر4اط  - - 

الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

511)3 الدار البيضاء.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   (0(0 يونيو   0( في  املؤرخ 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
 20-19 رقم  مع مقأضيات القانون: 
املعدل و املأمم للقانون رقم 17-95 
املأعلق بشركات املساهمة ثم تعديل 

النظام األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716175.

373I

FIDUSMAN

EL HAMERI FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUSMAN
 CABINET DE COMPTABILITE

CONSEILS ET DE GESTION
EL HAMERI FER )الحمري فير  ) 

شركة   
 رقم السجل الأجاري  633)

EL HAMERI FER   شركة
 )الحمري فير  ) 
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العنوان: 133 الحي الصناعي برشيد.  

مسجل  عرفي  عقد  بمقأضيات 

 11/07/(0(0 تاريخ  برشيد  بمدينة 

شركاء شركة الحمري فير قرروا مايلي: 

لبطاقة  الحامل  عمر  الراي 

 BH11105( الأعريف الوطنية رقم  

رشيد  موالي  حي   110 ب  الساكن 

حصة   100 بأ ويت  قام  برشيد 

حصة   100 اصل  من  اجأماعية 

ل ائدة السيد الخليلي عبد اللطيف .

110 حي موالي رشيد  الساكن ب 

الراي حميد الحامل لبطاقة  برشيد  

BH10818(  الأعريف الوطنية رقم

قام بأ ويت 100 حصة اجأماعية 

حصة ل ائدة السيد   100 من اصل 

الخليلي عبد اللطيف .

موالي  حي   110 ب  الساكن 

مصط ى  الراي  برشيد   رشيد 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

BH108155

قام بأ ويت 100 حصة اجأماعية 

حصة ل ائدة السيد   100 من اصل 

الخليلي عبد اللطيف .

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  ببرشيد  االبأدائية 

0)0) رقم 11)1

371I

FB(H CONSEILS

MECO BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

FB(H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MECO BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي C59 الحي 

املحمدي - 15000 ورزازات املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.10879

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 شتنبر   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»900.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بورزازات  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 361.
375I

ACOMS Consulting

MARMARA ISTANBUL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

ACOMS Consulting
رقم ) عمارة 13 شارع ادريس ) م ج 

، 50000، مكناس املغرب
MARMARA ISTANBUL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : عمارة 

36 محل رقم ) شارع ادريس الثاني 
املدينة الجديدة - 50000 مكناس 

املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.33715

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  01 شتنبر  املؤرخ في 
شركة   MARMARA ISTANBUL
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   150.000 رتسمالها 
محل   36 عمارة  اإلجأماعي  مقرها 
املدينة  الثاني  ادريس  شارع   ( رقم 
املغرب  مكناس   50000  - الجديدة 

نتيجة لأوقيف النشاط.
و عين:

السيد)ة) رشيد  املراقي و عنوانه)ا) 
 6(000 لوندا  تجزئة  املطار  حي 
الناظور املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
عمارة  وفي   (0(0 شتنبر   01 بأاريخ 
شارع ادريس الثاني   ( محل رقم   36
مكناس   50000  - الجديدة  املدينة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 556.
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azzouziabdelali

 SOCIETE TR WORLD
LEBHAIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE TR WORLD LEBHAIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة رقم 6 

الحي الجديد زواغة  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE TR WORLD LEBHAIRA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - والأصدير  االسأيراد   - البضائع 

تشغال البناء املخأل ة.
عنوان املقر االجأماعي : زنقة رقم 

6 الحي الجديد زواغة  - 30000 فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مراد لبحيرة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبحيرة  مراد  السيد 
الحي الجديد زواغة   6 زنقة   57 رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لبحيرة  مراد  السيد 
الحي الجديد زواغة   6 زنقة   57 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 77)).

377I

ديوان الخدمات

STE AGRI OULAD MENANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

  STE AGRI OULAD MENANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الكراردة اوالد انوال الخنيشات  - 

16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(8595

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AGRI OULAD MENANA



13331 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

ال الحية

بيع املعدات ال الحية

االسأيراد و الأصدير.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الخنيشات   انوال  اوالد  الكراردة 

16000 سيدي قاسم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

100 حصة    : السيد عزيز عرورو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

0)1 حصة    : السيد فؤاد عرورو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 1(0   : عرورو  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد جمال عرورو :  0)1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عالل عرورو :  0)1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد عرورو :  0)1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : السيد عزيز عرورو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عالل عرورو عنوانه)ا) دوار 

اوالد مسلم بئر الطالب تكنة 16000 

سيدي قاسم املغرب.

عنوانه)ا)  عرورو  محمد  السيد 

تكنة  الطالب  بئر  مسلم  اوالد  دوار 

16000 سيدي قاسم املغرب.

السيد فؤاد عرورو عنوانه)ا) دوار 

اوالد مسلم بئر الطالب تكنة 16000 

سيدي قاسم املغرب.

عنوانه)ا)  عرورو  رضوان  السيد 

تكنة  الطالب  بئر  مسلم  اوالد  دوار 

16000 سيدي قاسم املغرب.

عنوانه)ا)  عرورو  جمال  السيد 

تكنة  الطالب  بئر  مسلم  اوالد  دوار 

16000 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز عرورو عنوانه)ا) دوار 

اوالد مسلم بئر الطالب تكنة 16000 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  االبأدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 0)0) تحت رقم 97).

378I

azzouziabdelali

SOCIETE HIGH CHOICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

SOCIETE HIGH CHOICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي توالد 

الطيب العليا توالد الطيب  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE HIGH CHOICE

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

- االسأيراد  تدوات الأعبئة والأغليف 

والأصدير - تسويق مواد النظافة.

توالد   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطيب العليا توالد الطيب  - 30000 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : جبران  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جبران  هشام  السيد 
الدار  زنقة   9 شقة  ال رح  إقامة 
ص رو  طريق  األمل  حي  البيضاء 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جبران  هشام  السيد 
الدار  زنقة   9 شقة  ال رح  إقامة 
ص رو  طريق  األمل  حي  البيضاء 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 86)).
379I

FIDUORGA

LE MOGAMBO MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC

LE MOGAMBO MARKET شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي قيال 

سيغأيك الرقم 01 مكأب رقم  01    
شارع الجيش امللكي - - بن سليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6339

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 16 شتنبر   
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOGAMBO MARKET

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو ،

االستهالك  منأجات  بيع وشراء   -

واألثاث   ، ، واألجهزة املنزلية  الغذائي 

 ، اإللكترونية  واألجهزة   ، واملالبس 

وجميع ملحقاتها

العمليات  جميع   ، عام  بشكل 

الأجارية والصناعية واملالية املأعلقة 

بشكل مباشر تو غير مباشر باألشياء 

تو من املحأمل تن   ، املذكورة تعاله 

تعزز تن يذها وتطويرها.

قيال   : االجأماعي  املقر  عنوان 

    01 مكأب رقم    01 سيغأيك الرقم 

بن سليمان   -  - شارع الجيش امللكي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 10.000  : البدراوي عزيز  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  البدراوي  السيد 

زنقة والد جرار محج ولد   01 الرقم 

سعيد السوي�سي - الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  البدراوي  السيد 

زنقة والد جرار محج ولد   01 الرقم 

سعيد السوي�سي - الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  سليمان   ببن  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 81).

380I
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azzouziabdelali

SOCIETE GUEOUIZA TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

SOCIETE GUEOUIZA TD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

1081 زنقة 1 رقم 9 حي الرياض 

طريق ص رو - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE GUEOUIZA TD

غرض الشركة بإيجاز : التركيبات 

الكهر4ائية - تسويق اآلالت الكهر4ائية 

- جميع تشغال البناء املخأل ة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الرياض  حي   9 رقم   1 زنقة   1081

طريق ص رو - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : كويزة  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كويزة  رشيد  السيد 
رقم 9 زنقة 1 حي الرياض رقم 1081 

طريق ص رو 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كويزة  رشيد  السيد 
رقم 9 زنقة 1 حي الرياض رقم 1081 

طريق ص رو 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 87)).

381I

azzouziabdelali

 SOCIETE GRANITE

TAFILALT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE GRANITE TAFILALT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 19 
رقم 9 تجزئة ال أح ليراك سيدي 

ابراهيم - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

639(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE GRANITE TAFILALT

غرض الشركة بإيجاز : بيع الرخام 

- تسويق مواد البناء املخأل ة .

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
19 رقم 9 تجزئة ال أح ليراك سيدي 

ابراهيم - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 900   : حمين  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة هدى حمين :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا حمين عنوانه)ا) 

 9 الشقة   19 عمارة  ال أح  تجزئة 

فاس   30000 ليراك سيدي ابراهيم 

املغرب.

عنوانه)ا)  حمين  هدى  السيدة 

 9 الشقة   19 عمارة  ال أح  تجزئة 

فاس   30000 ليراك سيدي ابراهيم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا حمين عنوانه)ا) 

 9 الشقة   19 عمارة  ال أح  تجزئة 

فاس   30000 ليراك سيدي ابراهيم 

املغرب

عنوانه)ا)  حمين  هدى  السيدة 

 9 الشقة   19 عمارة  ال أح  تجزئة 

فاس   30000 ليراك سيدي ابراهيم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم ))3).

38(I

شركة محاسبة صايم

 ENTRPRISE AZIZ CHAKRI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم

شارع الدرفوفي عمارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب

 ENTRPRISE AZIZ CHAKRI SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي األمل 
) زنقة 89 رقم 7  - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
356(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ENTRPRISE AZIZ CHAKRI SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز : - 

البناء،تشغال  تشغال  مخألف 
الأطهير واألشغال الكبرى

تاجر  -
عنوان املقر االجأماعي : حي األمل 
وجدة   60000  -   7 رقم   89 زنقة   (

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 5.000   : شكري  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز شكري عنوانه)ا) حي 
 60000   7 رقم   8 إم  زنقة   ( األمل 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز شكري عنوانه)ا) حي 
 60000   7 رقم   8 إم  زنقة   ( األمل 

وجدة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 081).

383I

N2M CONSEIL-SARL

TRANS NIFLAM6
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

TRANS NIFLAM6 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العمران رقم 177) سلوان قاعية 
سلوان الناظور - 000)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.NIFLAM6

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

اسأيراد و تصدير لل واكه.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

قاعية  سلوان   (177 رقم  العمران 
الناظور   6(000  - الناظور  سلوان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : نجيم  رشدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجيم  رشدي  السيد 

سلوان   (177 رقم  العمران  تجزئة 

الناظور 000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نجيم  رشدي  السيد 

سلوان   (177 رقم  العمران  تجزئة 

الناظور 000)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 11 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3073.

381I

TT COMPTABILITE

MNSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

MNSM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجأماعي

 RABIE RUE SOUADAD 02

 N 15 EX LOT BELLAOUI N

 795 OUJDA - 60000 OUJDA

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MNSM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 , ET NETTOYAGE

.GARDIENNAGE

 HAY  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 RABIE RUE SOUADAD 0( N 15

 EX LOT BELLAOUI N 795 OUJDA

.- 60000 OUJDA MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 (50   : السيدة الحسنى مرغاني  

حصة بقيمة 5.000) درهم للحصة .

 (50   : مرغاني  ن يسة  السيدة 

حصة بقيمة 5.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

مرغاني   الحسنى  السيدة 

عنوانه)ا) حي القدس شارع غزة رقم 

39 وجدة 60000 وجدة املغرب.

السيدة ن يسة مرغاني عنوانه)ا) 

39 وجدة  حي القدس شارع غزة رقم 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ن يسة مرغاني عنوانه)ا) 

39 وجدة  حي القدس شارع غزة رقم 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 065).

385I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 STE FATEMA FIHRIYA
SAR AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

19 شارع عمر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

 STE FATEMA FIHRIYA SAR AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17، شارع 

الحسن الثاني، الطابق 5، الشقة 

)) طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FATEMA FIHRIYA SAR AU

تهدف    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة إلى األنشطة الأالية:

السلع  جميع  وتسويق  إنأاج 

 ، الزيوت  الحبوب،  ال الحية: 

ال واكه، الخضروات و غيرها؛

الزراعة البيولوجية بص ة عامة؛

من  البيولوجية  املنأجات  زراعة 

الخضروات و ال واكه؛

التشجير؛

املنأجات  جميع  تسويق  و  شراء 

الغذائية البيولوجية؛

املمألكات  تشغيل جميع  و  تأجير 

الزراعية؛
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صناعة الأحويل و توضيب لجميع 

املنأجات ال الحية؛

استئجار و تشغيل جميع  اقأناء، 

املنأجات و املعدات ال الحية؛

الأجارة في جميع املنأجات النباتية 

املنأجات  من  غيرها  تو  الصحية 

الضرورية تو املسأخدمة في ال الحة، 

واملنأجات  الغذائية   املواد  و جميع 

النباتية؛

االسأيراد و الأصدير؛

الغير  تو  املباشرة  املساهمة 

املباشرة للشركة في جميع العمليات 

العقارية املنقولة  املالية،   الأجارية، 

تو الغير املنقولة و في جميع املنشآت 

املرتبطة  الصناعية  تو  الأجارية 

بأي  تو  للشركة  االجأماعي  بالنشاط 

نشاط مشابه تو ملحق يعطي تفضلية 

لأطور الشركة.

عنوان املقر االجأماعي : 17، شارع 

الحسن الثاني، الطابق 5، الشقة )) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 100   : املرني�سي  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان املرني�سي عنوانه)ا) 

73، شارع الواليات املأحدة، مرشان 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان املرني�سي عنوانه)ا) 

73، شارع الواليات املأحدة، مرشان 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31089).

386I

FIDUORGA

LE SPIRIT CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC

Le Spirit Club شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي قيال 

سيغأيك الرقم 01 مكأب رقم 03 
شارع الجيش امللكي - -  بن سليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6311

 16 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Le  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Spirit Club
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو ،
- إدارة ال نادق - اإلدارة والأدريب 

الريا�سي
املنأجات السياحية  بيع وشراء   -

والحرفية
   -مطعم

- مكأب الحدث وحجز الأذاكر
وجيم  سبا  صحي،  منأجع   -

ورفاهية
العمليات  جميع  عام،  بشكل 
الأجارية والصناعية واملالية املأعلقة 
بشكل مباشر تو غير مباشر باألشياء 
تن  املحأمل  من  تو  تعاله،  املذكورة 

تساعد في تحقيقها وتطويرها.

قيال   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 03 رقم  مكأب   01 الرقم  سيغأيك 

بن سليمان    -  - شارع الجيش امللكي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 10.000  : البدراوي عزيز  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  البدراوي  السيد 

زنقة والد جرار محج ولد   01 الرقم 

سعيد السوي�سي - الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  البدراوي  السيد 

زنقة والد جرار محج ولد   01 الرقم 

سعيد السوي�سي - الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  سليمان   ببن  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 85).

387I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE MED ANASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE MED ANASS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 

عمرو يحيى شارع النجوم رقم 100 

ازغنغان الناظور - 000)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE MED ANASS
تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء تو مخأل ة
اسأيراد و تصدير.

: حي اوالد  عنوان املقر االجأماعي 
 100 عمرو يحيى شارع النجوم رقم 
الناظور   6(000  - ازغنغان الناظور 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : محمد  البروزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد املالكي محمد :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : الرحمان  عبد  العمراني  السيد 
50) حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500  : محمد  البروزي  السيد 

بقيمة 50.000 درهم.
السيد املالكي محمد : 50) بقيمة 

5.000) درهم.
 : الرحمان  عبد  العمراني  السيد 

50) بقيمة 5.000) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  البروزي  السيد 
 393 رقم  يحيى  عمرو  اوالد  حي 
الناظور   6(000 الناظور  ازغنغان 

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  املالكي  السيد 
الناظور  سيدال  بني  بروال  دوار 

000)6 الناظور املغرب.
الرحمان  عبد  العمراني  السيد 
عنوانه)ا) حي بني بوديديت رقم 9)1 
الناظور   6(000 الناظور  ازغنغان 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  البروزي  السيد 

 393 رقم  يحيى  عمرو  اوالد  حي 
الناظور   6(000 الناظور  ازغنغان 

املغرب

عنوانه)ا)  محمد  املالكي  السيد 
الناظور  سيدال  بني  بروال  دوار 

000)6 الناظور املغرب

الرحمان  عبد  العمراني  السيد 

عنوانه)ا) حي بني بوديديت رقم 9)1 
الناظور   6(000 الناظور  ازغنغان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3107.

388I

نوري اوديت

مؤسسة دونالد سكول للتعليم 
الخاص افران

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

نوري اوديت
رقم 6 الشقة رقم 10 زنقة بيروت 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

مؤسسة دونالد سكول للأعليم 

الخاص افران  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي فيال صونيا 
زنقة بالتان شارع رياض إفران - 

53000 إفران املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1167

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  15 شتنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ندوي 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  سمية 

اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 1167.

389I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

ZOHANORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

ZOHANORD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حومة واد 

السانية طنجة البالية قطعة 761) 

الطابق االر�سي  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZOHANORD

تر4ية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

و4يع الدواجن

الحلويات  الخبز  اسأغالل   -

ومشأقات الحليب

- بيع السمك بالجملة.

عنوان املقر االجأماعي : حومة واد 

 (761 السانية طنجة البالية قطعة 

طنجة   90000  - االر�سي   الطابق 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : السيدة الزهرة الخملي�سي 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الخملي�سي  الزهرة  السيدة 
 (1 زنقة   1 الوردة  حومة  عنوانه)ا) 

رقم 1 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخملي�سي  الزهرة  السيدة 
 (1 زنقة   1 الوردة  حومة  عنوانه)ا) 

رقم 1 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31078).

390I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE TAMAR DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE TAMAR DE

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 31 
رقم 13 حي واد فاس فاس - 30000 

فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39309

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تعيين   (0(0 يونيو   10 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الغوزي عبد السالم كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)3).

391I

ste mifi

WAZINA CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 11

50000، meknes maroc
WAZINA CLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

سوسن 15 رقم )0 ويسالن مكناس  
- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WAZINA CLEAN
غرض الشركة بإيجاز : تنظيف.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
)0 ويسالن مكناس   15 رقم  سوسن 

- 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
السيدة زينة بلموس  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد فويف :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلموس   زينة  السيدة 
مكناس  ع  م  ب   51 رقم  العين  حي 

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  فويف  محمد  السيد 
بني  صحراوة  فران  درب   5( رقم 
مكناس   50000 مكناس   امحمد 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلموس   زينة  السيدة 

مكناس  ع  م  ب   51 رقم  العين  حي 

50000 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  فويف  محمد  السيد 
بني  صحراوة  فران  درب   5( رقم 

مكناس   50000 مكناس   امحمد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 651).

39(I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE TAMAR DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE TAMAR DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 31 
رقم 13 حي واد فاس فاس - 30000 

فاس املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39309

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»800.000 درهم« تي من »00.000) 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

إدماج احأياطي تو تر4اح تو    : طريق 

عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1)3).

393I

baba mohammed

 BABA MOHAMMED
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

baba mohammed
 bd abbou salem el ayachi bp81

 bouarfa ، 61200، bouarfa
maroc

 BABA MOHAMMED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 17 
شارع تبو سالم العيا�سي بوعرفة - 

00)61 بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BABA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MOHAMMED SARL AU
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املخأل ة.
 17 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
 - بوعرفة  العيا�سي  سالم  تبو  شارع 

00)61 بوعرفة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

608.100.)) درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد بابا محمد عنوانه)ا) 
17 شارع تبو سالم العيا�سي بوعرفة 

00)61 بوعرفة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

رقم  السيد بابا محمد عنوانه)ا) 
17 شارع تبو سالم العيا�سي بوعرفة 

00)61 بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  االبأدائية ب جيج  

0)0) تحت رقم 0)0)/05).

391I

(GHAIMA OPTIQUE( غيمة ؤ4ثيك

TCE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولأينك
(CONSULTING

حي تجزئة الداودية  قطعة رقم 1)1 
، 90000، طنجة املغرب

TCE CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة  
الداودية رقم 1)1  - 9000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
108081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TCE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في إدارة املقاوالت.
تجزئة    : االجأماعي  املقر  عنوان 
طنجة   9000  -   1(1 الداودية رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : السيد يوسف الدغمومي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الدغمومي  يوسف  السيد 

عنوانه)ا) حي السعادة 3 زنقة 30 رقم 

6 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدغمومي  يوسف  السيد 

عنوانه)ا) حي السعادة 3 زنقة 30 رقم 

6 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31033).

395I

امغار عبد الغافور

PANOJA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

PANOJA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مرتيل كابو 

نكرو اقامة الكسيا الطابق االول 

رقم 11  - 93150 مرتيل املغرب.

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.83(3

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 MARIA )ة)  السيد  ت ويت 

 DOLORES MATEOS ATANET

تصل  من  اجأماعية  حصة   610

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   610

 JUAN MANUEL FERNANDEZ

MATEOS بأاريخ 31 غشت 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3317.

396I

fiduciaire al hayat

CHAOUI TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

CHAOUI TECHNOLOGIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاش ين الطابق ) رقم 3 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108135

 10 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHAOUI TECHNOLOGIE

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنأجات االلكترونية.

شارع   5  : عنوان املقر االجأماعي 
يوسف ابن تاش ين الطابق ) رقم 3 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

تمين  محمد  الشاوي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : تمين  محمد  الشاوي  السيد   

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

تمين  محمد  الشاوي  السيد 

 55 تجزئة األندلس قطعة  عنوانه)ا) 
و )0 رقم 3 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تمين  محمد  الشاوي  السيد 

 55 تجزئة األندلس قطعة  عنوانه)ا) 
و )0 رقم 3 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 108135.

397I

يوسف دريس العريبي

SSS LUXURY CARS RENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

يوسف دريس العريبي
رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

ال ضيلة الحي الصناعي ، 10000، 

الر4اط املغرب

 SSS LUXURY CARS RENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قطاع 

16 تجزئة 30 عمارة 6 الشقة 5 حي 

الرياض - 10000 الر4اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1161(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SSS  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUXURY CARS RENTAL

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

قطاع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

5 حي  الشقة   6 30 عمارة  تجزئة   16

الرياض - 10000 الر4اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد علي الشاعر :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد بنعلي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة علية بنعلي :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الشاعر  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا) جبل زمزم سانية الطريس 

00)93 املضيق املغرب.

عنوانه)ا)  بنعلي  محمد  السيد 
الناظور   6(000 شيكر  بني  انعال 

املغرب.

عنوانه)ا)  بنعلي  علية  السيدة 
الناظور   6(000 شيكر  بني  انعال 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشاعر  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا) جبل زمزم سانية الطريس 

00)93 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107068.

398I

Khidmat Attajir

BOUAAMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC

BOUAAMIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 KSAR وعنوان مقرها اإلجأماعي
ABOUAAM - 52450 الريصاني 

الريصاني
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUAAMIA
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION
 I N S T A L L A T I O N S

ÉLECTRIQUES
 E N T R E P R E N E U R
 D’INSTALLATION SYSTÈME

.IRRIGATION
 KSAR  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الريصاني   ABOUAAM - 52450

الريصاني.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : حسن  صديقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : تيوب  علوي  اسماعيلي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  السيد صديقي حسن 

 5(150 الريصاني  قدارا  قصر 

الريصاني الريصاني.

تيوب  علوي  اسماعيلي  السيد 

زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 

  5(150 الريصاني    38 الرقم   05

الريصاني  الريصاني.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد صديقي حسن 

 5(150 الريصاني  قدارا  قصر 

الريصاني الريصاني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 870.

399I

nador conseil sarl au

BOUTIQUE HOTEL DOHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

  BOUTIQUE HOTEL DOHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق بني 

انصار  حي ترقاع  - 000)6 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BOUTIQUE HOTEL DOHA
غرض الشركة بإيجاز : - اسأغالل  
إقامات   ، )فنادق  فندقية  منشآت 

سياحية ...).
عنوان املقر االجأماعي : طريق بني 
انصار  حي ترقاع  - 000)6 الناضور 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : حزار  حسام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
حي  السيد حسام حزار عنوانه)ا) 
 111 رقم  االمل  زنقة  ابراهيم  اوالد 

000)6 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد حسام حزار عنوانه)ا) 
  111 رقم  االمل  زنقة  ابراهيم  اوالد 

000)6 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) يونيو 

0)0) تحت رقم 607.

100I

ACTUAL ADVICE

ACTUAL ADVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

ACTUAL ADVICE
 CASABLANCA ، 20230،

casablanca maroc
ACTUAL ADVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 03 زنقة 

ايت توريرالطابق ) بوركون - 0000) 
الدارالبيضاء املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1((6(9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   10 في  املؤرخ 
شركة ذات   ACTUAL ADVICE حل 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
03 زنقة ايت توريرالطابق  اإلجأماعي 
الدارالبيضاء   (0000  - بوركون   (
على  الشركاء  الجماع  نتيجة  املغرب 

تص ية الشركة..
و عين:

السيد)ة) منيا  حسني و عنوانه)ا) 
املدينة   (61 فيال  ستي  كولف 
 (0000 بوسكورة النواص  الخضراء 
)ة)  كمص ي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 10 يوليوز 0)0) وفي 03 زنقة 
ايت توريرالطابق ) بوركون - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717616.

101I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 LES INDUSTRIES GZOULI 
DU METAL  I.G.M

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

 LES INDUSTRIES GZOULI 
DU METAL  I.G.M شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الزيأونة رقم 573 - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LES   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 INDUSTRIES GZOULI DU

.METAL  I.G.M

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املسامير واملسامير امللولبة  والقضبان.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكناس   50000  -  573 الزيأونة رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 10.000   : السيد الكزولي حاتم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حاتم  الكزولي  السيد 

زنقة راسين اقامة راسين الطابق    7

) الشقة 5 فال فلوري 0100) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حاتم  الكزولي  السيد 

زنقة راسين اقامة راسين الطابق    7

) الشقة 5 فال فلوري 0100) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 895).

10(I
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FIGENOUV

ARIBAT MADANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

ARIBAT MADANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 367 

ولجة ملراني تواركة  - 50060 مكناس 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5015

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (019 دجنبر   19 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»150.000 درهم« تي من »550.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 غشت  بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 70)).

103I

AA CONSULTING S.A.R.L

PHARMIS
شركة املساهمة

اسأمرار نشاط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 

رقم )) ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

PHARMIS »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 131، ممر 

ميموزا عين السبع - 0590) الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.111751

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 9) يونيو 0)0) تقرر ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 711533.

101I

trans lachaal

 TRANS PROTECTION

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

trans lachaal

 hay rachad bloc 1 nu 273 ،

35000، taza maroc

 TRANS PROTECTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

الطاوس الشقة 15 شارع موالي 

ادريس حي بين الجرادي تازة - 

35000 تازة املغرب.

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5111

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحكيم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

اجأماعية  حصة   100 داوود  ابن 

100 حصة ل ائدة  السيد  من تصل 

يوليوز   15 بأاريخ  العيا�سي  عمر  )ة) 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   01 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 383.

105I

ANAMAR FIDUCIAIRE

تالزيت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

تالزيت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد 5 الحي السياحي - 15800 

تنغير املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1101

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 يناير   (1 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تالزيت  مبلغ رتسمالها 30.000 درهم 

شارع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 15800  - السياحي  الحي   5 محمد 

تنغير املغرب نتيجة ل : االزمة.

شارع  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

 15800  - السياحي  الحي   5 محمد 

تنغير املغرب. 

و عين:

صبري  امحمد    السيد)ة) 

ابورك  اعلي  سيدي  عنوانه)ا)  و 

)ة)  كمص ي  املغرب  تنغير   15800

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 16.

106I

CABINET KHACHIM

VIPASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

VIPASS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 

1 شارع 15 رقم 18 حي معمورة  - 

11000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55961

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VIPASS

غرض الشركة بإيجاز : الأجارة 

بيع املالبس الجاهزة

اإلسأيراد و الأصدير.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - حي معمورة    18 رقم   15 شارع   1

11000 القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد املحجوب الطويل :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
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الطويل  املحجوب  السيد 

15 رقم  عنوانه)ا) حي معمورة شارع 

18 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطويل  املحجوب  السيد 

15 رقم  عنوانه)ا) حي معمورة شارع 

18 11000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 619).

107I

AA CONSULTING S.A.R.L

COGEFIN MAROC

شركة املساهمة

اسأمرار نشاط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 

رقم )) ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

COGEFIN MAROC »شركة 

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 67-

69 شارع الجيش امللكي  - - الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.199171

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر  (0(0 غشت   05 في   املؤرخ 

 ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715911.

108I

ا ب س كونسولأينغ

تفريمين

AFRIMINES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ا ب س كونسولأينغ
تقاطع زنقة محمد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحمان مركز إيمان 
طابق 6 مكأب 6، 0000)، الدار 

البيضاء املغرب
تفريمين Afrimines شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي برج كازا 
فينانس سيتي قطعة 57 الطابق 
الخامس شارع مانستريت كازان ا 

الحي الحسني - 0000) الدار 
البيضاء الدار البيضاء.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يناير   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ساوس  منى  )ة)  السيد  ت ويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   735
856.) حصة ل ائدة  السيد )ة) زينب 

ساوس بأاريخ 1) يناير 0)0).
مصط ى  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجأماعية  حصة   937 ساوس 
)ة)  السيد  937 حصة ل ائدة   تصل 

زينب ساوس بأاريخ 1) يناير 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715333.
109I

ا ب س كونسولأينغ

ادفايس سيرفيس بيشيري 

 ADVICES SERVICES
BECHERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ا ب س كونسولأينغ
تقاطع زنقة محمد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحمان مركز إيمان 
طابق 6 مكأب 6، 0000)، الدار 

البيضاء املغرب
 Advices ادفايس سيرفيس بيشيري

Services Bechere شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 110 شارع 

الزرقطوني إقامة حمد شقة 1 - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.110979
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 فبراير   18 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ادفايس  الوحيد  الشريك  ذات 
 Advices Services سيرفيس بيشيري
 (0.000 رتسمالها  مبلغ    Bechere
 110 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 
شقة  حمد  إقامة  الزرقطوني  شارع 
املغرب  البيضاء  الدار   (0000  -  1
نتيجة ل : عدم القيام بأي نشاط منذ 

الأأسيس.
 110 ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني إقامة حمد شقة 1 

- 0000) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  األندلو�سي  ليلى   السيد)ة) 
عنوانه)ا) تقاطع زنقة محمد الرشيد 
مركز  الرحمان  عبد  موالي  شارع  و 
إيمان طابق 6 مكأب 6 0000) الدار 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715089.
110I

AA CONSULTING S.A.R.L

 ALLIANCE«
 INTERNATIONALE

D›ASSURANCES »A.I.D
شركة املساهمة
تمديد مدة الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

11 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم )) ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

 ALLIANCE INTERNATIONALE«

D›ASSURANCES »A.I.D »شركة 

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 3، زنقة 

عالل بن عبد هللا - - الدار البيضاء 

املغرب.

»تمديد مدة الشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.15859

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   (0(0 مارس   (5 في  املؤرخ 

تمديد مدة الشركة إلى: 99 سنة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716368.

111I

الجع ري ياسين

 ESOURCES SOLUTIONS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الجع ري ياسين

قطاع 5، إقامة العدل، شقة 1، حي 

الرياض ، 90000، الر4اط املغرب

 ESOURCES SOLUTIONS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 183، 

شارع ولي العهد، مركز انريا، الطابق 

الس لي، مكأب 183 - 90000 

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107399

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

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

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESOURCES SOLUTIONS SARL
غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 
إدخال  ؛-  اإلعالنية املحلية والدولية 

اإلعالنات واإلشعارات الأجارية.
 ،183  :  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق  شارع ولي العهد، مركز انريا، 
الس لي، مكأب 183 - 90000 طنجة  

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 15.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 50   : السيد محمد تنس تيأوى  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة    : السيد مروان نعيم  

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد تشرف بن املير  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
تيأوى   تنس  محمد  السيد 
طريق  لوتيماس،  مجمع  عنوانه)ا) 
طنجة    90000    08 فيال  الزياتن، 

املغرب.
عنوانه)ا)  نعيم   مروان  السيد 
 90000 جامع املقراع  حي املرابطين، 

طنجة  املغرب.
السيد تشرف بن املير  عنوانه)ا) 
رقم  امليطرو،  زنقة  حي مسترخوش، 

10 90000 طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تيأوى   تنس  محمد  السيد 
طريق  لوتيماس،  مجمع  عنوانه)ا) 
طنجة    90000    08 فيال  الزياتن، 

املغرب
عنوانه)ا)  نعيم   مروان  السيد 
 90000 جامع املقراع  حي املرابطين، 

طنجة  املغرب
السيد تشرف بن املير  عنوانه)ا) 
رقم  امليطرو،  زنقة  حي مسترخوش، 

10 90000 طنجة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   01 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33111).

11(I

nador conseil sarl au

B-FAL TRANS SARL  A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

B-FAL TRANS SARL  A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

النعمة  )10 حي اوالد ميمون  - 

000)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 B-FAL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.TRANS SARL  A.U

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع لحساب الغير

بيع مواد البناء

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - ميمون   اوالد  حي   10( النعمة  

000)6 الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نوفل بنأال :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بنأال  نوفل  السيد 

 10( رقم  النعمة  حي  ميمون  اوالد 

000)6 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بنأال  نوفل  السيد 

 10( رقم  النعمة  حي  ميمون  اوالد 

000)6 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3135.

113I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

TOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــأــب 
رقـــم  1 جليز ، 10000، مراكش 

املغرب

TOT  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

1 زاويةزنقة لبنان و سوريا عمارة 

شمس شقة 6 جليز مراكش - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
. TOT : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  )مستشار  مقاول،تسييرالخدمات 

استثمار ال ن و اآلثار).
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عمارة  سوريا  و  لبنان  زاويةزنقة   1
شمس شقة 6 جليز مراكش - 10000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 VIOLA LUCIEN  :  100 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد VIOLA LUCIEN  عنوانه)ا) 
  LOT 536 ISSIL MARRAKECH

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد VIOLA LUCIEN  عنوانه)ا) 
  LOT 536 ISSIL MARRAKECH

10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 3))115.

111I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

MAMOREV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيون املغرب

MAMOREV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي خط 
الرملة زنقة وليلي رقم 78 العيون - 

70000 العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAMOREV

مخألف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات

الأجارة العامة

النقل

االستراد و الأصدير.

: حي خط  عنوان املقر االجأماعي 

 - العيون   78 الرملة زنقة وليلي رقم 

70000 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : رحالي  محمود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحالي  محمود  السيد 

 78 حي خط الرملة زنقة وليلي رقم 

العيون 70000 االعيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رحالي  محمود  السيد 

 78 حي خط الرملة زنقة وليلي رقم 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)/176).

115I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 PROTECTION
 GARDIENNAGE ET

INTERVENTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

 PROTECTION GARDIENNAGE

ET INTERVENTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

حمان ال طواكي زنقة الر4يع درب 1 
رقم 6 تطوان  تطوان 93000 تطوان 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 PROTECTION GARDIENNAGE

.ET INTERVENTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE GARDIENNAGE

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 1 حمان ال طواكي زنقة الر4يع درب 
رقم 6 تطوان  تطوان 93000 تطوان 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد سمير الزاهي  :  00) حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزاهي   سمير  السيد 
الر4يع  زنقة  ال طواكي  حمان  شارع 
درب 1 رقم 6 تطوان  93000 تطوان 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزاهي   سمير  السيد 
الر4يع  زنقة  ال طواكي  حمان  شارع 
درب 1 رقم 6 تطوان  93000 تطوان  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 1801.
116I

احلي مو�سى

ALIRYA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احلي مو�سى
حي اوالد ابراهيم زنقة 11 ، 500)6، 

الناظور املغرب
ALIRYA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي واد 
وزاج العروي - 550)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(0575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALIRYA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي والوطني للسلع لحساب الغير.

واد  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الناظور   6(550  - العروي  وزاج 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : محمد  السيد بوش رة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  بوش رة  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بوش رة محمد عنوانه)ا) 

 6(050 حي دواية بني انصار الناظور 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوش رة محمد عنوانه)ا) 

 6(050 حي دواية بني انصار الناظور 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 11 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3061.

117I

احلي مو�سى

URANUS CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

احلي مو�سى

حي اوالد ابراهيم زنقة 11 ، 500)6، 

الناظور املغرب

 URANUS CARS
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

العرا�سي الناظور - 000)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(0519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.URANUS CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الناظور   6(000  - العرا�سي الناظور 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
الح يظ  عبد  بوجداين  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : السيد بوجداين عبد الح يظ   

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
الح يظ  عبد  بوجداين  السيد 
جحا  تجزئة  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا) 

الناظور 000)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهادي  عبد  امالح  السيد 
سكأور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   6(000 الناظور   98 ب رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 19 يونيو 

0)0) تحت رقم 576.
118I

ACCOF

ITM  PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ITM  PARTNERS      شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي ) تجزئة 

الوحدة الطابق رقم ) الشقة رقم 3 
العالية  - 8830) املحمدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11917
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   (0(0 6) غشت  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »عامل الكهر4اء
تعمال مأنوعة تو اعمال بناء

»عامل  إلى  الأدبير«  إستشارة 
الكهر4اء

تعمال مأنوعة تو اعمال بناء
لـحساب  البضائع  نقل  مقاول 

األغيار«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 
شتنبر 0)0) تحت رقم 1090/)))1.
119I

BEFEC

الشركة العقارية مرسلة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب
الشركة العقارية مرسلة »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: املركب 

الأجاري ديوان ساحة تكنول وزاوية 
عبد الكريم الديوري - 0000)

 الدار البيضاء املغرب.
»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(11(3

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر ما يلي:
1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.
الشركة  رتسمال  تخ يض      .(

بمبلغ يساوي )1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716889.

1(0I

FIDAY SARL

CHAOUIA SALADES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDAY SARL
53 شارع محمد الخامس القصبة 
ابن احمد ، 6050)، ابن احمد 

املغرب
  CHAOUIA SALADES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار بني 
ايمان سيدي الذهبي  - 6050) ابن 

احمد املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.609

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (019 يوليوز   19 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
CHAOUIA SALADES SARL   مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
ايمان  بني  دوار  اإلجأماعي  مقرها 
ابن احمد   (6050  - سيدي الذهبي  
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجأماعي للشركة.
و حدد مقر الأص ية ب دوار بني 
ايمان سيدي الذهبي  املغرب 6050) 

ابن احمد املغرب. 
و عين:

و  القرافي  حسن   السيد)ة) 
املعاريف  القرافيين  دوار  عنوانه)ا) 
احمد  ابن   (6050 الذهبي  سيدي 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  احمد   ببن  االبأدائية 

شتنبر 019) تحت رقم 190.

1(1I

AZ GESTION

ROCHE MED SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZ GESTION

شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

ROCHE MED SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

السواني رقم )66 - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5715

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 شتنبر   07 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ROCHE الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ    MED SARL.AU

مقرها  وعنوان  درهم   10.000.000

اإلجأماعي تجزئة السواني رقم )66 - 

93000 تطوان املغرب نتيجة ل : تزمة 

القطاع.

تجزئة  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

93000 تطوان   -   66( السواني رقم 

املغرب. 

و عين:

و  ابونصر   محمد   السيد)ة) 

 1 عنوانه)ا) شارع جبا االطلس زنقة 

تطوان املغرب   93000  5 ) شقة  ط 

كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3006.
1((I

AZ GESTION

SODESAHL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

SODESAHL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 33 حي 
غابة ازال تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(0(37

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  18 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها    SODESAHL SARL
مقرها  وعنوان  درهم   10.000.000
 - 33 حي غابة ازال تطوان  اإلجأماعي 
93000 تطوان املغرب نتيجة ل : تزمة 

القطاع.
حي   33 و حدد مقر الأص ية ب 
تطوان   93000  - تطوان  ازال  غابة 

املغرب. 
و عين:

و  السهلي  هشام    السيد)ة) 
جماعة  املالليين  دوار  عنوانه)ا) 
تطوان   93000 املالليين   وقيادة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3351.

1(3I

فيكوجيس

 ELHARRAQ

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكوجيس

13 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب

 ELHARRAQ CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

املزوضية ملزوضية شيشاوة مراكش  

- 11000 شيشاوة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

15(5

 (0 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELHARRAQ CONSTRUCTION

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS ET EXPORTATION

. ( ENTREPRENEUR DE( 

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املزوضية ملزوضية شيشاوة مراكش  

- 11000 شيشاوة  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 100   : الحراق  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحراق  محمد  السيد 
 11000 املزوضة   دوارملزوضية 

شيشاوة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحراقشيشاوة   محمد  السيد 
املزوضة   دوارملزوضية  عنوانه)ا) 

11000 شيشاوة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  بامنأانوت   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/7)3.
1(1I

ACCOF

ITM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ITM PARTNERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: ) تجزئة 
الوحدة الطابق رقم ) الشقة رقم 3 
العالية - 8830) املحمدية املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.11917
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
وتبعا   (0(0 غشت   (6 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لأعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 
- عالل بشير

- روداني  محمد
شركة ذات   ITM PARTNERS  -  
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
اإلجأماعي ب:  تجزئة الوحدة الطابق 
 (8830 3 العالية  ) الشقة رقم  رقم 

املحمدية املغرب

عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: 11917

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1090/)))1.

1(5I

BEFEC

LM NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسأمرار نشاط الشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

LM NEGOCE »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 30 

شارع الجيش امللكي - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(0880

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

الشركة  رتسمال  تخ يض      .(

بمبلغ يساوي )1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 1) شتنبر 0)0) تحت رقم 716617.

1(6I

BEFEC

الشركة العقارية لقرية الجماعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية لقرية الجماعة 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجأماعي: 303 شارع 

إبراهيم الروداني - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(11((

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

الشركة  رتسمال  تخ يض      .(

بمبلغ يساوي )1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716888.

1(7I

BEFEC

الشركة العقارية إملون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية إملون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املركب 

الأجاري ديوان ساحة تكنول وزاوية 

عبد الكريم الديوري - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(0877

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

الشركة  رتسمال  تخ يض      .(

بمبلغ يساوي )1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716611.

1(8I

BEFEC

الشركة العقارية الفيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية الفيال »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املركب 

الأجاري ديوان ساحة تكنول وزاوية 

عبد الكريم الديوري - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(0879

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

الشركة  رتسمال  تخ يض      .(

بمبلغ يساوي )1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716616.

1(9I

BEFEC

الشركة القيسية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

الشركة القيسية »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املركب 

الأجاري ديوان ساحة تكنول وزاوية 

عبد الكريم الديوري - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(0878

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0) تقرر ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

الشركة  رتسمال  تخ يض      .(

بمبلغ يساوي )1 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716615.

130I

ste al moustakbal conseil

STE ERID CLEAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE ERID CLEAN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم )1 ب 

اقامة حي الياسمين الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم 803 فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

638(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ERID CLEAN SARL

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأنظيف-الأداول-مقاول  منأجات 

في االعمال الأنظيف.

 1( رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

ب اقامة حي الياسمين الحي الصناعي 

 30000  - فاس   803 سيدي ابراهيم 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد موالي رضوان ابليال :  50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السيد موالي عبد العزيز ابليال 

50) حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 500   : مح وظ  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

ابليال  العزيز  عبد  موالي  السيد 

 ( الأوت  زنقة   1 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  ب  النرجس 

املغرب.

ابليال  رضوان  موالي  السيد 

او   1( عمارة   3 مجموعة  عنوانه)ا) 

بنسركاو  الكبير  الوفاق   1(1 رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

السيد محمد مح وظ عنوانه)ا) 

االمارات  الشارقة   38100 ب  ص 

الشارقة   (0(0 املأحدة  العر4ية 

االمارات العر4ية املأحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابليال  رضوان  موالي  السيد 

او   1( عمارة   3 مجموعة  عنوانه)ا) 

بنسركاو  الكبير  الوفاق   1(1 رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 18)).

131I
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TGE FIDUS

QUALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

TGE FIDUS
حي الوحدة رقم 168 ، 0800)، 

املحمدية املغرب
 QUALITY

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
فلسطين إقامة القمة 3 رقم 19 
ااطابق االول - 0800) املحمدية 

املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.((553

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 01 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
رقم   3 »شارع فلسطين إقامة القمة 
0800) املحمدية  19 ااطابق االول - 
املغرب« إلى »حي رياض السالم بلوك 
املحمدية    (0800  -   13 رقم  ت س 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 8)11.
13(I

إسترليس

سامفوني دي جاردان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إسترليس
شارع عبد املومن 17 ساحة باسأور 
بناية باسأور طابق ) شقة )  ص.ب 

0360) شارع عبد املومن 17 
ساحة باسأور بناية باسأور طابق 
) شقة )  ص.ب 0360)، 0360)، 

الدارالبيضاء املغرب
سام وني دي جاردان شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 لال 
ياقوت مصط ى املعاني رقم 56 

طابق 1 -  - 0)05)  الدار البيضاء  

اململكة املغر4ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171137

 07 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سام وني دي جاردان.

تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحدائق.

لال   61  : االجأماعي  املقر  عنوان 

ياقوت مصط ى املعاني رقم 56 طابق 

1 -  - 0)05)  الدار البيضاء  اململكة 

املغر4ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : السيد اهيرو عبد الحميد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الحميد  عبد  اهيرو  السيد 

القصر  زنقة   5 عنوانه)ا)  

 (0390  ( فيل  فرانس  البديع 

CASABLANCA اململكة املغر4ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحميد  عبد  اهيرو  السيد 

القصر  زنقة   5 عنوانه)ا)  

 (0390  ( فيل  فرانس  البديع 

CASABLANCA اململكة املغر4ية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

133I

garrigues maroc, sarlau

GERBERTEC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

GERBERTEC MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19 زنقة 

لحسن العرجون حي املستش يات - 

0503) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(0561

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 11 يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
حي  العرجون  لحسن  زنقة   19«

الدارالبيضاء   (0503  - املستش يات 

عبدهللا  شارع  »تقاطع  إلى  املغرب« 

غنون و زنقة تبي جرير تباري اقمة ت 

 90060  - 7( تسنيم بالزا مكأب رقم 

طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 5)7163.

131I

ste cofiguer sarl

STE ATAOTE HAMADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE ATAOTE HAMADA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي امللك 

املسمى الحرية 3 تجزئة الحرية - 

35100 جرسيف املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1779

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عطعوط  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   100 حمادة 

تصل 1.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) 

رشيد  خلوفي بأاريخ 08 شتنبر 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0/811)0).

135I

ste mifi

ELMORINGA PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 11

50000، meknes maroc

ELMORINGA PARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار بني 

عمار انزالة بني عمار زرهون مكناس 

- 50353 زرهون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELMORINGA PARK
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غرض الشركة بإيجاز : االسأغالل 

ال الحي  .

دوار بني   : عنوان املقر االجأماعي 

عمار انزالة بني عمار زرهون مكناس 

- 50353 زرهون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

  : عبداملجيد  اليسراوي  السيدة 

330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيد بوعياد محمد :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الكورش تمين :  310 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عبداملجيد  اليسراوي  السيد 

بني  انزالة  عمار  بني  دوار  عنوانه)ا) 

50353 زرهون  عمار زرهون مكناس 

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  بوعياد  السيد 
رياض   1 الطابق   ( شقة   10(( رقم 

مكناس  واو  الشطر  االسماعيلية 

50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)   تمين  الكورش  السيد 

 51350 ميدلت    مريم  لال  حي   (0

ميدلت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبداملجيد  اليسراوي  السيد 

بني  انزالة  عمار  بني  دوار  عنوانه)ا) 

50353 زرهون  عمار زرهون مكناس 

املغرب

عنوانه)ا)  محمد  بوعياد  السيد 
رياض   1 الطابق   ( شقة   10(( رقم 

مكناس  واو  الشطر  االسماعيلية 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 611).

136I

ficogedek sarl au

AIZ SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

AIZ SERVICE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي صرميطو 
رقم )1 ليراك  - 50050 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.165(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  6) غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AIZ SERVICE الوحيد  الشريك 

 100.000 SARL AU  مبلغ رتسمالها 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 50050  - ليراك    1( صرميطو رقم 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط الأجاري.

و حدد مقر الأص ية ب صرميطو 
مكناس   50050  - ليراك    1( رقم 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) زكية  العلوي اسماعيلي 

 7 س  م  السالم  حي  عنوانه)ا)  و 

 . 16 االل ة البيضاء  51 شقة  عمارة 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 555.

137I

KAMAR BENOUNA

 RMM BUILDING
CORPORATION  ش م م

إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC
 RMM BUILDING

CORPORATION  ش م م  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 66 
زنقة فيردي بل يدير  - 0300) 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11(169

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يونيو   19 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 DH Service بيع الحصص/ الشركة
حصة اي   (.000 باعت    Financier
في  تمألك  التي  الحصص  مجموع 

 ALEXACAP الشركة الى الشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
يونيو   19 في  املؤرخ  العام  الجمع 
املوافقة  و  املصادقة  قرر   (0(0
البند  تغيير  حصة   (.000 بيع  على 

السادس من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 57)717.
138I

KAMAR BENOUNA

MASEG CAR ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC
MASEG CAR ش م م  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ل يليت 

امللأقى 1 الطابق االول الشقة 

رقم 6 الحي املحمدي  - 0)05) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.150795

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 31 يوليوز 0)0) تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق   1 امللأقى  ل يليت  »حي  من 

املحمدي   الحي   6 رقم  الشقة  االول 

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   (05(0  -

الطابق  افياتورفيطاليس  زنقة   1«

عين   1 املسأقر   6 االول الشقة رقم 

 (05(0  - املحمدي   الحي  البرجة 

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 31 غشت 0)0) تحت رقم 711116.

139I

يوسف دريس العريبي

JARDINS MOUMEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

يوسف دريس العريبي

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

ال ضيلة الحي الصناعي ، 10000، 

الر4اط املغرب

JARDINS MOUMEN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 

 avenue al abtal appt. n°4 agdal

rabat 10000 الر4اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

116073
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. JARDINS MOUMEN
غرض الشركة بإيجاز : البستنة و 

انشاء مساحات خضراء.
 15  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 avenue al abtal appt. n°1 agdal

rabat 10000 الر4اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
 100   : مومن  االله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله مومن عنوانه)ا) 
االنبعاث  حي   597 رقم   19 بلوك 

10000 الر4اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االله مومن عنوانه)ا) 
االنبعاث  حي   597 رقم   19 بلوك 

10000 الر4اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107011.
110I

R H AUDIT COMPTA

أومنصورطيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA
 HAY BENKIRANE RUE 99 N°
 16 TANGER HAY BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

تومنصورطيكس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بنكيران تجزئة عمر ابن الخطاب رقم 

18 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

تومنصورطيكس.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تومنصورطيكس.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بنكيران تجزئة عمر ابن الخطاب رقم 

18 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 (5   : الحسين  تومنصور  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 (5   : السيد تومنصور عبد هللا 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 (5   : جمال  تومنصور  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

رشيد  موالي  تومنصور  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   (5   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الحسين  تومنصور  السيد 

إقامة  الكبيرة  مغوغة  عنوانه)ا) 

الأنمية بلوك 30 الطابق 01 رقم 87 

90000 طنجة املغرب.

هللا  عبد  تومنصور  السيد 

إقامة  الكبيرة  مغوغة  عنوانه)ا) 

الأنمية بلوك )1 الطابق 01 رقم 66 

90000 طنجة املغرب.

السيد تومنصور جمال عنوانه)ا) 

بلوك  الأنمية  إقامة  الكبيرة  مغوغة 

30 الطابق 01 رقم 87 90000 طنجة 

املغرب.

رشيد  موالي  تومنصور  السيد 

عنوانه)ا) حي بنكيران زنقة 3 رقم )1 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسين  تومنصور  السيد 

إقامة  الكبيرة  مغوغة  عنوانه)ا) 

الأنمية بلوك 30 الطابق 01 رقم 87 

90000 طنجة املغرب

هللا  عبد  تومنصور  السيد 

إقامة  الكبيرة  مغوغة  عنوانه)ا) 

الأنمية بلوك )1 الطابق 01 رقم 66 

90000 طنجة املغرب

السيد تومنصور جمال عنوانه)ا) 

بلوك  الأنمية  إقامة  الكبيرة  مغوغة 

30 الطابق 01 رقم 87 90000 طنجة 

املغرب

رشيد  موالي  تومنصور  السيد 

عنوانه)ا) حي بنكيران زنقة 3 رقم )1 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم -.

111I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE LAISLA
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

 SOCIETE LAISLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن االول، شارع 5 رقم 19، 

الطابق الثاني رقم 1 الناظور - 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE LAISLA

غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

تصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،19 رقم   5 شارع  االول،  الحسن 

 - الناظور   1 رقم  الثاني  الطابق 

000)6 الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

الحكيم  عبد  الجاري  الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  الجاري  السيد 
رقم   3 حي عريض سكأور  عنوانه)ا) 

18 الناظور 000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم  عبد  الجاري  السيد 
رقم   3 حي عريض سكأور  عنوانه)ا) 

18 الناظور 000)6 الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3106.

11(I

CABINET LAAFOU CONSEIL

EXPERT LUBRIFIANTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين ) رقم 5 عمارة 

ماتينيون الطابق ) رقم 7 سيدي 

معروف الدار البيضاء ، 0150)، 

الدار البيضاء املغرب

EXPERT LUBRIFIANTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 16, شارع 

زرقطوني الطابق الثاني,شقة رقم 

06 - 0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(8637

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 شتنبر   01 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 EXPERT الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ    LUBRIFIANTS

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

زرقطوني  شارع   ,16 اإلجأماعي 

الطابق الثاني,شقة رقم 06 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : - حل 

الشركة املأوقع ؛

تعيين مص ي وتحديد التزاماته   -

وصالحياته.

- انأخاب مقر الأص ية.

- صالحيات اإلجراءات القانونية 

تجزئة  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

فلوريدا رقم 61) ، سيدي معروف - 

0)05) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  العاصمي   علي   السيد)ة) 

 (61 رقم  فلوريدا  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   (05(0 معروف  سيدي   ،

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 5)7170.

113I

CABINET KHACHIM

 SOCIETE CHOUKAM

TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

  SOCIETE CHOUKAM TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

رقم 1817 حي الوفاء 1 - 11000 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.53879

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  08 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوشوك بنعي�سى كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )70).

111I

Comater

تكستدريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

TEXTIDRISS

 Boulevard président Félix

 Houphouët Boigny 24 ، 20000،

Casablanca Maroc

تكسأدريس »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 1), شارع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

61095) الدار البيضاء.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   (0(0 يونيو   (9 في  املؤرخ 

للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 

 21-19 رقم  مع مقأضيات القانون: 

املعدل و املأمم للقانون رقم 5-96.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم ))7161.

115I

بروفيد خدمات مأعددة ش.م.م ش و

GP ELMAROUANI SARL
إعالن مأعدد القرارات

بروفيد خدمات مأعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93010، 

تطوان املغرب

GP ELMAROUANI SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

املحمدية رقم 80) - ٱ - تطوان - 

93010 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.((573

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 09 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  حصص  مجموع  ت ويت 

الوحيد  الشريك  من  حصة   1000

املرواني  االدري�سي  يوسف  السيد 

للسيد   5157(9 ل  وطنية  بطاقة 

ل  وطنية  بطاقة  العمارتي  محمد 

50(980

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االدري�سي  يوسف  السيد  اسأقالة 

املرواني من تسيير الشركة مع االبراء 

ال ترة  لطيلة  التسيير  مسؤولية  من 

السابقة لأاريخ قرار الأ ويت و املؤرخ 

السيد  تعيين  و   09-09-2020 ب 

ل  وطنية  بطاقة  العمارتي  محمد 

ساكن بشارع ىعثمان ابن   50(980

ع ان رقم 770 تطوان مسيرا جديدا 

و وحيدا للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسير 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3037.

116I

(GHAIMA OPTIQUE( غيمة ؤ4ثيك

غيمة ؤ4ثيك

)GHAIMA OPTIQUE( 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(GHAIMA OPTIQUE( غيمة ؤ4ثيك

حي مسنانة قطاع الضياء زنقة 10 

شارع النصر القطعة رقم 8093 

الطابق األر�سي امللك املسمى فأح 

هللا ) ، 90000، طنجة املغرب

 (GHAIMA OPTIQUE( غيمة ؤ4ثيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
مسنانة قطاع الضياء زنقة 10 شارع 
النصر القطعة رقم 8093 الطابق 
األر�سي امللك املسمى فأح هللا )  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
108035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
غيمة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.(GHAIMA OPTIQUE( ؤ4ثيك
اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

بصريات و قياس البصر.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مسنانة قطاع الضياء زنقة 10 شارع 
الطابق   8093 رقم  القطعة  النصر 
 -   ( امللك املسمى فأح هللا  األر�سي 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : سمية البازي  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
سمية البازي عنوانه)ا)   السيدة  
 39 زنقة  الضياء  حي مسنانة قطاع 
طنجة   90000 طنجة  النصر  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سمية البازي عنوانه)ا)   السيدة  
 39 زنقة  الضياء  حي مسنانة قطاع 
طنجة   90000 طنجة  النصر  شارع 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )3398).

117I

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير

TYPIQUE VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير
رقم 391 تجزئة اديس نغير شارع 

محمد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

15800، تنغير املغرب

TYPIQUE VOYAGE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس الحي السياحي تنغير 

اقليم تنغير 15800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

811

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TYPIQUE VOYAGE

وكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس ار .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد الخامس الحي السياحي تنغير 

اقليم تنغير 15800 تنغير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

املغاري  الرحمان  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
املغاري  الرحمان  عبد  السيد 
الحرية  زنقة   9( رقم  عنوانه)ا) 

مريرت   15600 مريرت  البساتين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املغاري  الرحمان  عبد  السيد 
الحرية  زنقة   9( رقم  عنوانه)ا) 

مريرت   15600 مريرت  البساتين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

0)0) تحت رقم -.

118I

MOGADOR GESTION

I.T.ESSAOUIRA
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

I.T.ESSAOUIRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 09 

تجزئة املنزه برج 3 - 11000 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.I.T.ESSAOUIRA

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال البناء.
 09 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

تجزئة املنزه برج 3 - 11000 الصويرة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

00) حصة    : السيد امان محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ادوش ادريس :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ابشرى زكرياء :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد لكحل عبد الواحد :  00) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00   : رضوان  الكزولي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 8 عنوانه)ا)  محمد  امان  السيد 
 11000 01 زنقة امام مالك الأجزئة 

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)  ادريس  ادوش  السيد 
 11000  1 البحيرة الشطر   113 رقم 

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)  زكرياء  ابشرى  السيد 
الصويرة   11000  1 البرج   131 رقم 

املغرب.

الواحد  عبد  لكحل  السيد 

عنوانه)ا) دوار الكرعة نكاط  11000 

الصويرة املغرب.

السيد الكزولي رضوان عنوانه)ا) 

مسكالة  اسعيد  ابراهيم  ايت  دوار 

11000 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا)  محمد  امان  السيد 
 11000 01 زنقة امام مالك الأجزئة 

الصويرة املغرب.
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عنوانه)ا)  ادريس  ادوش  السيد 
 11000  1 البحيرة الشطر   113 رقم 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/13).

119I

BCNG

WS ASSOCIATES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

WS ASSOCIATES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 65)،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 
البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173167
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 WS  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ASSOCIATES SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالميات.
 : االجأماعي  املقر  عنوان 
 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9 الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 
10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 5.000,00   : السيد  وليد األيوبي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة  سكينة مونير :  5.000,00 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   50  : وليد األيوبي  السيد    
100 درهم.

السيدة  سكينة مونير : 50 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  األيوبي  وليد  السيد  
درب  فان�سي  دي  ال ريد  زنقة   17
لو4يال البيضاء 0050) الدار البيضاء 

املغرب.
سكينة مونير عنوانه)ا)  السيدة  
شقة   5 إقامة إيدن طماريس عمارة 
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء   3

0050) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  األيوبي  وليد  السيد  
درب  فان�سي  دي  ال ريد  زنقة   17
لو4يال البيضاء 0050) الدار البيضاء 

املغرب
سكينة مونير عنوانه)ا)  السيدة  
شقة   5 إقامة إيدن طماريس عمارة 
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء   3

0050) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717336.
150I

orient compt

 STE ANGAD RECYCLAGE
AND CIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
 STE ANGAD RECYCLAGE AND

 CIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

آالندلس 98 زنقة حماد بن شيخ 

تجزئة لعلج - 60000 وجدة   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (019 نونبر   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANGAD RECYCLAGE AND CIE

غرض الشركة بإيجاز : ح ر االبار.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شيخ  بن  حماد  زنقة   98 آالندلس 

تجزئة لعلج - 60000 وجدة   املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : ابراهيم  داودي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

ابراهيم عنوانه)ا)  داودي  السيد 

 70 حي النور تجزئة العامري زنقة ا 
رقم59 60000 وجدة   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم عنوانه)ا)  داودي  السيد 

 70 حي النور تجزئة العامري زنقة ا 
رقم59 60000 وجدة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   06 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 518.

151I

MOORISH

MURALTECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الدار البيضاء املغرب

MURALTECH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 110, شارع 

زرقطوني إقامة حماد الطابق 1 رقم 

1 - 0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MURALTECH SARL

ديكورات   : غرض الشركة بإيجاز 

الجدران والديكور الداخلي.

 ,110  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع زرقطوني إقامة حماد الطابق 

البيضاء  الدار   (0000  -  1 رقم   1

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   700   : السيد تمين مزيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : النهدي   فوزية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة سوكينة فياللي تنصاري  :  

150 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
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 31 عنوانه)ا)  مزيد  تمين  السيد 

 10 شقة   1 طابق  الحاجب  زنقة 

البيضاء  الدار   (0000 بوركون   

املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة فوزية النهدي  

 10 شقة   1 زنقة الحاجب طابق   31

البيضاء  الدار   (0000 بوركون   

املغرب.

تنصاري   فياللي  سوكينة  السيدة 

عنوانه)ا) 1 زنقة معركة ايت عبدهللا 

طابق ) رقم 6 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة فوزية النهدي  

شقة   1 طابق  الحاجب  زنقة   31

البيضاء  الدار   (0000 بوركون   10

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717170.

15(I

CABINET ECAF

SONHEART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 11 رقم 01 سيدي 

سليمان ، 00)11، سيدي سليمان 

املغرب

SONHEART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

181 شارع محمد الديوري  الرقم 

6 سهيل ) القنيطرة  - 11000 

القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SONHEART

الشركة  غرض 

 VÊTEMENTS-  : بإيجاز 

 C O N F E C T I O N N É S

.((MARCHAND EN DÉTAIL

 Importation et exportation-

 (Marchand intermédiaire

.(effectuant

الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الرقم  الديوري   محمد  شارع   181

 11000  - القنيطرة    ( سهيل   6

القنيطرة  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بيبح عبد القادر  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بيبح عبد القادر  عنوانه)ا) 
اقامة   19 الشقة  زنقة ابوتمام    1(

مر4وحة القنيطرة  11000 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بيبح عبد القادر  عنوانه)ا) 
اقامة   19 الشقة  زنقة ابوتمام    1(

القنيطرة   11000 مر4وحة القنيطرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 735).

153I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

QYOU SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,
 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc
QYOU SPA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
املوحدين ملأقى شارع عبد هللا 
كنون و البحر األبيض املأوسط 

،الطابق الس لي - 90000 طنجة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.969(9
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  3) شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
زوهري هشام كمسير آخر تبعا لقبول 

اسأقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )191.
151I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

WINELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
WINELEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة سمية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم )) 

النخيل الدار البيضاء - 0590) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.305583

الشريك  قرار  بمقأ�سى 

 (0(0 شتنبر   0( في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 10.000 مبلغ رتسمالها    WINELEC

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 

 (0590  - النخيل الدار البيضاء   ((

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف.

 (7 ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
رقم   03 ط  النعمان  شقائق  زنقة 

الدار   (0170  - حي الراحة البيضاء  

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  رزوقي  يوسف    السيد)ة) 

زنقة شقائق النعمان ط  عنوانه)ا)  

 (0170 رقم حي الراحة ايضاء    03

)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند 

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 
:  زنقة شقائق النعمان ط 03 رقم حي 

الراحة البيضاء 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716905.

155I

شركة حسابات فاس

BEAK TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

شركة حسابات فاس

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب

BEAK TOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوفاء طريق ص رو شارع كولونيا 

اقامة نابلس رقم )1 فاس - 30100 

فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.53(53

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 يوليوز   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كيم  سويون  )ة)  السيد  ت ويت 

00) حصة اجأماعية من تصل 00) 

حصة ل ائدة  السيد )ة) هوون كيم 

بأاريخ 3) يوليوز 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 61)).

156I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

POLY SANMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

POLY SANMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
شارع صنهاجة جنان سويسري 

سيدي بوجيدة - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 POLY  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SANMAR

غرض الشركة بإيجاز : -1 اسأيراد 

وتصدير

لألحذية حسب  ع تجزاء  ُمصِنّ  -  (

العمليات امليكانيكية

3 - تاجر تحذية بالجملة..

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

سويسري  جنان  صنهاجة  شارع   11

فاس   30000  - بوجيدة  سيدي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : عثمان  املقدام  فياللي  السيد 

510 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 190   : رندى  الأدالوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عثمان  املقدام  فياللي  السيد 

الدين  زنقة جمال   ( رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000   11 شقة  االفغاني 

املغرب.

السيدة الأدالوي رندى عنوانه)ا) 

االفغاني  الدين  جمال  زنقة   ( رقم 

شقة 11  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عثمان  املقدام  فياللي  السيد 

الدين  زنقة جمال   ( رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000   11 شقة  االفغاني 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/331).

157I

Finconseil

 CAPITAL ONE

 PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 110

casablanca maroc

 ONE PROMOTION (50.000

IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 

شارع الال ياقوت رقم 69 الطابق 

) - 00)0) الدار البيضاء اململكة 

املغر4ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(157

 0( عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 ONE PROMOTION  (50.000

.IMMOBILIERE

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري

اعمال بناء.

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الال ياقوت رقم 69 الطابق ) - 00)0) 

الدار البيضاء اململكة املغر4ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (50.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 (.500   : السيد لحسن م ضال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن م ضال عنوانه)ا) 

 (0000  51 رقم  مؤمن  تجزية 

املحمدية اململكة املغر4ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن م ضال عنوانه)ا) 

 (0000  51 رقم  مؤمن  تجزية 

املحمدية اململكة املغر4ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

158I

سوالمار طنجة

سوالمار طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوالمار طنجة

بني سعيد بوعمار حي ظهر الوسطي 

اكزناية ، 90000، طنجة املغرب

سوالمار طنجة  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بني سعيد 

بوعمار حي ظهر الوسطي اكزناية 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1077(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : سوالمار 

طنجة .
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بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 
البناء.

عنوان املقر االجأماعي : بني سعيد 
اكزناية  الوسطي  ظهر  حي  بوعمار 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد الهواري  :  50 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
 50   : الهواري  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد محمد الهواري  
بني سعيد بوعمار حي ظهر الوسطي 

اكزناية 90000 طنجة املغرب.
السيد سليمان الهواري عنوانه)ا) 
بني سعيد بوعمار حي ظهر الوسطي 

اكزناية 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهواري  محمد  السيد 
بني سعيد بوعمار حي ظهر الوسطي 

اكزناية 90000 طنجة املغرب
السيد سليمان الهواري عنوانه)ا) 
بني سعيد بوعمار حي ظهر الوسطي 

اكزناية 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )3373).

159I

FIGENOR

 LES CONCASSAGES
MODERNES - SARL

إعالن مأعدد القرارات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 LES CONCASSAGES
 MODERNES - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي: جرف 
نسوراوالد سأوت زايو - - الناظور 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(831

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
تقسيم الحصص االجأماعية  مايلي: 
التي في ملك املرحوم الحسن بنعمرو 

على اصحاب الحقوق 
على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
تقسيم الحصص االجأماعية  مايلي: 
بن  محمد  املرحوم  ملك  في  التي 
مسعودبنعمرو على اصحاب الحقوق 
على  ينص  الذي   :3- رقم  قرار 
بغداد  بغدادي  السيد  تعيين  مايلي: 
كمسير وحيد ملدة غير محدودة وله 

وحده حق الأصرف
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
7 من القانون  6 و  مايلي: تغيير البند 

االسا�سي
الذي ينص على  بند رقم 13-16: 
بغداد  بغدادي  السيد  تعيين  مايلي: 
كمسير وحيد ملدة غير محدودة وله 

وحده حق الأصرف
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3175.

160I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

EL BALDAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
  EL BALDAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع خالد 

ابن الوليد تجزئة حليوة رقم 38 عين 

السبع الدار البيضاء - 0590) الدار 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.136183

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) فائز عبد االمير 

تصل  من  اجأماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   5.000

عباس عادل شعالن حمودي بأاريخ 

31 غشت 0)0).

ت ويت السيد )ة) حسن عبد االمير 

عبد االمير 500 حصة اجأماعية من 

تصل 5.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) 

عباس عادل شعالن حمودي بأاريخ 

31 غشت 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717105.

161I

Mustapha ZAKHNINI 

LOUAY BATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS EL MA

NADOR ، 62602، الناضور 

املغرب

LOUAY BATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي طنجة، 

راس املاء، الناضور - )60)6 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(06(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LOUAY BATI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري، اعمال مخأل ة او البناء .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
طنجة، راس املاء، الناضور - )60)6 

الناضور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد البصري توفيق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد البصري توفيق عنوانه)ا) 
حي املسيرة راس املاء الناضور )60)6 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املسيرة  حي  عنوانه)ا)  ا  السيد 
الناضور   6(60( الناضور  راس املاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 10 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3017.
16(I

PREMIUM FINANCE

TDM SÉCURITÉ
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE SGT
 LEVET ET FERKLE
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 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TDM SÉCURITÉ  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 
10 عملية البيل فيو ) تجزئة  البيل 
فيو جليز  - 10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1061(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TDM  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. SÉCURITÉ
مراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتأمين األماكن العامة تو الخاصة.
تو  األماكن  في  االشخاص  تأمين 

املباني
و  املحالت  واجهات  تنظيف 

الشقق .
عنوان املقر االجأماعي : مأجر رقم 
) تجزئة  البيل  10 عملية البيل فيو 

فيو جليز  - 10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : ياسين  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسين  يوسف  السيد 
 1(3 رقم  و-  حرف   1 الشطر 
تامنصورت 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  يوسف  السيد 
 1(3 رقم  و-  حرف   1 الشطر 

تامنصورت 10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115536.

163I

FORMAFID CONSEIL

MADONINA BAYTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
MADONINA BAYTI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 

تن ا شقة 91 الطابق 9 إقامة 
لو4رانطون تن ا - 50)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
173577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MADONINA BAYTI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 96  : االجأماعي  املقر  عنوان 
إقامة   9 الطابق   91 شارع تن ا شقة 
الدار   (0(50  - تن ا  لو4رانطون 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

السلماني  بوشعيب  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السلماني  بوشعيب  السيد 

عنوانه)ا) تعاونية تم الر4يع البروج  
50)6) البروج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السلماني  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا) تعاونية تم الر4يع البروج  

50)6) البروج املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71715.

161I

شركة حسابات فاس

THE TRAVEL SOURCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
THE TRAVEL SOURCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 8 

زنقة البريد البطحاء فاس املدينة - 
30100 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5511
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يونيو   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دانييل  باتاني  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجأماعية  حصة   150 ويلسون 
)ة)  السيد  150 حصة ل ائدة   تصل 
جيل كارول ويلسون بأاريخ 9) يونيو 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 63)).

165I

BCNG

 STE: OURSIF TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: OURSIF TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OURSIF TRAVAUX SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأعددة في البناء.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9 الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رتسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

السيد رشيد تسيف :  50.000,00 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : تورياض  سندس  السيدة  
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 السيد رشيد تسيف : 500 بقيمة 

100 درهم.
 500  : سندس تورياض  السيدة  

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تسيف  رشيد  السيد 
جزئة تونة ) رقم )75 الطابق 1 دروة 

برشيد 0050) برشيد املغرب.
تورياض  سندس  السيدة 
رقم   ( زنقة  العلج  جزئة  عنوانه)ا) 
11 ط ) ش ) بوركون الدار البيضاء 

0050) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تورياض  سندس  السيدة 
رقم   ( زنقة  العلج  جزئة  عنوانه)ا) 
11 ط ) ش ) بوركون الدار البيضاء 

0050) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717301.

166I

sacompta sarl au

STE YOL TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
11) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

50)33، ميسور املغرب
STE YOL TRAV SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املسيرة الخضراء ميسور  - 50)33 
ميسور  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. YOL TRAV SARL

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  شركة   + املخأل ة  واالشغال 

+الواردات  الغير  لحساب  البضائع 

والصادرات .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 33(50  - ميسور   املسيرة الخضراء 

ميسور  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (50.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 (50   : ميداح   محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد حسن ميداح  :  50) حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ميداح   محمد  السيد 

حي املسيرة الخضراء ميسور  50)33 

ميسور  املغرب .

عنوانه)ا)  ميداح   السيد حسن 

ميسور    1 الخضراء  املسيرة  حي 

50)33 ميسور  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كمسير    ميداح  محمد  السيد 

الخضراء  املسيرة  حي  عنوانه)ا) 

ميسور  50)33 ميسور  املغرب 

كمدير  ميداح  حسن  السيد 

املسيرة  حي  عنوانه)ا)  مشارك  

ميسور    33(50 ميسور    1 الخضراء 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  االبأدائية ببوملان  

0)0) تحت رقم 0)0)/)35.

167I

BCNG

 STE: RESTER
 NATURELLEMENT JEUNE

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: RESTER NATURELLEMENT

JEUNE SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 RESTER NATURELLEMENT

.JEUNE SARL A.U

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الأجميل.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 

رقم)9 الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

  : تبريك  إبن  ملياء  السيدة 

10.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 100  : تبريك  إبن  ملياء  السيدة   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة ملياء إبن تبريك عنوانه)ا) 

قدور  بن  اللطيف  عبد  شارع   18

الراسين  حي  اليمين  شقة  طابق1 

0050) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ملياء إبن تبريك عنوانه)ا) 

قدور  بن  اللطيف  عبد  شارع   18

الراسين  حي  اليمين  شقة  طابق1 

0050) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717337.

168I

FIGENOR

STATION MARCHICA-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 STATION MARCHICA-SARL



13357 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي ميناء بني 

انصار - 050)6 الناظور املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(3(9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 1) شتنبر 0)0) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 - مهدية  ميناء  بالعنوان  الكائن  و   -
11010 القنيطرة املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة) شوقي نبيل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3197.

169I

LE PREMIER CONSEIL

IMLIL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IMLIL INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة جواد 

العمارة 109 الشقة رقم 13 ,الكابق 
الثالث - 10000 مراكش املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

..85735
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 يناير   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   IMLIL INVEST حل 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي شارع عبد الكريم الخطابي 
اقامة جواد العمارة 109 الشقة رقم 
10000 مراكش   - ,الكابق الثالث   13
عن  النهائي  اللأوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.

و عين:
بوينبضن و  مصط ى   السيد)ة) 
 10000 دوار امليل اسني   عنوانه)ا) 
مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 31 يناير 0)0) وفي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
109 الشقة رقم 13 ,الكابق الثالث - 

10000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 17)111.
170I

malartci

ABDELALI LILJANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
ABDELALI LILJANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة السالم 
الطابق الثاني رقم )1 بني مالل  - 

3000) بني مالل  املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.9763

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  5) غشت  املؤرخ في 
ذات  شركة   ABDELALI LILJANI
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي شارع عبد الكريم الخطابي 
 1( اقامة السالم الطابق الثاني رقم 
بني مالل  - 3000) بني مالل  املغرب 

نتيجة لحل الشركة .
و عين:

و  مبسوط   عبد هللا    السيد)ة) 
عي�سى  دوار مصال سيدي  عنوانه)ا) 
سوق السبت والد النمة  3000) بني 

مالل  املغرب  كمص ي )ة) للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  وقد 

 (0(0 غشت   (5 بأاريخ  الخأامية 

 bd abdelkrim alkhattabi bd وفي 

 abdelkrim alkhattabi 23000

BENI MELLAL املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 577.

171I

LE PREMIER CONSEIL

NOVA PRINT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

NOVA PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مسيرة 1 

حرف ت رقم 118  - 10000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68313

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 05 فبراير 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»مسيرة 1 حرف ت رقم 118  - 10000 

 (11 »رقم  إلى  املغرب«  مراكش 

مراكش    10000  - الص صاف  حي 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 15)111.

17(I

malartci

LYAC BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

LYAC BTP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

عس ة سرحاني زنقة 5 رقم 8) بني 

مالل  - 3000) بني مالل  املغرب .

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.9109

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 غشت   (5 في  املؤرخ 

ذات  شركة    LYAC BTP حل 

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

درهم وعنوان مقرها   100.000.000

سرحاني  عس ة  تجزئة  اإلجأماعي 

زنقة 5 رقم 8) بني مالل  - 3000) بني 

مالل  املغرب  نتيجة لحل الشركة .

و عين:

خلوف   الدين    صالح  السيد)ة) 

 17 رقم  خلي ة  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

املغرب  بني مالل    (3000 بني مالل  

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

تجزئة  وفي   (0(0 غشت   (5 بأاريخ 

بني   (8 رقم   5 عس ة سرحاني زنقة 

مالل  - 3000) بني مالل  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 600.
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LE PREMIER CONSEIL

 NIZAR FIKRI‹›

ARCHITECTE››NFA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 NIZAR FIKRI‹›

ARCHITECTE››NFA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة جواد 

العمارة 109 الشقة رقم 13 ,الكابق 

الثالث شارع عبد الكريم الخطابي 

اقامة جواد العمارة 109 الشقة رقم 

13 ,الكابق الثالث 10000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.90135

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تحويل   تم    (0(0 ماي   19 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 

 13 رقم  الشقة   109 العمارة  جواد 

الكريم  عبد  شارع  الثالث  ,الكابق 

 109 العمارة  جواد  اقامة  الخطابي 

الثالث  ,الكابق   13 رقم  الشقة 

10000 مراكش املغرب« إلى »الطابق 

الس لي رقم 360 حرف  د 11 سعادة 

انارة  - 10000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 113110.

171I

fidexpertise

L.S.R CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 

، 0000)، الدارالبيضاء. املغرب

L.S.R CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 

القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيضاء - 0330) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

165(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 L.S.R  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : البنايات

مطور عقارات

املقاول العام تو البناء.
زنقة   13  : عنوان املقر االجأماعي 

املعاريف  الخامس  الطابق  القصر 

0330) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 310   : السيد محمد معاد سعود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   330   : لبي  احمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد كمال الرابحي :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد محمد معاد سعود : نقدية 
بقيمة 100 درهم.

نقدية بقيمة   : لبي  السيد احمد 
100 درهم.

نقدية   : الرابحي  كمال  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

سعود  معاد  محمد  السيد 
شارع   الكديات  تجزئة   9 عنوانه)ا) 
 (0330 الجديدة  باديس  ابن 

الجديدة املغرب.
السيد احمد لبي عنوانه)ا) تجزئة 
الجديدة  م  بلوك  الرقم   ( النجد 

0330) الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  الرابحي  كمال  السيد 
الجديدة  شمس  تجزئة   11 الرقم 

0330) الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سعود  معاد  محمد  السيد 
شارع   الكديات  تجزئة   9 عنوانه)ا) 
 (0330 الجديدة  باديس  ابن 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم -.

175I

LE PREMIER CONSEIL

IMLIL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IMLIL INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
109 الشقة رقم 13 ,الكابق الثالث - 

10000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.85735

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 يناير   11 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ    IMLIL INVEST

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي شارع عبد الكريم الخطابي 

اقامة جواد العمارة 109 الشقة رقم 

10000 مراكش   - ,الكابق الثالث   13

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط.

و حدد مقر الأص ية ب شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

109 الشقة رقم 13 ,الكابق الثالث - 

10000 مراكش املغرب. 

و عين:

بوينبضن و  السيد)ة) مصط ى   

عنوانه)ا) دوار امليل  10000 مراكش 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   03 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 810)11.

176I

LE PREMIER CONSEIL

ELMTOUGUI AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ELMTOUGUI AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة عبد 
هللا ابن ياسين رقم 5 الطابق االول 

املكأب رقم 1 - 10000 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

105(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELMTOUGUI AGRI

غرض الشركة بإيجاز : -1الزراعة 

واإلنأاج والأعبئة والأغليف ومعالجة 

ال اكهة تو الخضروات تو  الزراعة تو 

األغذية الزراعية.

ال اكهة  واسأيراد  -2تصدير 

تو  الزراعية  املنأجات  وجميع 

الغذائية وتر4ية املوا�سي.
عنوان املقر االجأماعي : زنقة عبد 
الطابق االول   5 هللا ابن ياسين رقم 

مراكش   10000  -  1 رقم  املكأب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 (50   : السيد مصط ى بلحمادي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سعيد ملأوكي :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم فضولي :  50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد بويران :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بلحمادي  مصط ى  السيد 

خميس  الخلدية  حي  عنوانه)ا) 

مشيط السعودية . . ..

عنوانه)ا)  ملأوكي  سعيد  السيد 

 . سعادة  الصغير  اصوفيد  دوار 

مراكش املغرب.

فضولي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي ازلي رقم 516 . مراكش 

املغرب.
عنوانه)ا)  بويران  محمد  السيد 
مراكش   .  ( رقم  اعباد  درب  ازيكي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلحمادي  مصط ى  السيد 
خميس  الخلدية  حي  عنوانه)ا) 

مشيط السعودية . . .
عنوانه)ا)  ملأوكي  سعيد  السيد 
دوار اصوفيد الصغير سعادة 10000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111158.

177I

FIGENOUV

ARIBAT MADANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
ARIBAT MADANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

367 ولجة المراني تواركة - 50060 
مكناس املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5015
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 غشت   (1 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   500.000« قدره 
»1.000.000 درهم« إلى »1.500.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   0( بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم )19).

178I

ACS CONSEILS

GAMA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ACS CONSEILS

اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب

GAMA MARBRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ثجزءة 

ال ثح زنقة 5 رقم 11 ثجزءة ال ثح 
زنقة 5 رقم 11 6000) برشبد 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.91113

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 13 شتنبر 018) تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

GAMA MARBRE و الكائن بالعنوان 

 - مدشر شراقة ديوانة حجر النحل 

من  املسير  و  املغرب  طنجة   90060

طرف السيد)ة) لحبابي جادهللا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   03 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

019) تحت رقم )017)).

179I

ACS CONSEILS

GAMA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ACS CONSEILS

اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب

GAMA MARBRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ثجزءة 

ال ثح زنقة 5 رقم 11 ثجزءة ال ثح 
زنقة 5 رقم 11 6000) برشبد 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9959

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 17 تكأو4ر 019) تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 11 رقم   5 زنقة  ال ثح  »ثجزءة  من 

ثجزءة ال ثح زنقة 5 رقم 11 6000) 

 9   01 »مراب  إلى  املغرب«  برشبد 

 - زنقة االدارسة املنطقة الصناعية  

6000) برشبد  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 1130.

180I

fiduciaire douiri

VAPORFY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 «  VAPORFY –SARL « :شـركـة

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الرتسمال االجأماعي: 100.000,00 

درهم.

املقر االجأماعي: زنقة تم الر4يع عمارة 

61 محل رقم 1، اكدال الر4اط 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

بالر4اط،   19/06/(0(0 في  املؤرخ 

  VAPORFY–SARL« شركة:  قررت 

 ، محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   « 

ما يلي:

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء   -

الكائن  و   VAPORFY التسمية 

سيدي  اوكلمام   (5 زنقة  بالعنوان 

علي محل رقم ) تكدال- الر4اط 

التسيير: تسندت مهمة تسيير فرع 

ملدة  الشركة للسيد نجيب ح يظ  

غير محدودة.

اإليداع  تم  عليه  بناء  و  اإليداع: 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر4اط 

رقم  تحت   (0(0 شتنبر   15 بأاريخ 

 .106750

181I
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ACS CONSEILS

PIERRE ET VIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ACS CONSEILS
اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب
PIERRE ET VIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 
ان ا الطابق االول - 6000) الدار 

البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(5657

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يوليوز   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) مصط ى بادور 
تصل  من  اجأماعية  حصة   500
500 حصة ل ائدة  السيد )ة) وهيب 

العمراني بأاريخ 10 يوليوز 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 735787.
18(I

FORMAFID CONSEIL

OUVRDAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
OUVRDAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 

تن ا شقة 91 الطابق 9 إقامة 
لو4رانطون تن ا - 50)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
173567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OUVRDAL

تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة تو للبناء

تجارة عامة.

 96  : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة   9 الطابق   91 شارع تن ا شقة 

الدار   (0(50  - تن ا  لو4رانطون 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السائح  اعمارة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السائح  اعمارة  السيد 

رقم   16 عمارة   1 م أاح الخير م س 

النواصر  بوعزة  دار  تحمد  اوالد   6

3))7) دار بوعزة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السائح  اعمارة  السيد 

رقم   16 عمارة   1 م أاح الخير م س 

النواصر  بوعزة  دار  تحمد  اوالد   6

3))7) دار بوعزة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717388.

183I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATUNKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
ATUNKA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 1-01)77 - 73000 
الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15785
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
0)0) تم تعيين  31 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  وحيد  كمسير  البوزيدي حسن 

إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)7.

181I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LES RESIDENCES DE LA
PLAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
 LES RESIDENCES DE LA PLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي فيال رقم 
8) حي االقامة - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RESIDENCES DE LA PLAGE

اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير فندق.

: فيال رقم  عنوان املقر االجأماعي 

الداخلة   73000  - االقامة  حي   (8

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد عبد هللا الدرهم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الدرهم عنوانه)ا) 

شارع 0) غشت فيال الدرهم 70000 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الدرهم عنوانه)ا) 

شارع 0) غشت فيال الدرهم 70000 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم )73.

185I
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MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

C.B. N.T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
C.B. N.T شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الزهور ) 

عمارة 150 رقم 3 النخيل الجنوبي  - 
10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1061(7

 07 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 C.B.  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.N.T
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تشغال البناء / سمسار عقارات يعمل 

فيه شخصان على األقل.
عنوان املقر االجأماعي : الزهور ) 
عمارة 150 رقم 3 النخيل الجنوبي  - 

10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد نور الدين امصمود :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة حسنية العلوي بن شاد :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
امصمود  الدين  نور  السيد 

تجزئة   03 عباد  سيدي  عنوانه)ا) 

 18 30  شارع  ابراهيم او براهيم رقم 

نونبر  10000 مراكش املغرب.

السيدة حسنية العلوي بن شاد 

 107 رقم   1 عباد  سيدي  عنوانه)ا) 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي الطيب العلوي بن 

 150 ) عمارة  الزهور  شاد عنوانه)ا) 

 10000 الجنوبي   النخيل   3 رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 1)1155.

186I

LE PREMIER CONSEIL

ASSALA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ASSALA DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )5 شارع 

موالي رشيد الشقة رقم 7,الطابق 

الرابع كليز  - 10000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.87((9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الشقة  رشيد  موالي  شارع   5(«

 10000  - 7,الطابق الرابع كليز   رقم 

حي   5(9 »رقم  إلى  املغرب«  مراكش 

املسيرة 1 حرف س  - 10000 مراكش  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111831.
187I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AGRI-EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(
، 60000، OUJDA MAROC
AGRI-EXPERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج، 
ضهر املحلة سوق لخميس زنقة 

خليج عمان رقم 17 وجدة. - 60000 
وجدة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 يوليوز   (9 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 ،916 و الكائن بالعنوان   - التسمية 
ناظور.  العروي  مونت  اموزار  زنقة 
ناظور املغرب و املسير من   6(000  -

طرف السيد)ة) الحناوي نجيم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3195.
188I

LE PREMIER CONSEIL

BENPROMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية تو شعار 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BENPROMA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: الطابق 
الس لي رقم 7 املناني 7 زنقة ابن 
تومرت كليز  - 10000 مراكش 

املغرب.
»إضافة تسمية تجارية تو شعار«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.96109
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   16 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
QWAZART

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   15 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115399.

189I

LE PREMIER CONSEIL

NICE TRIP TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
NICE TRIP TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 

رقم 1 العمارة حرف ج اقامة املنار 
6 زنقة املنارة  - 10000 مراكش 

املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.81595

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 يونيو   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   1.900.000«
 (.000.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 113137.

190I

A(0 CONSULTING

DISTAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

A20 CONSULTING
8)  زنقة لنكدوك حي املستش يات 
8)  زنقة لنكدوك حي املستش يات، 

MAROC 0360)، الدار البيضاء
DISTAMED  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 8)  زنقة 
لنكدوك حي املستش يات 8)  زنقة 
لنكدوك حي املستش يات 0360) 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.113085

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  30 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) القنبي 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  امينة 

اسأقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716880.

191I

ائأمانية النماء

APEXAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية النماء
170 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب
APEXAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اوالد طيب 
العليا طرق ايموزار - 3)300 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.APEXAGRI

االرشاد   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الأقني ال الحي 

- توزيع املعدات و املواد ال الحية.

اوالد   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 300(3  - طيب العليا طرق ايموزار 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

عبد  الترايقي  العسري  السيد 

 100 1.000 حصة بقيمة    : العزيز  

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عبد  الترايقي  العسري  السيد 

اوالد الطيب العليا  العزيز عنوانه)ا) 

طريق ايموزار 3)300 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  الترايقي  العسري  السيد 

اوالد الطيب العليا  العزيز عنوانه)ا) 

طريق ايموزار 3)300 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0.

19(I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA SCUBA TRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA SCUBA TRIP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القسم 

) زنقة رقم 09 رقم 13 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAKHLA SCUBA TRIP

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضات املائية و الغطس.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  13 رقم   09 رقم  زنقة   ( القسم 

73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عزيز الحوات :  310 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : العالم  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : الحوات  س يان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز الحوات عنوانه)ا) حي 
املسيرة 3 زنقة افران رقم )7 73000 

الداخلة املغرب.
السيد عبد هللا العالم عنوانه)ا) 
خط  حي   10 رقم  تافياللت  زنقة 

الرملة )0 70000 العيون املغرب.
السيد س يان الحوات عنوانه)ا) 
حي الغ ران زنقة 03 رقم 18 73000 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز الحوات عنوانه)ا) حي 
املسيرة 3 زنقة افران رقم )7 73000 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 675.
193I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 LANA النا نيكوصيو
NEGOCIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم ) الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
  LANA NEGOCIO النا نيكوصيو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي ))1 شارع 

فاطمة ال هرية بوجراح تطوان - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(7613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
النا   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. LANA NEGOCIO نيكوصيو
: الأجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

الأصدير في الأغدية العامة .
 1((  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع فاطمة ال هرية بوجراح تطوان 

- 93000 تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : امورغي  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امورغي  نوفل  السيد 
درب ب   01 شارع محمد بنونة زنقة 

رقم 6)  93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امورغي  نوفل  السيد 
درب ب   01 شارع محمد بنونة زنقة 

رقم 6)  93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3710.

191I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOCIETE BAIE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
SOCIETE BAIE CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
الرشيد زنقة لكويرة عمارة هنون 
رقم 555 - 73000 الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9197
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  1) يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
بوراس طه  كمسير وحيد تبعا إلقالة 

مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

غشت 0)0) تحت رقم 633.
195I

A(0 CONSULTING

DISTAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

A20 CONSULTING
8)  زنقة لنكدوك حي املستش يات 
8)  زنقة لنكدوك حي املستش يات، 

MAROC 0360)، الدار البيضاء
DISTAMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 8)  زنقة 
لنكدوك حي املستش يات 8)  زنقة 
لنكدوك حي املستش يات 0360) 

الدار البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.113085

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 BRAHIM EL )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجأماعية من   ALLAM (00
)ة)  السيد  00) حصة ل ائدة   تصل 
 1( بأاريخ   KARIMA OUADRIM

غشت 0)0).
 EL HASSAN )ة)  السيد  ت ويت 
ECH-CHAFIY 200 حصة اجأماعية 
00) حصة ل ائدة  السيد  من تصل 
 STE VIVACE CONSULTING )ة) 

SARL بأاريخ )1 غشت 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716880.

196I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

 SOCIETE YADINI DE
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

13 شارع تحمد املجاطي إقامة 
األلب الطابق األول رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء ، 0101)، 
الدارالبيضاء املغرب

 SOCIETE YADINI DE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19 الطابق 
الس لي مسك الليل العالية-

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.111(7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
0)0) تقرر حل  03 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOCIETE YADINI الشريك الوحيد 
رتسمالها  مبلغ    DE SERVICE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
19 الطابق الس لي مسك  اإلجأماعي 
 (0800  - العالية-املحمدية  الليل 
الوضع   : املحمدية املغرب نتيجة ل 

الصافي غير املنأظم.
 19 ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
الطابق الس لي مسك الليل العالية-
املحمدية - 0800) املحمدية املغرب. 

و عين:
و  بوتهرويت  بوجمعة   السيد)ة) 
الطابق الس لي مسك   19 عنوانه)ا) 
 (0800 العالية-املحمدية  الليل 
)ة)  كمص ي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم ))11.

197I

FIDORO MULTI-SERVICES

SOCIETE ZINE AL HAYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

SOCIETE ZINE AL HAYAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي خي الرحمة 

01، زنقة املرابطين، رقم 33، 

الداخلة, - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

163(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE ZINE AL HAYAT

تنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشاريع  إنجاز  وسياحية،  فالحية 

فالحية، سياحية وإيكولوجية,.

خي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الرحمة 01، زنقة املرابطين، رقم 33، 

الداخلة, - 73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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 600   : او4ال  عمر  مريم  السيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 100   : السيد زين العابدين البل 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
100 حصة    : السيدة حياة البل 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
حصة   100   : السيد كمال البل 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
حصة   100   : السيدة ليلى البل 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم عمر او4ال عنوانه)ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
البل  العابدين  زين  السيد 
الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب.
عنوانه)ا)  البل  حياة  السيدة 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  البل  كمال  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  البل  ليلى  السيدة 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  البل  كمال  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 813.
198I

FIDORO MULTI-SERVICES

IMPRIMERIE TIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
IMPRIMERIE TIRES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املطار، 

شارع تدرار سطوف، الداخلة. - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMPRIMERIE TIRES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأصاميم،  طباعة  مطبعة، 

املواقع  إنشاء  االلكترونية،  الأجارة 

وخدمات  اإلشهار  اإللكترونية، 

مأنوعة..

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املطار، شارع تدرار سطوف، الداخلة. 

- 73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد الشيخ بهان :  1.000 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بهان  الشيخ  محمد  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بهان  الشيخ  محمد  السيد 

الداخلة   70000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم )81.

199I

BETA FIDUCIAIRE

TABASSOUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

TABASSOUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي محمد  

بلخضر سيدي ملوك رقم رقم 1) 

حي محمد  بلخضر سيدي ملوك رقم 
رقم 1) 60000 وجدة املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(05(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 يوليوز   (( في  املؤرخ 

ذات  شركة   TABASSOUM حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي محمد  

 (1 رقم  رقم  ملوك  سيدي  بلخضر 

حي محمد  بلخضر سيدي ملوك رقم 
رقم 1) 60000 وجدة املغرب نتيجة 

النهاء عقد الشركة.

و عين:

  JOHANNES PETRUS (السيد)ة

و عنوانه)ا)   TER HORST GUIDO

ملوك  سيدي  بلخضر  محمد   حي 
املغرب  وجدة   60000  (1 رقم  رقم 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

حي  وفي   (0(0 يوليوز   (( بأاريخ 

محمد  بلخضر سيدي ملوك رقم رقم 

بلخضر سيدي ملوك  حي محمد    (
رقم رقم ) 60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 069).

500I

omri compta sarl au

AWRACH AL IKHLASS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 AWRACH AL IKHLASS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طابق 

االول . حي عين الديب قرية املخ ي 

ملوسة فحص انجرة مقابل بناية 

جماعة ملوسة   - 90060 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AWRACH AL IKHLASS SARL

غرض   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  تو  املغرب  في  سواء   ، الشركة 

الخارج ، باألصالة عن ن سها ، نيابة 

عن الغير تو باملشاركة:

• - تعمال البناء املخأل ة.

• - عمل السوق العام.

• - تأجير املعدات.

• - العمل الوظي ي.

• - بيع جميع مواد البناء

• - تعمال الطرق والصرف الصحي 

والبستنة والكهر4اء واملياه والهاتف.

• - تعمال الترويج العقاري.

و4يع واسأيراد وتصدير  شراء   -  •

وتجميع  وتجميع  وتحويل  وتصنيع 

واألدوات  واملواد  املعدات  جميع 

واألثاث املأعلقة بغرض الشركة.
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االسأغالل  تو  حيازة  تو  -إنشاء   •

الأأجير  تو  املباشر  غير  تو  املباشر 
األصول  جميع  تأجير  تو  اإلدارة  تو 

الأجارية وال روع واملباني التي يمكن 

األشكال  من  شكل  بأي  اسأخدامها 

ألي من األشياء املذكورة تعاله ؛

االسأحواذ واالسأحواذ نيابة   -  •

االختراع  براءات  جميع  على  عنها 

والعالمات  والعمليات  والتراخيص 

الأجارية املدرجة في موضوع الشركة 

مساهمتها  تو  نقلها  تو  اسأغاللها  تو 

تراخيص  جميع  نقل  وكذلك 

التشغيل .

• - و4ص ة عامة جميع املعامالت 

واملالية  والصناعية  الأجارية 

واملنقولة والعقارية التي تأعلق بشكل 

املذكور  مباشر تو غير مباشر بال�سيء 

تو  مشابه  آخر  �سيء  بأي  تو  تعاله 

مرتبط تو يحأمل تن يعزز تطويره بأي 

شكل من األشكال..

طابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي عين الديب قرية املخ ي   . االول 

بناية  مقابل  انجرة  فحص  ملوسة 

طنجة   90060  - ملوسة    جماعة 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 300   : احمد   الشاط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : عدنان   السيحي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : السعيدي ش يق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  الشاط  السيد 

انجرة   فحص  ملوسة  املخ ي  قرية 

90060 طنجة املغرب .

السيد السيحي عدنان عنوانه)ا) 

 3(9 33عمارة  مجموعة  العرفان  
ط) رقم 138 90060 طنجة املغرب.

السيد ش يق السعيدي عنوانه)ا) 
حي الشرف زنقة 1) رقم 11 90060 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  الشاط  السيد 
انجرة   فحص  ملوسة  املخ ي  قرية 

90060 طنجة املغرب
السيد السيحي عدنان عنوانه)ا) 
 3(9 33عمارة  مجموعة  العرفان  
ط) رقم 138 90060 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1800.
501I

BETA FIDUCIAIRE

ROSA CLEAN SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

ROSA CLEAN SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 31 شارع 
اح ير طابق الثالث رقم 6 31 شارع 
اح ير طابق الثالث رقم 6 60000 

وجدة املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3((13

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) احمد العمراوي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   100
)ة)  السيد  حصة ل ائدة    100.000
يوليوز   (0 بأاريخ  بوكرون   محمد 

.(0(0
ت ويت السيد )ة) احمد العمراوي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   (00
)ة)  السيد  حصة ل ائدة    100.000
0) يوليوز  اسماعيل بوكرون  بأاريخ 

.(0(0

االله   عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجأماعية  حصة   300 فطاح 
تصل 100.000 حصة ل ائدة  السيد 
 (0 بأاريخ  بوكرون   اسماعيل  )ة) 

يوليوز 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (3 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 068).

50(I

omri compta sarl au

 IMAN EURO TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
  IMAN EURO TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة قرية 

املح ي ملوسةفحص انجرة على 
يمين بناية جماعة ملوسة طنجة  - 

90060 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
108017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 IMAN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. EURO TRANS SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في املغرب تو في  سواء   ، من الشركة 
الخارج ، باألصالة عن ن سها ، نيابة 

عن

األطراف الثالثة تو املشاركة:

في األساس:

- النقل املحلي والدولي للبضائع ؛

- اسأيراد وتصدير مخألف.

- الأجارة.

واالسأيراد  والبيع  الشراء   -

واملعالجة  والأصنيع  والأصدير 

والأجميع ،

واملواد  املعدات  جميع  تجميع 

املأعلقة  الخام  واملواد  واألدوات 

باملعدات

للنقل،

تو  االسأحواذ  تو  اإلنشاء   -

االسأغالل املباشر تو غير املباشر تو 

الأأجير تو اإلدارة ،

الأجارية  األصول  جميع  تأجير 

يمكن  التي  واملباني  وال روع 

اسأخدامها بأي شكل من األشكال

تي إلى تي مما سبق ؛

نيابة  واالسأحواذ  الحصول   -

االختراع  براءات  جميع  على  عنها 

والعالمات  والعمليات  والتراخيص 

الأجارية

دخول املصنع في موضوع الشركة 

تو تشغيلها تو نقلها تو مساهمتها تيًضا

تن نقل كافة تراخيص التشغيل.

جميع العمليات تو  وبشكل تعم: 

األنشطة مرتبطة بشكل مباشر تو غير 

مباشر بـ

من  تو   ، تعاله  املذكور  ال�سيء 

املحأمل تن يحسنه وال سيما الأمثيل 

واملشاركة ،

والصناعية  الأجارية  العمليات 

التي  واملالية  والعقارية  واملنقولة 

يمكن تن تسهل ،

تعزيز تو تطوير نشاط الشركة..

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

انجرة  ملوسةفحص  املح ي  قرية 

على يمين بناية جماعة ملوسة طنجة  

- 90060 طنجة  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.000   : جع ر  الرحى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الرحى جع ر عنوانه)ا) حي 

 90060  6 رقم   101 بن كيران زنقة 

طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرحى جع ر عنوانه)ا) حي 

 90060  6 رقم   101 بن كيران زنقة 

طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1799.

503I

DANI CONSEILS

MATIFI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DANI CONSEILS

 RESID AL AMANE GH 26

 IMM  L207 1ETAGE N°3 AIN

 SEBAA FIDUCIAIRE، 20250،

CASABLANCA MAROC

MATIFI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Rue 67 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Chevalier Bayar 5éme Etage

 N° 16 Belvédère   Casablanca -

20300 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MATIFI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 C O M M E R C I A L I S A T I O N

 DE FOURNITURES POUR

.L’INDUSTRIE

 Rue  67  : عنوان املقر االجأماعي 

 Chevalier Bayar 5éme Etage

 N° 16 Belvédère   Casablanca -

.(0300 CASABLANCA MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بمبوش  بو جمعة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بمبوش بوجمعة  عنوانه)ا) 

 15 العمارة   GH3   1 اقامة البسمة 

الرقم 15 عين السبع ا 50)0) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بمبوش بوجمعة  عنوانه)ا) 

 15 العمارة   GH 3  1 اقامة البسمة 

الرقم 15 عين السبع ا 50)0) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 5) شتنبر 0)0) تحت رقم 717500.

501I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

SHU PRANA ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MARRAKECH INVEST ET

BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة 

بوكار مكأب رقم 37 الطابق ) جيليز 

، 10070، مراكش املغرب

SHU PRANA ONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي فيال رقم 

)1) حي مسكليل باب اغلي - 10000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68535

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (019 نونبر   13 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

SHU PRANA ONE  مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

اإلجأماعي فيال رقم )1) حي مسكليل 

مراكش املغرب   10000  - باب اغلي 

نتيجة ل : عدم تحقيق االهداف التي 

اسست من اجلها الشركة.

و حدد مقر الأص ية ب فيال رقم 

)1) حي مسكليل باب اغلي - 10000 

مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة) بيروتا  جلين اليكسندر و 

عنوانه)ا) فيال رقم )1) حي مسكليل 

 marrakech  10000 اغلي  باب 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

7) غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 5106.

505I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

SHU PRANA ONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

 MARRAKECH INVEST ET

BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة 

بوكار مكأب رقم 37 الطابق ) جيليز 

، 10070، مراكش املغرب

SHU PRANA ONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : فيال رقم 

)1) حي مسكليل باب اغلي - 10000 

مراكش املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.68535

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

019) تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   SHU PRANA ONE

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

اإلجأماعي فيال رقم )1) حي مسكليل 

مراكش املغرب   10000  - باب اغلي 

التي  االهداف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

اسست من اجلها الشركة.

و عين:

السيد)ة) بيروتا  جولين اليكسندر 

حي   (1( رقم  فيال  عنوانه)ا)  و 

مراكش   10000 اغلي  باب  مسكليل 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 31 دجنبر 019) وفي فيال رقم 

)1) حي مسكليل باب اغلي - 10000 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 5869.

506I
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FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

DREAM TISSUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

DREAM TISSUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 11 
يناير حي حجر درين  - 31000 تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1705
 (6 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DREAM TISSUS
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األتواب بالأقسيط
املنجد.

 11 عنوان املقر االجأماعي : شارع 
يناير حي حجر درين  - 31000 تاونات 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : الحسن  السطي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد  السطي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد السطي الحسن عنوانه)ا) 
املرجة  ادريس  تجزئة مالي   11 رقم 

واد فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  السيد السطي محمد  
شارع 11 يناير حي حجر درين 31000  

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السطي الحسن عنوانه)ا) 
املرجة  ادريس  تجزئة مالي   11 رقم 

واد فاس 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا)  السيد السطي محمد  
شارع 11 يناير حي حجر درين 31000  

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأاونات  

0)0) تحت رقم 311.
507I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATUNKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
ATUNKA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 1-01)77 - 73000 
الداخلة املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.15785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) محمد السماللي 
من  اجأماعية  حصة   100 الرحالي 
)ة)  السيد  100 حصة ل ائدة   تصل 
غشت   31 بأاريخ  البوزيدي  حسن 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)7.
508I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DKINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
DKINVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العركوب رقم 01-1)77 شارع 

العركوب رقم 1-01)77 73000 
الداخلة املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.15605

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) حسن البوزيدي 
100 حصة اجأماعية من تصل 100 
نورية  )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

وعليت بأاريخ 01 يوليوز 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (7 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

غشت 0)0) تحت رقم 653.
509I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

ARCHI ZONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ARCHI ZONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
فجوى ب الطابق الثاني مكأب 

رقم 13 طريق الصويرة  - 10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106199

 (5 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ARCHI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ZONE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معمارية.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
فجوى ب الطابق الثاني مكأب رقم 
13 طريق الصويرة  - 10000 مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد منير كبيري :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كبيري  منير  السيد 
 10000  137 رقم  ب   3 املسيرة  

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كبيري  منير  السيد 
 10000  137 رقم  ب   3 املسيرة  

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115598.

510I
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ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DKINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

DKINVEST  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 1-01)77 - 73000 

الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15605

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تم تعيين  01 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

وعليت نورية كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

غشت 0)0) تحت رقم 653.

511I

ste FIDOKOM sarl au

 EL MOUMNI MULTI

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

 EL MOUMNI MULTI SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19 شارع 

الحسن الثاني تيزطوطين الناضور - 

)80)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(06(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOUMNI MULTI SERVICES

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال وخدمات مأعددة.

19 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 - الحسن الثاني تيزطوطين الناضور 

)80)6 الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : املومني  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد يونس املومني عنوانه)ا) 19 

 6(80( تيزطوطين   ( الحسن  شارع 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس املومني عنوانه)ا) 19 

 6(80( تيزطوطين   ( الحسن  شارع 

الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 18 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3131.

51(I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

JENNAEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE

 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR

 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

JENNAEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي منزه تطلس 

تو) عمارة 13 رقم 1 تامنصورت - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106501

 (( عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JENNAEL

الأاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)تقديم  الخدمات  عمليات  إدارة   /

الخدمات)..

منزه   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 1 رقم   13 عمارة  تو)  تطلس 

تامنصورت - 10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

لورا  ترور  كليمونس  السيدة 

 100 حصة بقيمة   500   : دولونكلو 

درهم للحصة .

السيد تناس عبايري  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

لورا  ترور  كليمونس  السيدة 

ماهر  اقامة  عنوانه)ا)  دولونكلو 
 1 زنقة ابو بكر الصديق الشقة رقم 

10000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  عبايري   تناس  السيد 
حي   106 رقم   1 بلوك   ( الزيأون 

10000 مراكش  يوسف بن تاش ين  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لورا  ترور  كليمونس  السيدة 

ماهر  اقامة  عنوانه)ا)  دولونكلو 
 1 زنقة ابو بكر الصديق الشقة رقم 

10000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  عبايري   تناس  السيد 
حي   106 رقم   1 بلوك   ( الزيأون 

10000 مراكش  يوسف بن تاش ين  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115599.

513I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 NETWORK ENGINEERING
 COMMUNICATION

DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

 NETWORK ENGINEERING

 COMMUNICATION DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االقامة 
رقم V - 73000 67 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 NETWORK ENGINEERING

.COMMUNICATION DAKHLA

االنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري, االتصال, االشهار.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

االقامة رقم V - 73000 67 الداخلة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيدة بثينة بوسيف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة بثينة بوسيف عنوانه)ا) 

 73000  71 رقم   01 الرحمة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بثينة بوسيف عنوانه)ا) 

 73000  71 رقم   01 الرحمة  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 779.

511I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HARCHA AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
HARCHA AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الوحدة رقم 601 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HARCHA AGRICOLE
:    اإلنأاج  غرض الشركة بإيجاز 
ال الحي و اسأغالل األرا�سي ال الحية.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73000  -  601 الوحدة رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد العالي الصردي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الصردي  رحال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الصردي  العالي  عبد  السيد 
 111 رقم  العودة  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  الصردي  رحال  السيد 
 73000  110 رقم   03 العودة  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصردي  العالي  عبد  السيد 
 111 رقم  العودة  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 799.
515I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAMANAST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
TAMANAST SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 
01 رقم 1881 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAMANAST SERVICES
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال مخأل ة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  1881 رقم   01 النهضة 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : العربي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العربي  محمد  السيد 
 73000  1881 رقم   01 النهضة  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العربي  محمد  السيد 
 73000  1881 رقم   01 النهضة  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 807.
516I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEJOUR DAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
SEJOUR DAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
شارع املسجد - 73000 الداخلة 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.11779

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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نعيمة   اللة  )ة)  السيد  ت ويت 

حصة   100 القاديري  موساوي 

حصة   100 تصل  من  اجأماعية 

ل ائدة  السيد )ة) سعيد بناني كريم 

بأاريخ 18 شتنبر 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (5 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 809.

517I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEJOUR DAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

SEJOUR DAK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 

شارع املسجد - 73000 الداخلة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11779

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تم تعيين  18 شتنبر  املؤرخ في 

بناني  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

كريم سعيد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 809.

518I

PREMIUM FINANCE

A.T.M DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 A.T.M DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 190 

الطابق ) س رقم 1  الحي الصناعي 

 N°490, 2EME ETAGE سيدي غانم

 C, N°4 QUARTIER INDUSTRIEL

 SIDI GHANEM  MARRAKECH.

10000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.91083

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 5) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»رقم 190 الطابق ) س رقم 1  الحي 

 N°190, غانم  سيدي  الصناعي 

 (EME ETAGE C, N°1 QUARTIER

  INDUSTRIEL SIDI GHANEM

مراكش   MARRAKECH. 10000

 8 رقم  الأيسير   3 »رقم  إلى  املغرب« 

 10000  - غانم  سيدي    ( الطابق 

مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115618.

519I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ARENA DE ORO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

ARENA DE ORO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

تاورطة رقم 01 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARENA DE ORO

اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير مقهى.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الداخلة   73000  -  01 رقم  تاورطة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : بنمو�سى  امين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنمو�سى  امين  السيد 
حي القسم 01 شارع مو�سى بن نصير 

رقم 11 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنمو�سى  امين  السيد 
حي القسم 01 شارع مو�سى بن نصير 

رقم 11 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 796.

5(0I

مكأب محاسبة

AMINE TRUCKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب
AMINE TRUCKING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 58 

شارع العلويين حي املحيط الرشيدية 
- 000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
11119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMINE TRUCKING
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
األشغال املخأل ة.

 58 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
شارع العلويين حي املحيط الرشيدية 

- 000)5 الرشيدية املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد علي حاميدي علوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد تمين حاميدي علوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
علوي  حاميدي  علي  السيد 
70 زنقة اثينا  عنوانه)ا) شارع وهران 

الزهور 1 فاس 30070 فاس املغرب.
علوي  حاميدي  تمين  السيد 
70 زنقة اثينا  عنوانه)ا) شارع وهران 

الزهور 1 فاس 30070 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  حاميدي  علي  السيد 
70 زنقة اثينا  عنوانه)ا) شارع وهران 

الزهور 1 فاس 30070 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )81.

5(1I

MCG

راجلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
راجلي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي امللك 

املسمى تولي يري 3)، تملكيس 

النخيل - 10000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.10(83

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تعيين   (0(0 7) فبراير  املؤرخ في 
فيل  السيد)ة)  للشركة  مسير جديد 

جورج  كمسير وحيد
تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111586.
5((I

LE PREMIER CONSEIL

DEEP IN VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
DEEP IN VIEW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 80 
الشقة رقم ) املسيرة 1 حرف ت - 

10000 مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.10(715

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) يوسف العسالي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   (00
1.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) عبد 

املنعم كامي بأاريخ 06 يوليوز 0)0).
ت ويت السيد )ة) يوسف العسالي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   (00
800 حصة ل ائدة  السيد )ة) رشيد 

االبراهيمي بأاريخ 06 يوليوز 0)0).
ت ويت السيد )ة) يوسف العسالي 
00) حصة اجأماعية من تصل 600 
عبد االله  )ة)  السيد  حصة ل ائدة  

ي زاوي بأاريخ 06 يوليوز 0)0).
ت ويت السيد )ة) يوسف العسالي 
00) حصة اجأماعية من تصل 100 

حصة ل ائدة  السيد )ة) كمال حماد 
بأاريخ 06 يوليوز 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 7)1157.
5(3I

LE PREMIER CONSEIL

DEEP IN VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
DEEP IN VIEW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 80 
الشقة رقم ) املسيرة 1 حرف ت - 

10000 مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.10(715

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 يوليوز   06 في  املؤرخ 
»-1مقاول  الشركة من  تغيير نشاط 
االتصاالت  )وكالة  الخدمات  إدارة 

والتسويق)
 ، املأجار  واجهة  -2تنظيف   

املخازن ، الشقق )مقاول)
تو  العامة  املباني  حراسة    3-   

الخاصة )مقاول)
)توزيع  للسوق  مسأورد   4-
واملنأجات  الأجميل  مسأحضرات 

الغذائية)
  5 - الأصدير )املنأجات الحرفية)« 
)وكالة  »-1مقاول إدارة الخدمات  إلى 

االتصاالت والتسويق)
الأعدين  تو  املناجم  -2اسأغالل 

)والبحث)«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 7)1157.
5(1I

LE PREMIER CONSEIL

DEEP IN VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DEEP IN VIEW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي رقم 80 

الشقة رقم ) املسيرة 1 حرف ت - 

10000 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.10(715

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 06 يوليوز 0)0) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 7)1157.

5(5I

PLAYA AZUL

BOUASRIA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

BOUASRIA FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الوفاق 

تجزئة 1500 رقم 1080 املقاطعة 

11 - 70000 العيون  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(9(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUASRIA FISH

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة بيع السمك بالجملة االسأيراد 

والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : حي الوفاق 

تجزئة 1500 رقم 1080 املقاطعة 11 

- 70000 العيون  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد بوعسرية مولود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بوعسرية مولود عنوانه)ا) 

 70000 املر�سى   10 زنقة بيروت رقم 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوعسرية مولود عنوانه)ا) 

 70000 املر�سى   10 زنقة بيروت رقم 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 095).

5(6I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 ATTOURAYA HOLDING

MINIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي ال أح زنقة ينبع رقم )3 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 ATTOURAYA HOLDING

 MINIER

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

مكة عمارة الحبوس الشقة 17 

العيون  - 70000 العيون  املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.13585

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 شتنبر   (5 في  املؤرخ 

 ATTOURAYA HOLDING حل 

املسؤولية  ذات  شركة    MINIER

 100.000 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الشقة  الحبوس  عمارة  مكة  شارع 

17 العيون  - 70000 العيون  املغرب 

نتيجة لأوقف النشاط 

توفق الشركة 

حل الشركة .

و عين:

و  فكهاني  شهيد    السيد)ة) 
الحل اوي  شارع   93 رقم  عنوانه)ا) 

 10000 مراكش   10000 دكالة  باب 

مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 5) شتنبر 0)0) وفي شارع مكة 

17 العيون  -  عمارة الحبوس الشقة 

70000 العيون املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/70)).

5(7I

ADAM LUBRIFIENTS

أدم ليبريفيون
إعالن مأعدد القرارات

ADAM LUBRIFIENTS

 n 68 A LOT EL BARDAI

 BENSOUDA FES ، 30000، FES

Maroc

تدم ليبري يون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 11 شارع 

محمد سالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.58587

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (019 نونبر   (8 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

100 حصة  مايلي: املصادقة على بيع 

من طرف هند يعقوبي  اإلجأماعية  

السيد  ل ائدة  االدري�سي  يوسف  و 

عزيز  السيد  و  الجليلي  عبد  محمد 

الشامخ

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

قبول اسأقالة السيد يوسف  مايلي: 

تعيين  و  تسيير شركة  من  االدري�سي 

السيد عزيز الشامخ و  السيد محمد 

عبد الجليلي مسيرين للشركة في مدة 

عير محددة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  اإلجأماعي  املقر  تحويل 
رقم 11 شارع محمد سالوي فاس إلى 
رقم 68 ت تجزئة البردعي بنسودة فاس

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
ثم تغيير ال صلين 6 و 7 من القانون 

الرتسمال  للشركة فأصبح  األسا�سي 

 10000 اإلجأماعي للشركة محدد في 

حصة   100 إلى  مقسمة  درهم 

مقسمة  درهم   100 ب  إجأماعية 

عبد  محمد  السيد  بين  بالتساوي 

الجليلي و السيد عزيز الشامخ

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

القانون  من   13 ال صل  تغيير  ثم 

الشركة   : كأالي  للشركة  االسا�سي 

مسيرة من طرف السيد محمد عبد 

الجليلي و السيد عزيز الشامخ في مدة 

غير محددة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

القانون  من   1 ال صل  تغيير  ثم 

اإلجأماعي  املقر   : للشركة  األسا�سي 

تجزئة  ت   68 رقم  في  محدد  للشركة 

البردعي بنسودة فاس,

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 91)).

5(8I

FLASH ECONOMIE

MEGA EDITION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

 MEGA EDITION

شركة ذات مسؤولية محدودة

شارع  اإلجأماعي:86  مقرها 

العقبة- الصويرة

رتسمالها:100000 درهم

السجل الأجاري:5)8

العادي  العام  الجمع  بموجب 

غشت   18 بأاريخ  املؤرخ  للشركاء 

0)0) قرر ما يلي

املوافقة على الحسابات الخأامية 

للأص ية-

السيدة  املص ية،  ذمة  إبراء 

وقيامها  السبقي،إلدارتها  زينب 

الأص ية  عمليات  بأ ويضها،إغالق 

من يوم-

اإلجأماع املذكور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالصويرة بأاريخ 11 مارس 

006) تحت رقم 107

5(9I
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fj conseil

نفل بوديار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fj conseil
رفم 1051 الطابق 01 حي القدس 

)0 ب )0 خريبكة ، 5000)، 
خريبكة املغرب

ن ل بوديار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

))  الس لي تجزئة الكوثر خريبكة 
5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ن ل   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بوديار.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمال و نقل البضائع.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
خريبكة  الكوثر  تجزئة  الس لي    ((

5000) خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
بوديار عنوانه)ا)  الحسين  السيد 
عبدون  اوالد  مسعود  اوالد  دوار 

خريبكة 5000) خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين بوديار  عنوانه)ا) 
عبدون  اوالد  مسعود  اوالد  دوار 

خريبكة  5000) خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 11 شتنبر 

0)0) تحت رقم 715.

530I

ACS CONSEILS

URBAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

ACS CONSEILS

اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب

 URBAMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )) زنقة 

ابن عباد حي ياسمينة - 6000) 

برشيد املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.30(7

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 يونيو   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.300.000«

 1.500.000« إلى  درهم«   (00.000«

درهم« عن طريق :  إدماج احأياطي تو 

تر4اح تو عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 969.

531I

ACS CONSEILS

BAYTI JUNIOR PRIVEEل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب

لBAYTI JUNIOR PRIVEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ثجزئة 
م ثاح بيثي مدرسة الدروة - 6000) 

الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13701
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ل  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAYTI JUNIOR PRIVEE
الثعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي.
ثجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 (6000 م ثاح بيثي مدرسة الدروة - 

الدروة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة    : السيد ثبيبي يونس 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ثبيبي محسن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  ثبيبي  السيد 
عين   111 رقم   3 زنقة  نازك  ثجزئة 
الشق  6000) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  محسن  ثبيبي  السيد 
عين   111 رقم   3 زنقة  نازك  ثجزئة 
الشق  6000) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  ثبيبي  السيد 
عين   111 رقم   3 زنقة  نازك  ثجزئة 
الشق  6000) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   03 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 109.
53(I

FLASH ECONOMIE

ZM HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZM HOLDING SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد

رتسمالها 100000,00 درهم

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بأاريخ0)0)/01/09  البيضاء  بالدار 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  الوحيد  بالشريك  املحدودة 

املميزات الأالية:

  ZM HOLDING التسمية:شركة-

وإدارة  ملكية  املوضوع:   -  

االجأماعية  الضمانات  واسأغالل 

ألي شركة تو تي تجمع مدني 
جون  زنقة  االجأماعي:19  املقر   -

جوريس الطابق السادس كوتيي,الدار 

البيضاء.

درهم  مائةتلف  املال:  -رتس 

إلى  مقسمة   (DH  100000,00(

 (1000 اجأماعية  حصة  تلف 

بقيمة مائة درهم  حصة اجأماعية) 

ووزعت على   (100,00DH( للحصة. 

الشكل الأالي:

 ZM HOLDING شركة   -

بموجب  مبسطة  شركةاملساهمة 

مسجلة  ال رن�سي  القانون 

مال  برتس   83(070809 برقم 

100،000.00 يورو )مائة تلف يورو) 

شارع   55 في  ويقع مكأبها املسجل   ،

 ، فرنسا   ، باريس   75015 موريون 

من  بنجلون  زكرياء  السيد  ويمثلها 

07 تبريل  الجنسية املغر4ية ، مواليد 

في  ويقيم   ، البيضاء  الدار  في   1981

باريس   75016 سنجر  شارع   1(

الوطنية  للبطاقة  والحامل  فرنسا 

حصة  الف   BE773710--- رقم 

اجأماعية) 1000 حصةاجأماعية. )

فاتح  من  االجأماعية:  السنة   -

يناير إلى الحادي والثالثون من دجنبر
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تسعة وتسعون سنة من  .-املدة: 
في  اال  ال علي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة الأص ية املسبقة او الأمديد.
الشركة  تسير  واإلدارة:  التسيير   -
بنجلون  زكرياء  السيد  طرف  من 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
الصالحيات  جميع  وله   BE773710

لأمثيل الشركة.
 ZM شركة  تسجيل  تم 
HOLDING في السجل الأجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 803)17
533I

FLASH ECONOMIE

TEDIX
إعالن مأعدد القرارات

TEDIX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رتسمالها .193.000  
درهم

املقر الرئيس: الطريق الساحلية 
املحمدية، كلم 10.500، تجزئة 

بوليكون، القطع 13، 11، 15
الدارالبيضاء 

السجل الأجاري: 5)187.0 - 
الأعريف الضريبي : 10179511

الأعريف املوحد للمقاولة: 
001110077000080
ت ويت حصص الشركة

اسأقالة مسير وتعيين مسير جديد
إعادة الصياغة الشاملة للنظام 

األسا�سي للشركة
مسؤولية  ذات  شركة  إطار  في 

محدودة  بشريك وحيد
القرارات  محضر  بموجب  توال:   
املؤرخ  الوحيد  للشريك  االسأثنائية 
الشريك  قام   ،(0(0 غشت   05 في 
الوحيد لشركة »فورج دي بازاس – 

FORGES DE BAZAS  بما يلي:
 (50 ت ويت  على  اإلشهاد  )ت ) 
إيكسور  شركة  تملكها  التي  حصة 
دي  فورج  شركة  ل ائدة   AIXOR
تملكها  التي  حصة  و1700  بازاس 
ل ائدة   ،IOXIS إيوكسيس  شركة 
شركة فورج دي بازاس وذلك بأاريخ 

05 غشت 0)0).

)ب )       إعادة الصياغة الشاملة 

إطار  في  للشركة  األسا�سي  للنظام 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

)ج)   اإلشهاد على اسأقالة املسير 

مارتيني  دونيس  جون-لوك  السيد 

تشرف   السيد  تعيين  قرار  واتخاذ 

كعنان  مسيرا جديدا.

القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

بالدارالبيضاء  الأجارية  باملحكمة 

تحت عدد   (0(0 شتنبر   (1 بأاريخ 

.717(55
للخالصة والأذكير

املسير  

531I

FLASH ECONOMIE

BAB HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

  BAB HOLDING

  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رتسمالها:100.000,00 درهم

 مقرها اإلجأماعي: 39, شارع اللة 

الياقوت الطابق 5 الشقة د -  الدار 

البيضاء 

RC N°437593-IF37577794-

ICE00((95(710000(9

تحويل املقر االجأماعي للشركة

العادي  العام  الجمع  بمقأ�سى 

،قرر   (0(0 يوليوز    (1 في  املؤرخ 

الشركاء ما يلي :

الحالي  اإلجأماعي  املقر  تحويل    

شارع اللة الياقوت   ,39 للشركة من 

البيضاء   الدار  د,  الشقة   5 الطابق 

الدار    - الزرقطوني  شارع   ,(67 إلى 

البيضاء

النظام  من   1 ال صل  تعديل 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716386
التسيير

موالي امين البصوري 

535I

ائأمانية الجوهرة

GROUP INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ائأمانية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 5000)، 

خريبكة اململكة املغر4ية

GROUP INDUSTRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 تجزئة 

اية شقة رقم  6 الطابق 3 شارع 

محمد السادس - 5000) خريبكة 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5615

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق   6 تجزئة اية شقة رقم    15«

 (5000  - السادس  محمد  شارع   3

حي   1510« إلى  املغرب«  خريبكة 

القدس 1  - 5000) خريبكة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 713.

536I

ائأمانية الجوهرة

GROUP INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 5000)، 

خريبكة اململكة املغر4ية

GROUP INDUSTRY  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 تجزئة 
اية شقة  رقم  6 شارع محمد 
السادس الطابق 3  - 5000) 

خريبكة  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5615

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  18 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
بوعبيدي  عبد الرحمان كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 713.

537I

ائأمانية الجوهرة

GROUP INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائأمانية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 5000)، 
خريبكة اململكة املغر4ية

GROUP INDUSTRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي 15 تجزئة 
اية شقة رقم 6 الطابق 3 شارع 

محمد السادس - 5000) خريبكة  .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5615

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 18 غشت 0)0) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 713.

538I
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ائأمانية الجوهرة

GROUP INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائأمانية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 5000)، 
خريبكة اململكة املغر4ية

GROUP INDUSTRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 تجزئة 
اية شقة رقم 6 الطابق 3 شارع 

محمد السادس - 5000) خريبكة 
املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5615
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هشام الدودي  )ة)  ت ويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   (00
عبد  )ة)  السيد  حصة ل ائدة    (00
18 غشت  الرحمان بوعبيدي بأاريخ 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 713.

539I

MARBRE ZAGORA

رخام زاكورة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARBRE ZAGORA
 RDC DOUAR LAMRAHNA

 OULED ABDOUNE ROUTE DE
 OUAD ZEM KHOURIBGA ،
25000، khouribga MAROC

رخام زاكورة شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

املراهنة اوالد عبدون طريق وادي زم 
خريبكة - 5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

رخام   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

زاكورة.

وضع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوريد الرخام+االشغال املخأل ة.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املراهنة اوالد عبدون طريق وادي زم 

خريبكة - 5000) خريبكة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد الحسين وحمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين وحمد عنوانه)ا)  

زنقة بوعازر رقم 1) حي ال رح القرية 

سال 11110 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين وحمد عنوانه)ا) 

زنقة بوعازر رقم 1) حي ال رح القرية 

سال 11110 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 733.

510I

KBISTRO

KBISTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KBISTRO

 N° 116 RUE DE PORTUGAL

 YASMINE 1 TRANCHE 2

 KHOURIBGA ، 25000،

khouribga MAROC

KBISTRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 116 

زنقة برتوغال ياسمين 1 الشطر ) - 

5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KBISTRO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

ت اوض+مطعم  مطعم+عمليات 

الوجبات الجاهزة.

الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

116 زنقة برتوغال ياسمين 1 الشطر 

) - 5000) خريبكة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : العاص  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : عمر زيدي  السيد  

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العاص  زكرياء  السيد 
103 زاوية شارع مراكش و زنقة تادلة  

الطابق 3 الشقة 09  5000) خريبكة 

املغرب.

 1( عمر زيدي عنوانه)ا)  السيد  
 (5000  1 الداخلة  حي  االرز  زنقة 

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العاص  زكرياء  السيد 
103 زاوية شارع مراكش و زنقة تادلة  

الطابق 3 الشقة 09 5000) خريبكة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 716.

511I

MED AZAD

MED AZAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MED AZAD

 N° 13 1ER ETAGE LOT IBN

 KHALDOUN 06 ، 25000،

khouribga MAROC

MED AZAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 13 

الطابق االول تجزئة ابن خلدون - 

5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.AZAD
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املخأل ة+ عمليات ت اوض+تشجير.

عنوان املقر االجأماعي : الرقم 13 
 - خلدون  ابن  تجزئة  االول  الطابق 

5000) خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد امين طيار :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد امين طيار عنوانه)ا) 
الرقم 13 تجزئة ابن خلدون 5000) 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امين طيار عنوانه)ا) 
الرقم 13  تجزئة ابن خلدون 5000) 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 715.
51(I

مكأب محاماة

ESPACE MIC MAK
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

Espace MIC MAK
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
السيد)ة)   تعطى   (0(0 شتنبر   09
للبطاقة  )ة)  الحامل  عياض  محمد 
املسجل   B8(731 رقم    الوطنية 
بالسجل الأجاري 610)11 باملحكمة 
الأجارية بالدار البيضاء حق التسيير 
الكائن ب حي  الأجاري  الحر لألصل 
املساعدة،  القوات  شارع  الصدري، 
شارع  الصدري،  حي   356 الرقم 
 356 الرقم  املساعدة،  القوات 
املغرب  البيضاء  الدار   (0650

 »Espace MIC MAK« للسيد)ة) 
سعيد  السيد  يمثلها  ش.و  ش.م.م 
للبطاقة الوطنية  )ة)  بونونو الحامل 
رقم   BJ(95751  ملدة 1 سنة تبأدئ 
 15 و تنأهي في   (0(0 شتنبر   15 من 
شهري  مبلغ  مقابل   (0(1 شتنبر 

000.)1  درهم.

513I

LABRASS MULTISERVICES SARL

E.B.T.T.P
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
E.B.T.T.P شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السعادة زنقة الرشيد رقم 03 مكرر 
العيون  - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16(37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (011 دجنبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.E.B.T.T.P
تشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - الكبرى  األشغال   - املأعددة  البناء 

خدمات عامة .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
03 مكرر  السعادة زنقة الرشيد رقم 

العيون  - 70000 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد بو4كر ايت خويا  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بو4كر ايت خويا  عنوانه)ا) 

 03 رقم  الرشيد  زنقة  السعادة  حي 

العيون  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بو4كر ايت خويا  عنوانه)ا) 

  03 رقم  الرشيد  زنقة  السعادة  حي 

العيون  70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   06 بأاريخ  االبأدائية بالعيون  

015) تحت رقم 03.

511I

KERMEL GESTION

ALLO PANNEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KERMEL GESTION

 BD. OUED SEBOU RUE 40 N° 2

 1ER ETAGE ALIA 2 EL OULFA ،

20202، CASABLANCA MAROC

ALLO PANNEAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 111 زنقة 

محمد سميحة، إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الشقة 35 - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

160915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ALLO  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.PANNEAU

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديكور  التهيئة،  تعمال  تعمال 

والأأثيث

اسأيراد وتصدير وتجارة.

 111  : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة جوهرة  زنقة محمد سميحة، 

محمد سميحة الطابق 6 الشقة 35 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : بنرحمون  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ريا�سي  االله  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بنرحمون عنوانه)ا) 

ح ح    11 رقم   3 سيدي الخدير زنقة 

30)0) الدار البيضاء  املغرب.

السيد عبد االله ريا�سي عنوانه)ا) 

لساس ة إقامة الخزامى 7 عمارة 3) 

شقة 1 طابق 1 0190) الدار البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بنرحمون عنوانه)ا) 

ح ح    11 رقم   3 سيدي الخدير زنقة 

30)0) الدار البيضاء  املغرب

السيد عبد االله ريا�سي عنوانه)ا) 

لساس ة إقامة الخزامى 7 عمارة 3) 

شقة 1 طابق 1 0190) الدار البيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

ماي 0)0) تحت رقم 735015.

515I



13377 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

Annonce BO

ADVANCED SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Annonce BO

 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

ADVANCED SYSTEM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 37 زنقة 

175 شارع واد سبو االل ة البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1758(3

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  07 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    ADVANCED SYSTEM

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي 37 زنقة 175 شارع 

 (0000  - البيضاء  االل ة  سبو  واد 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الغرض القانوني.

زنقة   37 و حدد مقر الأص ية ب 

175 شارع واد سبو االل ة البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد القادر  الحرشاوي 

و عنوانه)ا) عين حوزي الحي االداري 

91000  ش شاون املغرب  ش شاون 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717187.

516I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

ZOUHRI ALLUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

ZOUHRI ALLUM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 

تجزئة امللوكي سيدي ابراهيم فاس  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ZOUHRI ALLUM

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تملنيوم.

 13 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

تجزئة امللوكي سيدي ابراهيم فاس  - 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : احمد  الزهري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   احمد  الزهري  السيد 

رقم 13 تجزئة امللوكي سيدي ابراهيم 

فاس  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   احمد  الزهري  السيد 

رقم 13 تجزئة امللوكي سيدي ابراهيم 

فاس  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 9)3).

517I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE SAID FRERS

D›ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الأص ية

SOCIETE BEMAFI

رقم )3 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني تحداف تزرو ، 53100، تزرو 

املغرب

 SOCIETE SAID FRERS D›ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 61 

باتريس لومنبا - 53100 ازرو املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.511

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  1) شتنبر  املؤرخ في 

 SOCIETE SAID FRERS D’ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رتسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

 - باتريس لومنبا   61 اإلجأماعي رقم 

ازرو املغرب نتيجة لال يوجد   53100

عمل .

و عين:
و  ساعيد  رشيد   السيد)ة) 
لومنبا   باتريس   61 رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  كمص ي  املغرب  ازرو   53100

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 61 وفي رقم   (0(0 شتنبر   (1 بأاريخ 
باتريس لومنبا - 53100 ازرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 511.

518I

*

وائل تراد
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
وائل تراد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
السيد)ة)   تعطى   (0(0 شتنبر   ((  
للبطاقة  )ة)  الحامل  تراد  وائل 
الوطنية رقم   LR01119(3 املسجل 
بالسجل الأجاري )883)1 باملحكمة 
الأجارية بمراكش حق التسيير الحر 
املحل  ب  الكائن  الأجاري  لألصل 
شارع  عمارة تغربي،  بالدور الس لي، 
عبد الكريم الخطابي، غليز  - 10000 
عائشة   للسيد)ة)  املغرب  مراكش 
ممدوح الحامل )ة) للبطاقة الوطنية 
رقم   BN315618  ملدة ) سنة تبأدئ 
 30 و تنأهي في   (0(0 تكأو4ر   01 من 
شهري  مبلغ  مقابل   (0(( شتنبر 

0.000)  درهم.

519I

FICOMO

الشهيد للبناء والخدمات 
ECCOTRAB والعمارة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOMO
حي العبادي زنقة مكناس رقم )3 

تمارة ، 000)1، تمارة املغرب
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الشهيد للبناء والخدمات والعمارة 

ECCOTRAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الكرة سككيمة عمارة 35 شقة 09 

تمارة - 000)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

والعمارة  والخدمات  للبناء  الشهيد 

.ECCOTRAB

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات والعمارة بيع وشراع جميع 

مواد البناء بالأقسيط والجملة تهىء 

وتأجزئة االراظي

خصم  الصافية:  النتيجة  توزيع 

%05 والباقي يوزع بالتساوي.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 09 شقة   35 الكرة سككيمة عمارة 

تمارة - 000)1 تمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 90.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 900   : الحسن  الشهيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الشهيد الحسن عنوانه)ا) 

تجزئة الكرة سككيمة عمارة 35 شقة 

09 000)1 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشهيد الحسن عنوانه)ا) 

تجزئة الكرة سككيمة عمارة 35 شقة 

09 000)1 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بأمارة   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 1080.

550I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

BENJINORD TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BENJINORD TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 25 N°12 LOTS LALA CHAFIA

 1ER ETAGE - 90000 TANGER

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENJINORD TRANS SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 principalement le transport

 national et international de

.marchandises

 RUE  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (5 N°1( LOTS LALA CHAFIA

 1ER ETAGE - 90000 TANGER

.MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : س يان  بنجيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

50) حصة    : السيد بنجيد معاذ 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة بنجيد هناء :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  س يان  بنجيد  السيد 

 1( رقم   (5 زنقة  الشافية  لال  حي 

90000 طنجة املغرب.

لال  السيد بنجيد معاذ عنوانه)ا) 

 90000  1( رقم   (5 زنقة  الشافية 

طنجة املغرب.

السيدة بنجيد هناء عنوانه)ا) لال 

 90000  1( رقم   (5 زنقة  الشافية 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لال  السيد بنجيد معاذ عنوانه)ا) 

 90000  1( رقم   (5 زنقة  الشافية 

طنجة املغرب

عنوانه)ا)  س يان  بنجيد  السيد 

 1( رقم   (5 زنقة  الشافية  لال  حي 

90000 طنجة املغرب

السيدة بنجيد هناء عنوانه)ا) لال 

 90000  1( رقم   (5 زنقة  الشافية 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31117).

551I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

 NASAMAT TANJA DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD

SARL

 N° 14 RUE OKBA BNOU

 NAFIAA APP 01 ERRICH ،

52400، ERRICH MAROC

 NASAMAT TANJA DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)5 

خي العوامة 1 الشرقية طنجة -  

90080 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 NASAMAT TANJA DE  :

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأنوعة  والتشطيب  التشييد 

واألعمال ال نية.

- اقأناء و4يع وتأجير مواد البناء..
عنوان املقر االجأماعي : رقم 1)5 

خي العوامة 1 الشرقية طنجة -  

90080 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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 900   : سعيد  العمراني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : حبيبة  ترفوس  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد العمراني سعيد عنوانه)ا) 

حي العوامة الشرقية طنجة  

90080 طنجة املغرب.

السيدة ترفوس حبيبة عنوانه)ا) 

حي العوامة الشرقية طنجة  

90080 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العمراني سعيد عنوانه)ا) 

حي العوامة الشرقية طنجة  

90080 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )173.

55(I

CAFIGEC

ABARTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

ABARTEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6) زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيضاء 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ABARTEC
: تعمال تو  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد مأنوعة
 الأ اوض.

زنقة   (6  : عنوان املقر االجأماعي 
 1 الطابق   3 مرس السلطان الشقة 
0100) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : هاجر  بلوفيد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هاجر  بلوفيد  السيدة 
األل ة موالي النهامي زنقة 16 رقم 17   

0100) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هاجر  بلوفيد  السيدة 
األل ة موالي النهامي زنقة 16 رقم 17   

0100) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717373.
553I

URBAN LAND

AHMET USTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AHMET USTA
03، زنقة تيت تورير شارع موالي 
يوسف الدارالبيضاء ، 0000)، 

الدارالبيضاء املغرب

AHMET USTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 03، زنقة 

تيت تورير شارع موالي يوسف 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1730(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AHMET USTA

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

مطعم وغرفة شاي.

تقديم الطعام في املناسبات

وسمسرة  وتجارة  و4يع  شراء 

جميع  وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

األشياء واملنأجات واملواد والسلع ؛

تجارة الجملة والأجزئة؛

الخدمات الأجارية بجميع تنواعها: 

وكيل بالعمولة ، مزود تعمال ... ؛

املأعلقة  والخدمات  األعمال 

بالكائن تعاله ؛

مقاول ينقل البضائع واملواد ؛

جميع  وإنجاز  وتطوير  دراسة 

تو  العقارية  تو  السياحية  املشاريع 

املالية تو الأجارية املأعلقة بأجهيزات 

ال نادق ؛

مشغل مواقع الأجارة اإللكترونية 

 ، اإلنترنت  مواقع  وتشغيل  )نشر 

، نشر  مبيعات الأجزئة عبر اإلنترنت 

املحأوى اإللكتروني ، إلخ) ؛

وكالة النقل السياحي والس ر.

خدمات االستشارات والدعم ؛
بجميع  األسهم  استثمارات 
الوسائل وفي جميع تنواع األعمال تو 

الشركات ؛
تنواع  جميع  وتصدير  اسأيراد 
تو  البضائع  تو  املنأجات  تو  السلع 

الحلول تو الخدمات ؛
املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل 
الأجارية واملنقولة والعقارية واملالية 
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر تو 
غير مباشر باألنشطة املذكورة تعاله 
تحقيقها  تعزز  تن  املحأمل  من  تو 

وتطويرها..
 ،03  : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة تيت تورير شارع موالي يوسف 
0000) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
كولوكلو  سعت  احمت  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
كولوكلو  سعت  احمت  السيد 
عنوانه)ا) غازي عنأاب 7000) غازي 

عنأاب تركيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كولوكلو  محمت  اوميت  السيد 
االفراني  يحيى  ابن  زنقة  عنوانه)ا) 
اقامة سكوير بالص عمارة ب طابق 
 (0000 الدارالبيضاء   15 شقة   1

الدارالبيضاء املغرب
كولوكلو عنوانه)ا)  كو4را  السيدة 
ب  عمارة  االفراني  يحيى  ابن  زنقة 
طابق 1 شقة 15  اقامة سكوير بالص 
الدارالبيضاء   (0000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71695.

551I
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 SOCIETE MAROCAINE DE REVISION DES

COMPTES

MB OCEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAROCAINE DE

REVISION DES COMPTES

63 شارع لكورنيش اقامة اليخت 

عمارة B  الطابق الخامس املكأب 
رقم 139 الدار البيضاء ، 00)0)، 

الدارالبيضاء املغرب

MB OCEAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )33، 

شارع ابراهيم الروداني، الطابق 

الثاني، رقم )1، املعاريف، الدار 

البيضاء - 0380) الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MB  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. OCEAN

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري، الأصدير واالسأيراد .

 ،33(  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  الروداني،  ابراهيم  شارع 
الدار  املعاريف،   ،1( رقم  الثاني، 

البيضاء   الدار   (0380  - البيضاء 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : بكار   بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : زكري   سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد بوشعيب بكار  

طماريس دار بوعزة البيضاء  3))7) 

الدار البيضاء  املغرب .

عنوانه)ا)  السيدة سكينة زكري  

باب كالي ورنيا اقامة ريان 06 الشقة 

 (01(0 البيضاء    الدار  باشكو   13

الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد بوشعيب بكار  

طماريس دار بوعزة البيضاء  3))7) 

الدار البيضاء  املغرب 

عنوانه)ا)  السيدة سكينة زكري  

باب كالي ورنيا اقامة ريان 06 الشقة 

 (01(0 البيضاء    الدار  باشكو   13

الدار البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 1) شتنبر 0)0) تحت رقم 717117.

555I

MED EXPERTISE

 MAROC KENZ
CONSULTING  »MKC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

  MAROC KENZ CONSULTING

MKC« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الس لي بلوك ت رقم 68 مكرر حي 

املسيرة ايت ملول. - 86155 إنزكان 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18819

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة)  دريس سوفياني 
تصل  من  اجأماعية  حصة   510
1.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) ندى 

سوفياني بأاريخ 09 شتنبر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (5 بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

0)0) تحت رقم 1615.

556I

COMPTABLE

طرانس اوربن باص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،
 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC
طرانس اور4ن باص  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

يوسف بحارة اوالد عياد اقليم 
 SOUK EL ARBAA DU القنيطرة
GHARB 14300 سوق االربعاء 

الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(6565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : طرانس 

اور4ن باص .

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين .

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اوالد يوسف بحارة اوالد عياد اقليم 

 SOUK EL ARBAA DU القنيطرة 

االربعاء  سوق   GHARB 11300

الغرب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

السيد لشهب عبد العالي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العالي  عبد  لشهب  السيد 

بحارة  يوسف  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

االربعاء  سوق   11300 عياد  اوالد 

الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العالي   عبد  لشهب  السيد 

دوار اوالد يوسف البحارة  عنوانه)ا) 

االربعاء  سوق   11300 عياد  اوالد 

الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبأدائية 

رقم  تحت   (0(0 مارس   16 بأاريخ 

.31/(0(0

557I

malartci

 QARBACH ABDELAZIZ
TOPOGRPHIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 QARBACH ABDELAZIZ

  TOPOGRPHIE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

0) غشت حي امنية تجزئة رقم 3 

الطابق الثاني شقة 1 بني مالل  - 

3000) بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10151

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 QARBACH ABDELAZIZ  :

. TOPOGRPHIE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

طو4وغرافيا.

 (0 عنوان املقر االجأماعي : شارع 

غشت حي امنية تجزئة رقم 3 الطابق 

الثاني شقة 1 بني مالل  - 3000) بني 

مالل  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد العزيز قربش  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

قربش   العزيز  عبد  السيد 

 51 رقم  كمال  تجزئة  عنوانه)ا) 

3000) بني مالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

قربش   العزيز  عبد  السيد 

 51 رقم  كمال  تجزئة  عنوانه)ا) 

3000) بني مالل  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 583.

558I

STE BJAYOUMPORT SARL

STE PARAPHARMACIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE PARAPHARMACIE & PARA-
MEDICAL BOULAICH SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 
ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الص ا و 
املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
STE PARAPHARMACIE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بأجزئة 
كريمة قطعة رقم 67 زنقة الراس 
االخضر رقم 8) طنجة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
108133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PARAPHARMACIE
غرض الشركة بإيجاز : بيع  جميع 
املواد الصيدلية املكملة واملسألزمات 

شبه الطبية و املواد الأجملية
بأجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الراس  زنقة   67 رقم  قطعة  كريمة 
 90000  - طنجة    (8 رقم  االخضر 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 300   : بولعيش   السيدة شيماء 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 700   : بولعيش  فدوى  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : بولعيش   السيدة شيماء   
بقيمة 100 درهم.

 700  : بولعيش  فدوى  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة شيماء بولعيش  عنوانه)ا) 
طنجة   (6 رقم   70 فال فلوري زنقة 

90000 طنجة املغرب.
السيدة فدوى بولعيش عنوانه)ا) 
طنجة   (6 رقم   70 فال فلوري زنقة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيماء بولعيش  عنوانه)ا) 
طنجة   (6 رقم   70 فال فلوري زنقة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31071).

559I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

STE ADRAKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD
SARL

 N° 14 RUE OKBA BNOU
 NAFIAA APP 01 ERRICH ،
52400، ERRICH MAROC

STE ADRAKA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 
عزو زاوية سيدي حمزة الريش - 

100)5 الريش املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8831

العام  الجمع  بمقأ�سى 

شتنبر   15 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رتسمال  رفع  تم   (0(0

درهم«   1.010.000,00« بمبلغ قدره 

إلى  درهم«   30.000,00« من  تي 

  : عن طريق  درهم«   1.010.000,00«

تقديم حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 65).

560I

STE AYAD CONSULTING SARL

PARA EXTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

PARA EXTRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

بوقنادل حي الزيأون غ ران 6 
رقم )8 الطابق ) - 60000 وجدة  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.EXTRA

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات واملعدات الشبه طبية.
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تاجر منأجات ومعدات تجميل
تاجر مواد ومعدات النظافة

م اوض
الأصدير واالسأيراد.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم   6 الزيأون غ ران  بوقنادل حي 
)8 الطابق ) - 60000 وجدة  املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة    : السيدة تميمة ملين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : مقدم  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملين   تميمة  السيدة 
املسيرة 1 مج 3 رقم 60  35000 تازة 

املغرب.
عنوانه)ا)  مقدم  سميرة  السيدة 
رقم  امجادي  تجزئة  املحمدي  الحي 

)8  60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ملين   تميمة  السيدة 
املسيرة 1 مج 3 رقم 60  35000 تازة 

املغرب
عنوانه)ا)  مقدم  سميرة  السيدة 
رقم  امجادي  تجزئة  املحمدي  الحي 

)8  60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 066).

561I

MENARA MX  SARL AU

MENARA MX SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

MENARA MX  SARL AU
1) شارع املقاومة رقم 16 ، 90000، 

طنجة املغرب
 MENARA MX SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي : 1) شارع 

املقاومة رقم 16 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.11109

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 18 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

ت ويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  

اسأقالة املسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 شتنبر   18 في  املؤرخ 

ت ويت السيد عبد   : املصادقة على 

 CIN 100حصة  الخراف    الحميد 

N° MC51515   اجأماعية من تصل 

محمد  السيد  ل ائدة  حصة   100

CIN N° K17(700 الحاج محند

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بمقأ�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 

تم تعيين مسير   (0(0 شتنبر   18 في 

الحاج محند  السيد  للشركة  جديد 

CIN N° K17(700كمسير  محمد  

وحيد تبعا لقبول اسأقالة املسيرعبد 

 CIN N° MC51515 الحميد الخراف

تامة  براءة  يبرئ  الجديد  املسير  وان 

لل ترة   تسيره  على  القديم  املسير 

السابقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1889.

56(I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

3TOONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 
صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب
3ToONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 1-01)77 - 73000 
الداخلة املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(681

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :
 AMANDINE )ة)  ت ويت السيد 
 IRENE ELOISA CURBELO 17
 33 تصل  من  اجأماعية  حصة 
 JENNIFER (حصة ل ائدة  السيد )ة
CLAUDETTE MARIE FAHY بأاريخ 

)0 شتنبر 0)0).
 AMANDINE )ة)  ت ويت السيد 
 IRENE ELOISA CURBELO 16
 33 تصل  من  اجأماعية  حصة 
MARIE- )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

 SUZANNE ELIANE CLAUDINE
SCOFET بأاريخ )0 شتنبر 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم 731.

563I

ادرامو

IPH
إعالن مأعدد القرارات

ادرامو
حي املسيرة بلوك ب5  شقة1  املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناس املغرب

IPH »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: )7)تجزئة 
الزيأونة كلم6املدينة الجديدة - 

50000 مكناس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11555

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 10 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

الذي ينص على  قرار رقم االول: 

نقدا  تحرير30000.00درهم  مايلي: 

الربع الأاني من راس املال الدي يقدر 

ب1300000.00درهم

الذي ينص على  قرار رقم الأاني: 

تعيين السيدين بويشومحمد  مايلي: 

و4ويشو حدو كمسيرين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

حصة   65000 بويشو محمد  مايلي: 

و4ويشو حدو 65000 حصة املجموع 

130000حصة.

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

طرف  واالمضاءمن  التسيير  مايلي: 

السيدبويشو  بويشومحمدو  السيد 

حدو.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 939).

561I

ficogedek sarl au

FROPLOMB SARL
إعالن مأعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

FROPLOMB SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم ) 

تجزئة الوفاء 1 و ) عمارة 57) س  - 

50050 مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.116(7

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 مارس   03 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
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على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

السيد  من  حصة   500 بيع  مايلي: 

السيد  ل ائدة  الخطابي   حسن 

بوزكري يومور.

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

يومور  بوزكري  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسير للشركة تبعا السأقالة السيد 

حسن الخطابي.

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

يومور  بوزكري  السيد  تعيين  مايلي: 

كموقع للشركة تبعا السأقالة السيد 

حسن الخطابي

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

مايلي: تحويل املقر االجأماعي للشركة 

 (75 الى محل بالطابق الس لي رقم 

رياض وسالن 01 وسالن مكناس.

على  ينص  الذي   :06 رقم  قرار 

االسا�سي  النظام  مالءمة  مايلي: 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم : الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (3 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 1678.

565I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

RELLINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

11) شارع إبن سينا ، 10)0)، الدار 

البيضاء املغرب

RELLINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11) شارع 
إبن سينا    - 10)0) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3366(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   (0(0 يناير   30 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    RELLINA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 11) شارع إبن سينا    
- 10)0) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
و حدد مقر الأص ية ب 11) شارع 
الدار البيضاء   (0(10  - إبن سينا    

املغرب. 
و عين:

و  عمراوي   رضوان   السيد)ة) 
 Allée de la Toison  ( عنوانه)ا) 
  d’Or 91000 CRETEIL FRANCE

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 733609.
566I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE  DIGILOOP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
STE  DIGILOOP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع  
الجيش  امللكي  قرب  ساحة  

االندلس  عمارة  اشغاف  الطابق  
الثاني  تطوان 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(76(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGILOOP SARL
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ونصائح   خدمات   بأقديم   الشركة  
للشركات  وكل ما يأعلق  بهذا املجال..
شارع    : االجأماعي  املقر  عنوان 
الجيش  امللكي  قرب  ساحة  االندلس  
عمارة  اشغاف  الطابق  الثاني  تطوان 

93000 تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   10   : ياسين  السيد عأو  

بقيمة 100 درهم للحصة .
 10   : مح وظ   بنعلي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
10 حصة    : مراد   السيد بنعلي  

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عأو  مصط ى  :  10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
0) حصة    : جواد  السيد بنعلي  

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (0   : املالك  عبد  بنعلي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسين  عأو   السيد 
 11RUE CLAUDE FRANCOIS BP
 7(73  31085 MONTPELLIER

FRANCE 75016 مونتبليير فرنسا.
السيد بنعلي  مح وظ  عنوانه)ا) 
 7RUE VIRGINIE MONTAGNOL
 31080 MONTPRLLIER FRANCE

75016 مونتبليير فرنسا.

عنوانه)ا)  مراد   بنعلي   السيد 
 935AV DE LA MONT JOYE

75016 0))30 مونتبليير فرنسا.
عنوانه)ا)  السيد عأو  مصط ى  
 (1RUE DU CLOS FRANCOIS
 31990 JUVIGNAC  FRANCE

75016 جوفيجناك فرنسا.
 RES (السيد بنعلي  جواد عنوانه)ا
 FLORALE 57 AV XV FRANCE BT
 A (  31070 MONTPELLIER
FRANCET 75016 مونتبليير فرنسا.

املالك  عبد  بنعلي   السيد 
 603RUE JUPITER BAT عنوانه)ا) 
  B 37 31990  JUVIGNAC FRANCE

75016 جوفيجناك فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ياسين  عأو   السيد 
 11RUE CLAUDE FRANCOIS BP
 7(73  31085 MONTPELLIER

FRANCE 75016 مونتبليير فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 0)/101.
567I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE AMITENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE AMITENS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1زنقة  
تزكاغين تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11163
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

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

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMITENS
غرض الشركة بإيجاز : بيع االثاث 
-بيع  النارية   الدراجات  املنزلي-بيع 

االواني املنزلية.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 5(600  - تنجداد  تزكاغين  1زنقة  

تنجداد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : رضوان   اهامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اهامي محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد اهامي رضوان  
 5(600 تنجداد   النميرو  قصر 

تنجداد املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  اهامي  السيد 
قصر النميرو تنجداد كلميمة 600)5 

تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رضوان  اهامي  السيد 
قصر النميرو تنجداد 600)5 تنجداد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 871.
568I

FNMCOMPTA

RIFADSA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

RIFADSA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1) إقامة 

السعادة شارع إبن مرحل الطابق 

)0 رقم 05 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RIFADSA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع،  إستراد و 

تصدير بص ة عامة.

عنوان املقر االجأماعي : 1) إقامة 

الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعادة 
طنجة   90000  - طنجة   05 رقم   0(

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اسامة البحري    :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  :  السيد اسامة البحري    

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة البحري   عنوانه)ا) 
طنجة   16 رقم   7 زنقة  بلخيري  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يخلف  السيدة سميرة 

طنجة   16 رقم   7 زنقة  بلخيري  حي 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1916.

569I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

الحوات كار   

EL HAOUAT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi

 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC

 EL HAOUAT CAR   الحوات كار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 زنقة واد 

الذهب حي الوفاء طريق ص رو  - 

30070 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : الحوات 

.EL HAOUAT CAR   كار

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

زنقة   1  : االجأماعي  املقر  عنوان 

واد الذهب حي الوفاء طريق ص رو  - 

30070 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 150   : حمزة  الحوات  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الحوات مريم :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمزة  الحوات  السيد 

 30100 زنقة صنهاجة حي ال رح    1

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  مريم  الحوات  السيدة 

طريق   3 الشقة  النسيم  تجزئة   (6

عتن الشقف 30050 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حمزة  الحوات  السيد 

 30100 زنقة صنهاجة حي ال رح    1

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 315).

571I

FIDUHOUSE

AMHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 

كن اني ، 30000، فاس املغرب

AMHIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

محمد السالوي - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63819
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMHIA

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

فاس   30000  - السالوي  محمد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد العز تحمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تحمد  العز  السيد 

 3(30( كأامة   اساكن  اسكا  دوار 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تحمد  العز  السيد 

 3(30( كأامة   اساكن  اسكا  دوار 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 15)).

57(I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE TAHADI OHADAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE TAHADI OHADAF
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
تمردولت فركلة العليا تنجداد - 

600)5 تنجداد املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98(1

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
TAHADI OHADAF  مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
فركلة  تمردولت  قصر  اإلجأماعي 
تنجداد   5(600  - تنجداد  العليا 

املغرب نتيجة ل : تلقائي.
قصر  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
 - تنجداد  العليا  فركلة  تمردولت 

600)5 تنجداد املغرب. 
و عين:

جباير الحسين    السيد)ة) 
 130 حي الحسني زنقة  و عنوانه)ا)   
وجدة املغرب   60030 وجدة   5 رقم 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 61).

573I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ANH SOUFIAN CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°0(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 ،B,ALHOCEIMA ، 32000

ALHOCEIMA MAROC

 STE ANH SOUFIAN CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج 

الكائن بشارع ابن الهاني رقم 5 حي 

املنزه - 000)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANH SOUFIAN CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

كراج   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي   5 الكائن بشارع ابن الهاني رقم 

املنزه - 000)3 الحسيمة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد س يان تنهناه :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نجالء تنهناه :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد س يان تنهناه : 500 بقيمة 

100 درهم.

السيدة نجالء تنهناه : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تنهناه  س يان  السيد 

01،شارع 03 مارس حي املنزه 000)3 

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا)  تنهناه  نجالء  السيدة 

 3(000 مارس   03 01،شارع 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد العرودي عنوانه)ا) 

الحسيمة 000)3 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 7)6.

571I

FIDUHOUSE

A.L.K.M PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 

كن اني ، 30000، فاس املغرب

A.L.K.M PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

محمد السالوي  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

638(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.A.L.K.M PROMO

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

فاس   30000  - السالوي   محمد 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

السيد العز جمال :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد العز جمال عنوانه)ا) مركز 
الحسيمة   3(30( كأامة   اساكن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العز جمال عنوانه)ا) مركز 
الحسيمة   3(30( كأامة   اساكن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1))).

575I

MOORISH

SMART GLASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الدار البيضاء املغرب
SMART GLASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 109 
الطابق 3 شقة 13 كليز مراكش 

10000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SMART GLASS

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزجاج

تعمال األملنيوم

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

جواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 

109 الطابق 3 شقة 13 كليز مراكش 

10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : تزروال  لطي ة  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة  لطي ة تزروال عنوانه)ا) 

شقة   ،  5 مبنى   ، سكن بساتين تاركا 

31 تاركا  10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  لطي ة تزروال عنوانه)ا) 

شقة   ،  5 مبنى   ، سكن بساتين تاركا 

31 تاركا  10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115711.

576I

fiduciaireborjcompta

زينون بريف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
زينون بريف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 
7)) عمارة B1 B2 املركب الأجاري 

الجامعي حي الداخلة  - 80000 

تكادير املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(9791

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 1) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

املركب   B1 B( عمارة   ((7 »شقة 

 - الداخلة   حي  الجامعي  الأجاري 

»الطابق  إلى  تكادير املغرب«   80000

الحي  فاس  زنقة  سميح  عمارة   1

الصناعي  - 80000 تكادير  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 97)96.

577I

MBGA

ALDY TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

ALDy Transports شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 , 
زنقة تحمد املجاطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

1000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173163

 (8 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ALDy  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.Transports
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
 ,  13 عنوان املقر االجأماعي : رقم 
 ، إقامة األلب  زنقة تحمد املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 1000) 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1   : الغني  عبد  الغراري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ضياء  السعدي  املنجرة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   199   :

للحصة.
 (00   : محمد  الغراري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الغراري سعد :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00   : السيد الغراري اسماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00   : مامون  الغراري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الغني  عبد  الغراري  السيد 
ليل ورنيا   37 رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   (01(0 كالي ورنيا  

املغرب.
ضياء  السعدي  املنجرة  السيدة 
ليل ورنيا   37 رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   (01(0 كالي ورنيا  

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  الغراري  السيد 
ليل ورنيا كالي ورنيا    37 تجزئة رقم 

0)01) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  سعد  الغراري  السيد 
ليل ورنيا كالي ورنيا    37 تجزئة رقم 

0)01) الدار البيضاء املغرب.
اسماعيل  الغراري  السيد 
بونديشيري  شارع   15 عنوانه)ا) 

75015 باريس فرنسا.
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السيد الغراري مامون عنوانه)ا) 
100 رينيه لي سك الغر4ية شقة 110 

90)11 مونتريال كندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ضياء  السعدي  املنجرة  السيدة 

ليل ورنيا   37 رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   (01(0 كالي ورنيا  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 173163.

578I

bemultico  بيمولأيكو

مركز الترفيه بوفكران

 CENTRE DE LOISIR  
BOUFEKRANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولأيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيأون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

 CENTRE  مركز الترفيه بوفكران

 DE LOISIR BOUFEKRANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج في 

الرقم5)1 تجزئة ملوكي بوفكران  - 

)5030 بوفكران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

مركز   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 CENTRE DE بوفكران   الترفيه 

.LOISIR BOUFEKRANE

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة او البناء

الأ اوض.

كراج في   : عنوان املقر االجأماعي 

 - تجزئة ملوكي بوفكران   الرقم5)1 

)5030 بوفكران املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حميد بن العاظم  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العاظم   بن  حميد  السيد 

 73 رقم  الزاهية  تجزئة  عنوانه)ا) 

بوفكران   5030( مكناس  بوفكران 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العاظم   بن  حميد  السيد 

 73 رقم  الزاهية  تجزئة  عنوانه)ا) 

بوفكران   5030( مكناس  بوفكران 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 898).

579I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

SOHAZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، تحداف 

AZROU MAROC ،53100 ، تزرو ،

SOHAZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 15 

حي ميشلي ن ) احداف ازرو رقم 

15 ،حي ميشلي ن ) احداف ازرو 

53100 ازرو املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.731

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ    SOHAZ SARL

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

 ( ،حي ميشلي ن   15 اإلجأماعي رقم 

،حي ميشلي ن   15 احداف ازرو رقم 

ازرو املغرب   53100 احداف ازرو   (

نتيجة ل : عطالة كاملة لالنأاج.

 15 و حدد مقر الأص ية ب رقم 

،حي ميشلي ن ) احداف ازرو املغرب 

 .AZROU MAROC 53100

و عين:

و  الهاللي  محمد   السيد)ة) 

بالقصر الكبير حي السالم  عنوانه)ا) 

GR/D ، الزنقة 1) ، رقم 1  150)9 

)ة)  كمص ي  املغرب  الكبير  القصر 

للشركة.

الهاللي  العزيز   عبد  السيد)ة) 

تجزئة   1(1 رقم  بازرو  عنوانه)ا)  و 

ازرو   53100 احداف   3 النخيل 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبأدائية 

رقم  تحت   (0(0 شتنبر   09 بأاريخ 

.731

580I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

LIKEAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

11) شارع إبن سينا ، 10)0)، الدار 

البيضاء املغرب

LIKEAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11) شارع 

إبن سينا - 10)0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.353565

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (019 دجنبر   06 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

LIKEAT  مبلغ  ذات الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي 11) شارع إبن سينا 

- 10)0) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد .

و حدد مقر الأص ية ب 11) شارع 

الدار البيضاء   (0(10  - إبن سينا   

املغرب. 

و عين:

و  حدي  فيصل   السيد)ة) 

عمارة  خلدون  إبن  إقامة  عنوانه)ا) 

الر4اط    10000 تكدال   5 شقة   10

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 019) تحت رقم 5581)7.

581I
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

فراتيريس انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
فراتيريس ان يست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

بيسنيس نيأوورك، 7 اقامة رامي، 
زنقة سبأة، الطابق ) املكأب 8 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.109865
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زيات  هشام   )ة)  السيد  ت ويت 
 (5 تصل  من  اجأماعية  حصة   (5
فارماهولد  )ة)  السيد  حصة ل ائدة  

فارماهولد بأاريخ 01 شتنبر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717397.
58(I

ائأمانية زهير

ATRIK-LAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق الأالت مكأب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 10000، مراكش املغرب
ATRIK-LAMINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الزرقطوني رقم 11 املحاميد  - 

10000 مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ATRIK- : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.LAMINE

في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد العداءية العامة بالأقسيط .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - املحاميد    11 رقم  الزرقطوني 

10000 مراكش  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : الحسن   اتريك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد ملين محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد اتريك الحسن  

 85015 رسموكة    بوتكارف  دوار 

تيزنيت املعرب.

عنوانه)ا)  محمد  ملين  السيد 

 70 سيدي مبارك درب ال رات رقم 

10000 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد اتريك الحسن  

 85015 رسموكة    بوتكارف  دوار 

تيزنيت املعرب

عنوانه)ا)  محمد  ملين  السيد 

 70 سيدي مبارك درب ال رات رقم 

مراكش  10000 مراكش املعرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمراكش   الأجارية 

رقم  تحت   (0(0 شتنبر   18

.M09_(0_(166013

583I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

STAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، تحداف 

AZROU MAROC ،53100 ، تزرو ،

STAD SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 57) 

, النخيل 1 , احداف , ازرو - 53100 

ازرو املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.619

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 09 مارس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ    STAD SARL

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000,00

 ,  1 النخيل   ,  (57 رقم  اإلجأماعي 

53100 ازرو املغرب   - , ازرو  احداف 

نتيجة ل : عطالة كاملة لالنأاج.

و حدد مقر الأص ية ب رقم 57) 

ازرو املغرب   , احداف   ,  1 النخيل   ,

53100 ازرو املغرب. 

و عين:

و  بوعرفة  موعاذ   السيد)ة) 
 ,  1 النخيل   ,  (57 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  ازرو   53100 ازرو   , احداف 

كمص ي )ة) للشركة.

و  الكلأا  امحمد   السيد)ة) 

 ( حسن  حي  الراشيدية  عنوانه)ا) 
راشيدية   5(000 كومليم   87 رقم   ,

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   17 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 619.

581I

FIDUHOUSE

ACR AVIATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كن اني ، 30000، فاس املغرب
ACR AVIATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 
محمد السالوي  - 30000 فاس 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.63891

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 شتنبر   16 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
و الكائن   ACR AVIATION التسمية 
باستي  ماريس  شارع   11 بالعنوان 
هجنو هاجوينو - 67500 ستراسبورغ 
السيد)ة)  املسير من طرف  و  فرنسا 

.LOEBER DENIS JEAN EUGENE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 93)).

585I

ائأمانية  الخبرة

LOSAY IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية  الخبرة
19  زنقة  املدينة ، 6100)، برشيد 

املغرب
LOSAY IMMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
البشرى بقعة 0)) سيدي رحال 
الشاطئ - 6100) برشيد  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11903
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  1) شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الحمودي يوسف كمسير آخر

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 0)/80)1.

586I

ائأمانية  الخبرة

LOSAY IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائأمانية  الخبرة

19  زنقة  املدينة ، 6100)، برشيد 

املغرب

LOSAY IMMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

البشرى بقعة 0)) سيدي رحال 

الشاطئ  - 6100) برشيد املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11903

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

170 حصة اجأماعية من  الحمودي 

السيد  ل ائدة   حصة   1.000 تصل 

الحمودي بأاريخ  فاطمة الزهراء  )ة) 

3) شتنبر 0)0).

يوسف  )ة)  السيد  ت ويت 

170 حصة اجأماعية من  الحمودي 

السيد  ل ائدة   حصة   1.000 تصل 

الحمودي بأاريخ  فاطمة الزهراء  )ة) 

3) شتنبر 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (5 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم 0)/80)1.

589I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

CR COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

11) شارع إبن سينا ، 10)0)، الدار 

البيضاء املغرب

CR COMMUNICATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11) شارع 

إبن سينا - 10)0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.357879

الشريك  قرار  بمقأ�سى 

 (0(0 يونيو   08 في  املؤرخ  الوحيد 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ    CR COMMUNICATION
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي 11) شارع إبن سينا 

- 10)0) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد .

و حدد مقر الأص ية ب 11) شارع 

البيضاء  الدار   (0(10  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:
شأوكي  رمزي      السيد)ة) 

  Rue Lucie Aubrac  10 و عنوانه)ا) 

Toulouse   France  31100 كمص ي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 738716.

590I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

GENIE FUSION  G.I.E
مجموعة ذات الن ع االقأصادي

حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، تحداف 

AZROU MAROC ،53100 ، تزرو ،

GENIE FUSION  G.I.E مجموعة 
ذات الن ع االقأصادي)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 57) 

, النخيل 1 , احداف , ازرو - 53100 

ازرو املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.663

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  10 غشت  املؤرخ في 

االقأصادي  الن ع  ذات  مجموعة 

مبلغ    GENIE FUSION  G.I.E
درهم وعنوان   50.000,00 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي رقم 57) , النخيل 1 

, احداف , ازرو - 53100 ازرو املغرب 

نتيجة ل : عطالة في االنأاج.

و حدد مقر الأص ية ب رقم 57) 

ازرو املغرب   , احداف   ,  1 النخيل   ,

53100 ازرو املغرب. 

و عين:

و  بوعرفة  موعاذ   السيد)ة) 
 ,  1 النخيل   ,  (57 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  ازرو   53100 ازرو   , احداف 

كمص ي )ة) للشركة.

و  لحسن  فاسكا   السيد)ة) 
الدهب  حي واد   191 رقم  عنوانه)ا) 

ارفود 00))5 ارفود املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 663.

591I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

SALDELIVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

SALDELIVERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الروضاني 5 شارع ابن كثير اقامة 

شيماء ا الطابق ) رقم 1  طنجة  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1081(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SALDELIVERY

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اقامة  كثير  ابن  شارع   5 الروضاني 
 - طنجة     1 رقم   ( ا الطابق  شيماء 

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 700   : السيد سلمان بولعيش  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة عصيمة بولعيش  :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 700  : السيد سلمان بولعيش    

بقيمة 100 درهم.
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 300  : السيدة عصيمة بولعيش  
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد سلمان بولعيش  عنوانه)ا) 
زنقة 163 مسترخوش  طنجة  90000 

طنجة املغرب.
بولعيش   عصيمة  السيدة 
امليطرو  مسترخوش  حي  عنوانه)ا) 
90000 طنجة  منزل بولعيش طنجة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلمان بولعيش  عنوانه)ا) 
زنقة 163 مسترخوش  90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1897.
59(I

CABINET ECAF

YOU WEAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET ECAF
حي السالم بلوك 11 رقم 01 سيدي 
سليمان ، 00)11، سيدي سليمان 

املغرب
YOU WEAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي قرب 

مسجد املسيرة حي الساكنية رقم 
املحل 11)1 القنيطرة - 11000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.50111

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  7) غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ     YOU WEAR
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
حي  املسيرة  مسجد  قرب  اإلجأماعي 
الساكنية رقم املحل 11)1 القنيطرة 
القنيطرة املغرب نتيجة ل   11000  -

الى ضعف  السبب راجع باالساس   :

توالي  الى  الأجارية باالضافة  الحركة 

سنوات الركود في هذا النشاط .

قرب  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

رقم  الساكنية  حي  املسيرة  مسجد 

 11000  - القنيطرة   1(11 املحل 

ال نيطرة  املغرب . 

و عين:

و  بيبح  القادر    عبد  السيد)ة) 
الشقة  تمام  ابو  زنقة   1( عنوانه)ا) 

 11000 اقامةمر4وحة القنيطرة    19

)ة)  كمص ي  املغرب  القنيطرة  

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )91).

593I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 AGRICOLES BIO ATLAS
PRODUITS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، تحداف 

AZROU MAROC ،53100 ، تزرو ،

 AGRICOLES BIO ATLAS

PRODUITS »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: ايت 

يعقوب ،ج/ق بن صميم - ازرو - 

53100 ازرو املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.815

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

وتبعا   (0(0 يوليوز   07 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لأعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 

- البوراكي  سعيد

- البوراكي يطو

 AGRICOLES BIO ATLAS  -

مسؤولية  ذات  شركة   PRODUITS

محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن 

يعقوب  ايت  ب:  اإلجأماعي  مقرها 

،ج/ق بن صميم - ازرو 53100 ازرو 

املغرب

عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: 815

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 09)1.

591I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE TRAVOMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

مكأب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE TRAVOMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

تمردولت فركلة العليا تنجداد - 

600)5 تنجداد املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8317

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحمان   عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   800 الدهبي  

السيد  ل ائدة   حصة   800 تصل 

 31 )ة)  عبد الرحمان حداوي بأاريخ 

غشت 0)0).

الرحمان   عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   850 الدهبي  

)ة)  السيد  850 حصة ل ائدة   تصل 

غشت   31 عبد الواحد امزيغ بأاريخ 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )6).

595I

IZDIHAR CONSEIL

كوسمة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
كوسمة شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
الكرم الرقم 61)/3 العزوزية - 

10000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.9((33

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 10 يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»إقامة الكرم الرقم 61/3) العزوزية 
- 10000 مراكش املغرب« إلى »تجزئة 
 - الحوز   اورير  تيت  س16  الجبل 

10000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 1)1156.

596I

ste al moustakbal conseil

STE BEMOX INVEST
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
 STE BEMOX INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 881-9 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

فاس   - 30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.61059

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
معاد بالقشرة  )ة)  ت ويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.000
1.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) عبد 
يوليوز   (8 بأاريخ  بالقشرة  الرحيم 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 316).

597I

cabinet idrissi

 STE ANTICA BARBERIA
COLLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE ANTICA BARBERIA COLLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 73 ل 

تجزئة اولي ري 1 الضحى شقة 10 
عمارة ل 73 ج ح 10 الطابق ) - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANTICA BARBERIA COLLA
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حالقة و تجميل.
ل   73  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 10 الضحى شقة   1 اولي ري  تجزئة 
 -  ( الطابق   10 ح  ج   73 ل  عمارة 

30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1000  : السيدة سعاد بنجع ر  

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة سعاد بنجع ر  عنوانه)ا) 
73 ل تجزئة اولي ري 1 الضحى شقة 

10 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعاد بنجع ر  عنوانه)ا) 
73 ل تجزئة اولي ري 1 الضحى شقة 

10 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/1969.
598I

FLASH ECONOMIE

ASRED ALUM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»ASRED ALUM MAROC «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي : 95  

تجزئة تكدال الطابق الس لي املحل 
رقم 7 سيدي مومن – الدارالبيضاء.
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

105589:

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم    (018 ماي   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية    
 ASRED : االقأضاء بمخأصر تسميتها

ALUM MAROC
 غرض الشركة بإيجاز: مقاول في 

الأجارة ,األملنيوم و املعدن.
عنوان املقر االجأماعي : 95  تجزئة 
 7 تكدال الطابق الس لي املحل رقم 

سيدي مومن – الدارالبيضاء
تجلها  من  تأسست  التي  املدة    

الشركة: 99 سنة.
يبلغ     : مبلغ رتسمال الشركة    
رتس مال الشركة  100.000,00درهم 
وهي مقسمة إلى  1.000  سهم بقيمة  
100.00 درهم لكل منها ، مرقمة من 
للمساهم  وتخصص   ، إلى1.000   1

الوحيد السيد رضوان السعدي.
السيد   : الشركة  مسير 
بأاريخ   مزداد  السعدي,  رضوان 
سيدي  بوحمام  ب   05/10/1993
الأعريف  لبطاقة  الحامل   , بنور 
الوطنية رقم MC((3568   و القاطن  
رقم  ا  الحسنى  تجزئة  املحاميد  ب 

177 – مراكش.
تم اإليداع القانوني باملحكمة    .II

الأجارية بالدار البيضاء.
599I

ANOIR & ASSOCIES

 COMPLEXE AGRO
ALIMENTAIRE FES SAIS

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

 COMPLEXE AGRO

ALIMENTAIRE FES SAIS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

رقم 07 اقامة )5 مكاتب تشرف 

شارع  محمد السادس 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 COMPLEXE AGRO  : تسميتها 

.ALIMENTAIRE FES SAIS

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املنأجات الغذائية

- الأجارة.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تشرف  مكاتب   5( اقامة   07 رقم 

30000 فاس  شارع  محمد السادس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : م أوح  نهيلة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  م أوح  نهيلة  السيدة 

حي القدس بن الطيب  53))6  

الدريوش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  م أوح  نهيلة  السيدة 

حي القدس بن الطيب  53))6  

الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 359).

600I

FNMCOMPTA

CITY BUS D3 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CITY BUS D3 SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

3 الطابق الس لي 5) ب.د  يعقوب 

املنصور - القنيطرة - 0)110  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CITY  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BUS D3 SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املسأخدمين والنقل الوطني والدولي 

للبضائع.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ب.د    (5 الس لي  الطابق   3 رقم 
يعقوب املنصور - القنيطرة - 0)110  

القنيطرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : القاطي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : القاطي  محمد  السيد   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
محمد القاطي عنوانه)ا)  السيد  
حي سيدي بوحجة 53 رقم 17 طنجة 

9000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد القاطي عنوانه)ا)  السيد  
حي سيدي بوحجة 53 رقم 17 طنجة 

9000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 880).

601I

BELCOMPTA

T.N.J SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 1 بلوك ب شارع النور زواغة 

العليا ، 30000، فاس املغرب
T.N.J SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 

الكوش الطابق الثاني فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 T.N.J  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SARL A.U

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة

النقل لحساب الغير

الأصدير واالسأيراد.

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

الكوش الطابق الثاني فاس - 30000 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد الجناتي يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الجناتي يوسف عنوانه)ا) 
رقم 6 بلوك 1 بالد مقران حي املصلى 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجناتي يوسف عنوانه)ا) 
رقم 6 بلوك 1 بالد مقران حي املصلى 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   01 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/361).

60(I

FIDAY SARL

LAAZIB CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FIDAY SARL

53 شارع محمد الخامس القصبة 

ابن احمد ، 6050)، ابن احمد 

املغرب

LAAZIB CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي جميلة 1 

شارع محمد السادس الرقم 1177 

قرية الجماعة  - 0130) الدار 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.315959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املحجوب زهر  )ة)  ت ويت السيد 

حصة اجأماعية من تصل   10.000

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   10.000

املهدي زهر بأاريخ )0 مارس 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 710130.

603I

FNMCOMPTA

NAFOURA TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 NAFOURA TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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 وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب

 رقم 3  إقامة ياسمين الطابق 
الس لي 5) ب.د  يعقوب املنصور 

القنيطرة - 0)110 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NAFOURA TRANS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين والنقل الوطني للبضائع 

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 3  إقامة ياسمين الطابق الس لي 

5) ب.د  يعقوب املنصور القنيطرة - 

0)110 القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيدة كرودي فاطمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : السيدة كرودي فاطمة   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة كرودي فاطمة عنوانه)ا) 
حي السانية شارع 10 رقم 1 بيرالش اء 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كرودي فاطمة عنوانه)ا) 
 1 رقم   10 الزنقة  السانية  حي 

طنجة   90000 طنجة  بيرالش اء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 879).

601I

FLASH ECONOMIE

JAH BLESS INC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»JAH BLESS INC «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي : 315 

املسار طريق اس ي - مراكش.
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

103993:

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون    (0(0 تبريل   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل   

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية   

 JAH  : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

BLESS INC

تاجر  بإيجاز:  الشركة  غرض 

للرياضة  ومعدات  تصناف  مالبس، 

خدمة  وتصدير،  اسأيراد  والترفيه، 

إدارة املقاول. 

 315  : االجأماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اس ي – مراكش.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

يبلغ     : الشركة  رتسمال  مبلغ   

10.000,00درهم  رتس مال الشركة  

سهم بقيمة     100 وهي مقسمة إلى  

مرقمة   ، منها  لكل  درهم   100.00

وتخصص للمساهم   ، إلى100   1 من 

 Gnacade Dah. السيد   الوحيد 

 Franck Eric DOUOBA

 Gnacade السيد   : مسير الشركة 

 ,Dah Franck Eric DOUOBA

 17/03/1981 بأاريخ   مزداد 

الحامل لجواز الس ر رقم   , بمراكش 

18AT13380   و القاطن  ب الساحل 

العاج.

القانوني  اإليداع  تم   .II

بأاريخ  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

0)0)/11/06 تحت رقم 113373

605I

FLASH ECONOMIE

ALIMENT DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»ALIMENT DISTRIBUTION «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي : 315 

املسار طريق اس ي - مراكش.

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

103957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون    (0(0 مارس   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

ALIMENT DISTRIBUTION

تاجر  بإيجاز:  الشركة  غرض 

تاجر  الغذائية؛  املنأجات  توزيع 

تعبئة  مقاول  تجميل  مسأحضرات 

وتغليف.

 315  : االجأماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اس ي – مراكش.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

يبلغ     : الشركة  رتسمال  مبلغ 
50.000,00درهم  رتس مال الشركة  

سهم بقيمة     500 وهي مقسمة إلى  

100.00 درهم لكل منها ، مرقمة من 

للمساهمة  وتخصص   ، إلى500   1

الوحيدة السيدة ليلى احكوس.

السيدة   : الشركة  مسير        v

بأاريخ   مزدادة  احكوس,  ليلى 

الساحل  بأربعاء   1(/01/199(

الوطنية  للبطاقة  الحاملة   , تيزنيت 
ب اقامة  و القاطنة    JK16115 رقم 

تبواب جليز عمارة رقم 3) مبروكة –

مراكش.

القانوني  اإليداع  تم   .II  

بأاريخ  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

0)0)/09/06 تحت رقم 113351 

606I

TFR MAROC

S3MG ELECTRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TFR MAROC

 APPT 22 IMM ASWAK

 ASSALAM ETAGE 2 QUARTIER

 BAB DOUKKALA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

S3MG ELECTRIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
زينب عمارة 16 شقة ) مراكش 

مراكش 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 S3MG : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ELECTRIQUE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اشغال  الكهر4ائية،  الصيانة 
املأجددة،  الطاقة  الترصيص، 

اشغال عامة..
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مراكش   ( شقة   16 عمارة  زينب 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : يوسف  ر4وب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  ر4وب  السيد 
دوار اوالد عرفة ام كريع الجعيدات 
راس العين سيدي بوعثمان ابن جرير 

00000 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  ر4وب  السيد 
دوار اوالد عرفة ام كريع الجعيدات 
راس العين سيدي بوعثمان ابن جرير 

00000 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115569.

607I

ANOIR & ASSOCIES

GRAND USINE SAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

 GRAND USINE SAIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 07 اقامة )5 مكاتب تشرف 

شارع  محمد السادس 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GRAND USINE SAIS
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املواد البالستيكية
- الأجارة.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تشرف  مكاتب   5( اقامة   07 رقم 
30000 فاس  شارع  محمد السادس 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة    : السيد يونس ابجا 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد املخأار البقالي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابجا  يونس  السيد 
الرقم 30 شارع الرشاد ) النرجس س  

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  البقالي  املخأار  السيد 
عين  طريق   8 رقم  األمير  تجزئة 

الشقف 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة :
عنوانه)ا)  ابجا  يونس  السيد 
الرقم 30 شارع الرشاد ) النرجس س  

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 358).

608I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE HTJ TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 1) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE HTJ TRAV  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

1500 بقعة رقم 183 العيون  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. HTJ TRAV

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املأعددة - تشغال عامة .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - العيون    183 رقم  بقعة   1500

70000 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد جواد حطحوط 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد جواد حطحوط عنوانه)ا) 

765 حي املحاريك ) تاوريرت  65800 

تاوريرت  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جواد حطحوط عنوانه)ا) 

765 حي املحاريك ) تاوريرت  65800 

تاوريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

10 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 6)1).

609I

FLASH ECONOMIE

LATITUDE INNOVATION 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»LATITUDE INNOVATION «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي : 315 

املسار طريق اس ي - مراكش.
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

103879

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون    (0(0 مارس   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل    

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية   

  : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

LATITUDE INNOVATION

مكأب  بإيجاز:  الشركة  غرض 

الدراسات الأقنية  

 315  : االجأماعي  املقر  عنوان   

املسار طريق اس ي – مراكش.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

يبلغ     : مبلغ رتسمال الشركة    

رتس مال الشركة  100.000,00درهم 

وهي مقسمة إلى  1.000  سهم بقيمة  

100.00 درهم لكل منها ، مرقمة من 

وتخصص للمساهم   ،  1.000 إلى   1

الوحيد خالد الحجاري.

السيد    : الشركة  مسير 

بأاريخ  مزداد  الحجاري,  خالد 

10/11/1986  توالد تايمة تارودانت 

رقم    الوطنية  للبطاقة  الحامل   ,

)JT(63 و القاطن  ب  حي تليال رقم 

1983 تيكيوين- اكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ   بمراكش  الأجارية 

0)0)/7/03)تحت رقم 103879

610I

LMT AUDITING

DILA INVEST
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

DILA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 0) شارع 

يعقوب املنصور  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.379(95

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الذي  االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

الحامل  محمد  عليد  السيد  ترتسه 

 :  BK183681 للبطاقة الوطنية رقم 

ت ويت حصص السيد عبد الواحد 

عليد  )350 حصة)  لكل من :

 - السيد عليد محمد  )190حصة) 

-   السيدة مينة عليد  ) )9 حصة) - 

خديجة  حصة)-   9(  ( نعيمة عليد  

عليد  ) )9 حصة) ـ لطي ة عليد  ) )9 
حصة)-زهرة عليد  ) )9 حصة)

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

الواحد  عبد  السيد  اسأقالة  مايلي: 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  عليد  
من مهامه كمسير   BK(1159( رقم 

محمد  السيد  اسأكمال  و  شريك 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

كمسير  مهامه  BK183681عليد 

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسمال

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: تنصيب املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717650.

611I

LMT AUDITING

YOUR SPACE IMMO
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

YOUR SPACE IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 0) شارع 

يعقوب املنصور - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.371501

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الذي  االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
الحامل  محمد  عليد  السيد  ترتسه 
 :  BK183681 للبطاقة الوطنية رقم 
ت ويت حصص السيد عبد الواحد 
عليد  )350 حصة)  لكل من : - السيد 
عليد محمد  )190حصة) -   السيدة 
مينة عليد  ) )9 حصة) - نعيمة عليد  
 9(  ( عليد   خديجة  حصة)-   9(  (
)9 حصة)-  ( لطي ة عليد   ـ  حصة) 

زهرة عليد  ) )9 حصة)
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
الواحد  عبد  السيد  اسأقالة  مايلي: 
الحامل للبطاقة الوطنية رقم  عليد  
)BK(1159 من مهامه كمسير شريك 
و اسأكمال السيد محمد عليد مهامه 

كمسير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسمال
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: تنصيب املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716558.

61(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 STE SOLAR GREEN
OULMES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15000، 
الخميسات املغرب

 STE SOLAR GREEN OULMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3 
بلوك ج حي األمل الخميسات - 

15000 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(9083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOLAR GREEN OULMES

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حقول الزرعية

االستشارة الزراعية

دراسة معدات الري.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الخميسات  األمل  حي  ج  بلوك   3

15000 الخميسات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
البوعزاوي                                                                                                                                         ال أاح  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   310   :   

للحصة .

السيد عدنان او4اها :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد عالبو :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
البوعزاوي   ال أاح  عبد  السيد 

 15000 واملاس  األمل  حي  عنوانه)ا) 

واملاس املغرب.

السيد عدنان او4اها عنوانه)ا) حي 

األمل واملاس رقم 10  15000 واملاس 

املغرب.

السيد محمد عالبو عنوانه)ا) حي 

18 15000 واملاس  البام واملاس رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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البوعزاوي   ال أاح  عبد  السيد 

 15000 واملاس  األمل  حي  عنوانه)ا) 

واملاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )115.

613I

STE CAC CONSEIL

NOW YOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

NOW YOURS    شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  الطابق 

الثالث  رقم )1 عمارة رقم 08 شارع 

الحسن األول حي الداخلة - 80000  

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : : 

11115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NOW  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.   YOURS

الأجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمية

- تقديم الخدمات

- الأصدير  و االسأيراد.

عنوان املقر االجأماعي : :  الطابق 
08 شارع  )1 عمارة رقم  الثالث  رقم 

  80000  - الحسن األول حي الداخلة 

اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : بالحاجوج    صباح  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بالحاجوج    صباح  السيدة 

1عمارة03  عنوانه)ا) اقامة االنبعاث 

  80007 بنسركاو  15)امل)  شقة 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بالحاجوج    صباح  السيدة 

1عمارة03  عنوانه)ا) اقامة االنبعاث 

  80007 بنسركاو  15)امل)  شقة 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

0)0) تحت رقم 96111.

611I

MBGA

UD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

UD SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 , 
زنقة تحمد املجاطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

1000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17(565

 31 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 UD  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SERVICES
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و الأصدير .
 ,  13 عنوان املقر االجأماعي : رقم 
 ، إقامة األلب  زنقة تحمد املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 1000) 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد باهي دودو اولريش اندري 
 100 1.000 حصة بقيمة    : اسحاق 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
اولريش  دودو  باهي  السيد 
 193 رقم  عنوانه)ا)  اسحاق  اندري 
 3 الطابق   (3 مجموعة  املسأقبل 
 (05(0 معروف  سيدي   11 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اولريش  دودو  باهي  السيد 
 193 رقم  عنوانه)ا)  اسحاق  اندري 
 3 الطابق   (3 مجموعة  املسأقبل 
 (05(0 معروف  سيدي   11 الشقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 565)17.
615I

LMT AUDITING

ALIDARI PRESTIGE
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

ALIDARI PRESTIGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 91) شارع 

يعقوب املنصور بوسيجور - 0000) 

الدار البيضاء ااملغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.3(3(67

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الذي  االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

الحامل  محمد  عليد  السيد  ترتسه 

 BK183681 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ت ويت حصص السيد عبد الواحد 

عليد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

السيد   -  : لكل من  حصة)    3500(

عليد محمد  )1890 حصة)  - السيدة 

مينة عليد )))3 حصة) - نعيمة عليد 

 3((( عليد  خديجة  حصة)-   3(((

حصة)-  3((( عليد  لطي ة  حصة)ـ 
زهرة عليد )))3 حصة)

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

الواحد  عبد  السيد  اسأقالة  مايلي: 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  عليد  
من مهامه كمسير   BK(1159( رقم 

محمد  السيد  اسأكمال  و  شريك 

الحامل للبطاقة الوطنية رقم  عليد  

وحيد  كمسير  مهامه   BK183681

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسمال.
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على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: تعيين املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716555.

616I

مسأامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

ميرامي تراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مسأامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عمارة الش اء الطابق 
الرابع الناظور، 000)6، الناظور 

املغرب

ميرامي تراف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 67 الناظور  

الناظور 000)6 الناظور املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18917

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ  تراف   ميرامي 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

رقم  امللكي  الجيش  اإلجأماعي شارع 
67 الناظور  الناظور 000)6 الناظور 

املغرب  نتيجة ل : االزمة املالية.

شارع  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
الناظور    67 رقم  امللكي  الجيش 

الناظور 000)6 الناظور املغرب. 

و عين:

و  كرامي  االمين    السيد)ة) 

طابق   61 شارع فاس رقم  عنوانه)ا) 
الناظور   6(000 طنجة   15 رقم   5

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالأص ية  املأعلقة  الوثائق 

الجيش امللكي رقم 67 الناظور.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3177.

617I

STE AYAD CONSULTING SARL

MOUAZAZ SAFAKAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
MOUAZAZ SAFAKAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي املركب 
الأجار ي املسيرة زنقة االمير موالي 
الحسن رقم 3) - 60000 وجدة 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.33963

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تغيير   (0(0 فبراير   (7 املؤرخ في 
تو  »استئجار  من  الشركة  نشاط 
مواقع  احأالل  رسوم  تحصيل 

مخأل ة
» إلى »نقل البضائع لحساب الغير 

وطنيا ودوليا«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   01 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1811.

618I

فيكوجيس

ATLAS M'ZOUDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

فيكوجيس
13 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب
 ATLAS M›ZOUDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CENTRE وعنوان مقرها االجأماعي

 MZOUDIA CHICHAOUA -
11000 شيشاوة املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.705

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 يوليوز   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 TRANSPORT DE  

.MARCHANDISES DES TIERS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بأاريخ  بامنأانوت   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/311.

619I

ديوان الخدمات

STE ACCESSOIRE OBUHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE ACCESSOIRE OBUHI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تعاونية 

ال وز زيرارة - 16000 سيدي قاسم 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(8597

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ACCESSOIRE OBUHI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزجاج
نقل البضائع.

تعاونية   : املقر االجأماعي  عنوان 
16000 سيدي قاسم   - ال وز زيرارة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ابراهيم الخوا�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الخوا�سي  ابراهيم  السيد 
زيرارة  ال وز  تعاونية  عنوانه)ا) 

16000 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخوا�سي  ابراهيم  السيد 
زيرارة  ال وز  تعاونية  عنوانه)ا) 

16000 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  االبأدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 0)0) تحت رقم 98).

6(0I

فيكوجيس

GOOD ATLAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

فيكوجيس
13 زنقة موريطانيا الشقة 1 جيليز ، 

10000، مراكش املغرب
GOOD ATLAS TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 CENTRE وعنوان مقرها االجأماعي
 M›ZOUDIA CHICHAOUA  -

11000 شيشاوة  املغرب.
توسيع نشاط الشركة
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1089

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 يوليوز   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 TRANSPORT DE

.MARCHANDISES DES TIERS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بأاريخ  بامنأانوت   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/313.

6(1I

GEO PRO TRAVAUX DIVERS

GEO PRO TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEO PRO TRAVAUX DIVERS
 MESNANA RDC LOT 6989
 EN FACE SOUK AL KOURB
 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 GEO PRO TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مسنانة 
الطابق االر�سي قطعة 6989 امام 

سوق القرب طنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
107165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GEO  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.PRO TRAVAUX DIVERS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DES MATERIELS
 DE TOPOGRAPHIE ET

..ARCHITECTURE
مسنانة   : عنوان املقر االجأماعي 
امام   6989 قطعة  االر�سي  الطابق 
90000 طنجة   - سوق القرب طنجة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : املحترف  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املحترف  طارق  السيد 
 11 رقم   (( زنقة  م/ا  السالم  حي 

150)9 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املحترف  طارق  السيد 
 11 رقم   (( زنقة  م/ا  السالم  حي 

150)9 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   03 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم -.

6((I

COGEFISC  SARL

ألـفـا كـولــور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COGEFISC  SARL
15، زنـقـة الـز4ـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، 90)0)، الـدار 
الـبـيـضـاء الـمـغـرب

تلـ ـا كـولــور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي )1، ممر 
الز4ير ابن العوام، الصخور السوداء 

- 90)0) الدار البضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.71(11

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تلـ ـا 

 1.100.000 رتسمالها  مبلغ  كـولــور  

 ،1( درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

الصخور  العوام،  ابن  الز4ير  ممر 

البضاء  الدار   (0(90  - السوداء 

نشاط  -توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة بسبب اعسار الز4ون الرئي�سي 

املسأحقة  ال واتير  تسديد  وعدم 

عليه.

-املنافسة والركود االقأصادي.

و حدد مقر الأص ية ب )1، ممر 

الز4ير ابن العوام، الصخور السوداء 

- 90)0) الدار البضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) الحسين  تيت الصغير و 
عنوانه)ا) تجزئة فرمون، زنقة 6، رقم 

الدار البيضاء   (0150 كالي ورنيا   ،(

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1)7176.

6(3I

ste al moustakbal conseil

 ARUMMURA TECH

BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 ARUMMURA TECH BEAUTY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6) 

شارع عمر ابن الخطاب اقامة سلمى 

تجزئة 10 فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

639(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARUMMURA TECH BEAUTY
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة-الجماليات واألظافر.
 (6 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

شارع عمر ابن الخطاب اقامة سلمى 

فاس   30000  - فاس   10 تجزئة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 600   : حجامي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : حجامي  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حجامي  زكرياء  السيد 
5 زنقة 18 حي طارق 1 فاس 30000 

فاس املغرب.

السيدة خولة حجامي عنوانه)ا) 

طريق عين   7 تجزئة البرج الشقة   7

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حجامي  زكرياء  السيد 
5 زنقة 18 حي طارق 1 فاس 30000 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 7)3).

6(1I
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 NOUVELLE ENTREPRISE 

 MAROCAINE

 DES SOLUTIONS

 INDUSTRIELLES ET

   EQUIPEMENT TECHNIQUE

NEMSIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 NOUVELLE ENTREPRISE 

 MAROCAINE DES SOLUTIONS

 INDUSTRIELLES ET

 EQUIPEMENT TECHNIQUE  »

NEMSIET «  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6) شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3  - 

0130) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 NOUVELLE ENTREPRISE   :

 MAROCAINE DES SOLUTIONS

 INDUSTRIELLES ET

 EQUIPEMENT TECHNIQUE  »

. » NEMSIET

االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والأصدير وتشغال مخأل ة.

6) شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 -   3 1 شقة  مرس السلطان الطابق 

0130) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ايمان عبد الكبير :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ايمان عبد الكبير عنوانه)ا) 

بين  اقامة  األندلس  رياض  تجزئة 

املدينة 1 مدخل 1 شقة 7 كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تجزئة  عنوانه)ا)  املغرب  السيد 
 1 رياض األندلس اقامة بين املدينة 

 (0150 كالي ورنيا   7 1 شقة  مدخل 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71717.

6(5I

Sté quick bridge

RECYCLIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

RECYCLIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الحرية رقم 3)3  - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RECYCLIFE

-إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدوير ومعالجة ن ايات النسيج

- اسأيراد و تصدير

تو  تدويرها  املعاد  املواد  بيع   -

الطبيعية.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحرية رقم 3)3  - 35100 جرسيف 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 600   : السيد عبد الواحد ايكن 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد جواد سعيد :  600 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

600 حصة    : السيد حكيم محو 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد عمرو خلوفي :  600 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 600   : يعكوب  صلحي  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

ايكن  الواحد  عبد  السيد 

هوارة  ملظافرة  دوار   عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  جواد  السيد 

اسبانيا 8009) اسبانيا اسبانيا.

عنوانه)ا)  محو  حكيم  السيد 

 35100 العروي   النخيل  شارع 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  خلوفي  عمرو  السيد 

 6(70( بوعرك  هللا  ارجاف  دوار 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  يعكوب  صلحي  السيد 

11 بوعرك سلوان  دوار الحرشة رقم 

)70)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ايكن  الواحد  عبد  السيد 

هوارة  ملظافرة  دوار   عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب

عنوانه)ا)  سعيد  جواد  السيد 

اسبانيا 8009) اسبانيا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/878.

6(6I

ste cofiguer sarl

REGA COM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

REGA COM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

بخوشة الرقم 177 زنقة تافياللت  - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (001 نونبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 REGA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.COM SARL AU
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غرض الشركة بإيجاز : -االسأيراد 

والأصدير

وتركيب  تجهيز  -اشغال مخأل ة، 

اسالك الهاتف والكهر4اء.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

177 زنقة تافياللت  -  بخوشة الرقم 

35100 جرسيف املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد شعباني محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد شعباني محمد 

جرسيف   35100 بخوشة  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد شعباني محمد 

تجزئة بخوشة 351 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بجرسيف  بأاريخ 01 نونبر 

001) تحت رقم 001)/07.

6(7I

MBGA

GROUPAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

GROUPAMAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 , 

زنقة تحمد املجاطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

1000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(567

 (8 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPAMAT

غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 

البناء.

 ,  13 عنوان املقر االجأماعي : رقم 

 ، إقامة األلب  زنقة تحمد املجاطي، 

الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 1000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيدة امحزون رابحة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة امحزون رابحة عنوانه)ا) 

تجزئة مسأونة ح ح زنقة 9)  رقم 11 

30)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امحزون رابحة عنوانه)ا) 

تجزئة مسأونة ح ح زنقة 9)  رقم 11 

30)0) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 567)17.

6(8I

PREMIUM FINANCE

EDWOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EDWOOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الكابأين ايريكي اقامة ميرماس 1, م5 

مأجر ت10 جليز - 10000 مراكش 
املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.903315
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 شتنبر   (1 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
 10.000« تي من  درهم«   990.000«
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 1)1158.
6(9I

LMT AUDITING

ALIDARI
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
ALIDARI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 61 زنقة 
98 عطاويين حي حسني  - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.163981

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

قرر الجمع العام االسأثنائي  مايلي:  

الواحد  عبد  السيد  ترتسه  الذي 

الحامل للبطاقة الوطنية رقم  عليد  

)BK(1159 ت ويت حصص  السيد 

عليد محمد )19 حصة)  للسيد عبد 

الواحد عليد

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

اسأقالة السيد السيد محمد  مايلي: 

الحامل للبطاقة الوطنية رقم  عليد  

BK183681 من مهامه كمسير شريك 

و اسأكمال عبد الواحد عليد  الحامل 

 BK(1159( رقم  الوطنية  للبطاقة 

مهامه كمسير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسمال

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717618.

630I

MBGA

BISCOLAB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

BISCOLAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 , 
زنقة تحمد املجاطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

1000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(799

 03 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 مارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BISCOLAB

مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البسكويت.
 ,  13 عنوان املقر االجأماعي : رقم 
 ، إقامة األلب  زنقة تحمد املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 1000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة    : السيدة لباق غيأة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : اية  لباق  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 (1 السيدة لباق غيأة عنوانه)ا) 

ممر ابن كثير طابق 3 شقة 5 املعاريف 

30)0) الدار البيضاء املغرب.

 (1 عنوانه)ا)  اية  لباق  السيدة 

ممر ابن كثير طابق 3 شقة 5 املعاريف 

30)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 (1 السيدة لباق غيأة عنوانه)ا) 

ممر ابن كثير طابق 3 شقة 5 املعاريف 

30)0) الدار البيضاء املغرب.

 (1 عنوانه)ا)  اية  لباق  السيدة 

ممر ابن كثير طابق 3 شقة 5 املعاريف 

30)0) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 799)17.

631I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسمال الشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

FLO RETAIL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

رقم  L1-083 ، الطابق األر�سي ، 

املركز الأجاري مارينا الدارالبيضاء 

للتسوق، جماعة سيدي بليوط - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3851(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   37.159.(00«

»100.000 درهم« إلى »00).37.559 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717117.

63(I

fam consulting

OXA PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

OXA PRINT  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجأماعي
 BV ABDELKRIM EL KHATTABI
  EL AVENUE ALLAL AL FASSI

0)5 زي سدي غانم مراكش 10000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(87(1
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 1) دجنبر 017) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 ANGLE BV ABDELKRIM EL«
 KHATTABI EL AVENUE ALLAL
غانم  سدي  زي   AL FASSI  5(0
إلى  10000 مراكش املغرب«  مراكش 
 AVENUE MOULAY ABDELLAH«
 COMPLEXE IBN TACHEFINE
 ENTREE LOCAL N° 11
مراكش    MARRAKECH  - 40000

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

018) تحت رقم 110389.
633I

FIDUSAL

LE 193
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL
1193وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 030)1، تمارة 
املغرب

LE 193 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

األر�سي رقم 3)15 حي املغرب العربي 

املسيرة ) - 000)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.193

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

األر�سي رقم 3)15 حي املغرب العربي 

املسيرة ) - 000)1 تمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : العالوي محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

العالوي محمد عنوانه)ا)  السيد 
زنقة   ( kرقم  بلوك   (3 سكأور 

11000 الر4اط  ال رابيون حي رياض  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  العالوي  السيد 
زنقة   ( kرقم  بلوك   (3 سكأور 

الر4اط   11000 ال رابيون حي رياض 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  بأمارة   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 1091.

631I
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

SOCIETE ZIN AROQI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيون املغرب

SOCIETE ZIN AROQI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة حي 
موالي رشيد املددة بلوك س رقم )1 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
33177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOCIETE ZIN AROQI
مخألف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات
الأجارة العامة

االستراد و الأصدير
النقل

عنوان املقر االجأماعي : تجزئة حي 
موالي رشيد املددة بلوك س رقم )1 

- 70000 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : السيد اسويدي الديش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد اسويدي الديش عنوانه)ا) 
تجزئة حي موالي رشيد املددة بلوك 

س رقم )1 70000 االعيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسويدي الديش عنوانه)ا) 
تجزئة حي موالي رشيد املددة بلوك 

س رقم )1 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)/57))
635I

MKH Coffees

MKH COFFEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

M.K.H Coffeé
عنوانها و مقرها االجأماعي:

 8 حي النصر سيدي عالل البحراوي
)5)15 خميسات املغرب

ق ل الأص ية
 رقم الأقييد في السجل الأجاري 

 (7757
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 0) شتنبر 0)0) تقرر حل 

دات  شركة   M.K.H Coffeé
املسؤولية املحدودة مبلغ رتس مالها 

10.000 درهم
االجأماعي:8  مقرها  و  عنوانها  و 
البحراوي  عالل  سيدي  النصر  حي 

خميسات )5)15 املغرب
عين  و  املدخول  لضعف   

ً
نظرا

السيد بادة محمد و عنوانه  33 شارع  
الطرفاء سكأور 19 ب ) 

 10000 الر4اط  الرياض  حي 
املغرب كمص ي للشركة

الجمعية  إنعقاد  تم  قد   و 
الخأامية بأاريخ 0) شتنبر 0)0) و في 
حي النصر سيدي عالل البحراوي   8

خميسات )5)15
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت الرقم )116
636I

STE CAK ET ASSOCIES

 CAPITAL ENRICHMENT

GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAK ET ASSOCIES

 AV HASSAN II N°82 GUELIZ ،

10000، مراكش املغرب

 ENRICHMENT GROUP 1(.000

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 87 

شارع الحسن الأاني كليز - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : 000.)1 

.ENRICHMENT GROUP

املعادن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تو  بالجملة  )تاجر)  الخام  واملعدن 

شبه بالجملة.
 87 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 10000  - كليز  الأاني  شارع الحسن 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1(.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

دي  جان  اولي ي  كارول  السيد 

فيكان :  30 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 30   : السيد محمد امين عليبو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بران ورد  السيد بول فرنسيس 

30 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد هوكز دو بيرنات دو مونأميج 

:  15 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

بيرنات  دو  فرانك  اولي ر  السيد 

 100 15 حصة بقيمة    : دو مونأميج 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

دي  جان  اولي ي  كارول  السيد 

 11 فيكان عنوانه)ا) عمارة ت الطابق 

شقة 1 الدار البيضاء  00)0) الدار 

البيضاء  املغرب.

عليبو  امين  محمد  السيد 

عنوانه)ا) بالط 10 شقة ) كازا غرين 

سيتي 00)0) الدار البيضاء  املغرب.

بران ورد  فرنسيس  بول  السيد 

عياض  القل�سي  زنقة   18 عنوانه)ا) 

 6 شقة   1 الطابق  كريمة  اقامة 

10000 مراكش املغرب.

السيد هوكز دو بيرنات دو مونأميج 

اقامة  غولف   6 فيال  عنوانه)ا) 

املعادن  10000 مراكش املغرب.

السيد اولي ر فرانك دو بيرنات دو 

شارع سانت   75 مونأميج عنوانه)ا) 

ماري  1100) برجراك فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هوكز دو بيرنات دو مونأميج 

اقامة  غولف   6 فيال  عنوانه)ا) 

املعادن  10000 مراكش املغرب

بران ورد  فرنسيس  بول  السيد 

عياض  القل�سي  زنقة   18 عنوانه)ا) 

 6 شقة   1 الطابق  كريمة  اقامة 

10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115775.

637I
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STE CECONA SARL

MARBRE TREE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
MARBRE TREE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 

 NADOR 6(000 - لحسن الناضور
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(0169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARBRE TREE
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الرخام  وتركيب  والأصدير_بيع 

والأجارة فيه.
: حي اوالد  عنوان املقر االجأماعي 
 NADOR 6(000  - لحسن الناضور 

.MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 MARBRE TREE :  1.000 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد كروم قدور 

بقيمة 500 درهم للحصة .
 (50   : فريدة  بورجلة  السيد 

حصة بقيمة 50) درهم للحصة .
50) حصة    : السيد  كروم بالل 

بقيمة 50) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قدور  كروم  السيد 
 6(000 الناضور  لحسن  اوالد  حي 

.NADOR MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قدور  كروم  السيد 
 6(000 الناضور  لحسن  اوالد  حي 

NADOR MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 1003.

638I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 STE CABINET OUEST
 MAROCAIN DES ETUDES
TECHNIQUES ET CONSEIL

إعالن مأعدد القرارات

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
 STE CABINET OUEST

 MAROCAIN DES ETUDES
  TECHNIQUES ET CONSEIL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 RUE :وعنوان مقرها االجأماعي

 MAAMORA 21 23 RCE LILYA
  BUR N 3 KENITRA - - KENITRA

.MAROC
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.53193

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
019) تم اتخاذ  30 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت حصص اجأماعية للشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  

تحويل شكل القانوني للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي  

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

املهدي  فارس  السيد  ت ويت  مايلي: 

اصل  من  اجأماعية  حصة   500
حصة ل ائدة السيد بحياوي   1000

هشام بأاريخ 019)/)10/1 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية  ذات  شرك  إلى  الوحيد 

محدودة

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير جديد للشركة من 

طرف السيد بحياوي هشام  ملدة غير 

محددة

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  االجأماعي  املقر  تحويل 

الجديد : شارع معمورة 23-21 اقامة 

ليليا مكأب 3 القنيطرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 1658.

639I

PROELEC INDUSTRIELLE

PROELEC INDUSTRIELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROELEC INDUSTRIELLE

 N°218 RUE SEKKA BMO

MEKNES ، 50010، مكناس 

املغرب

 PROELEC INDUSTRIELLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

تيت حمي جماعة تيت بو4يدمان - 

51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

199(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 ماي   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROELEC INDUSTRIELLE

إصالح   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األجهزة الكهر4ائية

- األشغال املأعددة تو البناء

- اسأيراد وتصدير.

: دوار تيت  عنوان املقر االجأماعي 

حمي جماعة تيت بو4يدمان - 51000 

الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد مصط ى البركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد مصط ى البركة عنوانه)ا) 

دوار تيت حمي جماعة تيت بو4يدمان 

51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصط ى البركة عنوانه)ا) 

دوار تيت حمي جماعة تيت بو4يدمان 

51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (5 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 8)17.

610I
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

COOK EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

COOK EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

املنصور الدهبي رقم 398 ورزازات - 

15000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 COOK : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.EVENT
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ح الت.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - ورزازات   398 املنصور الدهبي رقم 

15000 ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مراني عزيز :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد مراني عزيز : 1.000 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

حي  السيد مراني عزيز عنوانه)ا) 
ورزازات   15000 الدهبي  املنصور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد مراني عزيز عنوانه)ا) 
ورزازات   15000 الدهبي  املنصور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بورزازات  بأاريخ 17 يونيو 

0)0) تحت رقم )33.
611I

JUDISCAL

SMARTICONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA
MAROC

SMARTICONSULTING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي :  الدار 

البيضاء، إقامة ال أح شارع برهيم 
الرودني رقم 17) الطابق 1 شقة 3.    

- 0370) :  الدار البيضاء اململكة 
املغر4ية.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.370383
الشريك  قرار  بمقأ�سى 
 (019 تبريل   10 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ    SMARTICONSULTING
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
البيضاء،  الدار    : اإلجأماعي  مقرها 
إقامة ال أح شارع برهيم الرودني رقم 
17) الطابق 1 شقة 3.    - 0370) :  

الدار البيضاء اململكة املغر4ية نتيجة 

ل : الأوقف عن النشاط.

الدار    : و حدد مقر الأص ية ب 

برهيم  شارع  ال أح  إقامة  البيضاء، 

شقة   1 الطابق   (17 رقم  الرودني 

3.    - 0370)  الدار البيضاء اململكة 

املغر4ية. 

و عين:

و  شاشيل  جمال   السيد)ة) 
عنوانه)ا) ط بوقنادل تجزئة طلحاوي 
وجدة   60000 وجدة   51 رقم  د) 

اململكة املغر4ية كمص ي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 

: :  الدار البيضاء، إقامة ال أح شارع 

 1 الطابق   (17 رقم  الرودني  برهيم 

شقة 3.   

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 59)739.

61(I

LE JURISTE

 MADEC HOME PERSONAL

CARE
إعالن مأعدد القرارات

LE JURISTE

 LOT ALMOSTAKBAL 103

 GH APPT 2 SIDI MAAROUF ،

0500)، الدارالبيضاء املغرب

 MADEC HOME PERSONAL

CARE »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: كم 10.5 

طريق الجديدة ليساس ة - 0100)  

الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.375113

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الجمعية  محضر  بمقأ�سى  مايلي: 

30-06- بأاريخ  املنعقدة  العامة 

تعضاء  انأداب  تجديد  تم   (0(0

سنوات  ست  ملدة  اإلداري  املجلس 

 , لكل من السيد عبد الحميد العلج 

شركة  HOLPAG شركة مساهة رقم 

بمدينة   180071 الأجاري  سجلها 

 LA CHAINE الدار البيضاء  و شركة

شركة    DE DISTRIBUTION 10

رقم سجها  ذات مسؤولية محدودة  

الأجاري 78087)  بمدينة البيضاء .

قرار رقم ) : الذي ينص على مايلي: 
اإلداري  املجلس   محضر  مقأ�سى 

تم   30-06-2020 بأاريخ  املنعقد 
تجديد انأداب رئيس املجلس اإلداري 

 6 ملدة  العلج  الحميد  عبد  السيد 

سنوات

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 711378.

613I

F(H CONSEIL ET COMPTABILITE

GUERDAM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F(H CONSEIL ET

COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid

 residence rachadi la cave n(6

 gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc

GUERDAM TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 1 

عمارة 55 اقامة البهجة السعادة - 

10000  مراكش  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

105103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GUERDAM TRAVAUX

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم  نجارة   - الصباغة  و  البناء 

املعدنية.

 1 شقة   : عنوان املقر االجأماعي 

 - السعادة  البهجة  اقامة   55 عمارة 

10000  مراكش  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : قردام  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قردام  يوسف  السيد 

البهجة  اقامة   55 عمارة   1 شقة 

السعادة 10000  مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قردام  يوسف  السيد 

البهجة  اقامة   55 عمارة   1 شقة 

السعادة 10000  مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 111618.

611I

universal gestion

ARTIPOTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 10000، مراكش 

املغرب
ARTIPOTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي  مجمع 
ال خارة  بلوك ب رقم 3 طريق 

الصويرة كلم 8 سعادة    10000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARTIPOTE
تجارة     : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الحرفية
مجمع    : االجأماعي  املقر  عنوان 
طريق   3 رقم  ب  بلوك  ال خارة  
 10000 سعادة      8 كلم  الصويرة 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الذهبي خلي ة   :  31 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد   الذهبي حمزة :  33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد   الذهبي ياسر  :  33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الذهبي خلي ة   عنوانه)ا)  
 10000  (09 1 رقم  تجزئة صوكوما 

مراكش املغرب.
الذهبي حمزة عنوانه)ا)   السيد   
 10000  (09 1 رقم  تجزئة صوكوما 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)   الذهبي ياسر   السيد   
تجزئة صوكوما 1 رقم 09)  100000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الذهبي حمزة عنوانه)ا)   السيد   
 10000  (09 1 رقم  تجزئة صوكوما 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   0( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 7)1151.

615I

إئأمانية الوفاء

ب�سي فور طرنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية الوفاء
شارع عالل ال ا�سي الرقم 79 

سطات ، 6000)، سطات املغرب
ب�سي فور طرنس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
حاتمي الرقم )  زنقة باسأور سطات 

- 6000) سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ب�سي   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

فور طرنس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بضائع للغير.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حاتمي الرقم )  زنقة باسأور سطات 

- 6000) سطات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : فاروق  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فاروق  رضوان  السيد 
اوالد  اجميل  اوالد  القدادرة  دوار 

سعيد 6000) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فاروق  رضوان  السيد 
اوالد  اجميل  اوالد  القدادرة  دوار 

سعيد 6000) سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسطات  بأاريخ 16 شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)/)107.

616I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أز كورطاج
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
تز كورطاج »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: املركز 
الأجاري نادية إقامة ) الشقة 5 

الطابق ) شارع ابراهيم روداني الدار 
البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(88853
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  31 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع تسهم الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير اسم الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مدير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 
ً
سهما  719 بريڤاس  شركة  باعت 

وقام السيد سعد املباركي ببيع حصة 

كورطاج   تز  شركة  من   (1( واحدة 

لصالح شركة مون انڤيست هولدينغ.

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الشركة  اسم  تغيير  الشركاء  قرر 

اسيرونس  بريڤاس  الى  كورطاج  تز 

كريدي كونساي

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

سعد  السيد  اسأقالة  قبول  تم 

للشركة  كمسير  مهامه  من  املباركي 

وتعيين السيد توفيق بنزاكور كمسير 

مشارك 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716705.

617I

شارماكو

هلت تك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

شارماكو

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندس مدخل ت 8-7 ، 

10010، مراكش املغرب

هلت تك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 51) الحي 

الصناعي سيدي غانم الطابق الثاني 

- 10000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8(1(1
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت شركة ام �سي دستربيسيون 
حصة اجأماعية من   1.000  . ا جي 
شركة  حصة ل ائدة     1.000 تصل 
مديكال  انترناسيونال   �سي  م  ا 
كونتري ونس بأاريخ 6) غشت 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115575.

618I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CASH JDOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقأصادية ، 

16300، اليوس ية املغرب
CASH JDOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
الجدور - 16300 اليوس ية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CASH  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.JDOUR

غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تحويل األموال

تحصيل ال واتير ألطراف ثالثة.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الجدور - 16300 اليوس ية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد عبد هللا بويري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا بويري عنوانه)ا) 

الجدور  جماعة  الخوادرة  دوار 

16300 اليوس ية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بويري عنوانه)ا) 

الجدور  جماعة  الخوادرة  دوار 

16300 اليوس ية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  باليوس ية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )31.

619I

شارماكو

هلت تك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

شارماكو

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندس مدخل ت 8-7 ، 

10010، مراكش املغرب

هلت تك »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

51) الحي الصناعي سيدي غانم  - 

10000 مراكش املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.8(1(1

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   (0(0 غشت   (6 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

الجمع  صادق  القانون:  مقأضيات 

العام االسأثنائي على النظام القانوني 

املعدل للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115575.

651I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AIT LFAQIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقأصادية ، 

16300، اليوس ية املغرب

AIT LFAQIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 358 

زنقة السمارة حي الشاف امبارك - 

)1605 الشماعية املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1117

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  )1 شتنبر  املؤرخ في 

 AIT شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 رتسمالها  مبلغ    LFAQIR

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

358 زنقة السمارة حي الشاف امبارك 

- )1605 الشماعية املغرب نتيجة ل : 

توقف تنشطة الشركة.

و حدد مقر الأص ية ب رقم 358 

 - امبارك  الشاف  حي  السمارة  زنقة 

)1605 الشماعية املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الكبير  اليعقوبي و 
عنوانه)ا) رقم 358 زنقة السمارة حي 

الشماعية   1605( امبارك  الشاف 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املأعلقة بالأص ية : رقم 358 
امبارك  الشاف  حي  السمارة  زنقة 

الشماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  باليوس ية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/313.

65(I

STE FICOPRO

GEMIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
GEMIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ويسالن رقم ل-4 17 جماعة  

دخيسة  - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50(89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GEMIC
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ويسالن رقم ل-4 17 جماعة  دخيسة  

- 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : بقو�سي س يان  السيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد  بقو�سي س يان عنوانه)ا) 
غ  ص  ع  فزنا  الشرقي  اوالد  قصر 

03))5 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بقو�سي س يان عنوانه)ا) 
غ  ص  ع  فزنا  الشرقي  اوالد  قصر 

03))5 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 187).
653I

COMPTE A JOUR

ELBOLUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
ELBOLUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي حي 

جواهرة باز جعدار ازغنغان - 000)6 
الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.178(1
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   31 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الترويج للعقار.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالناضور  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3171.
651I

Immofid

COREX UNION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
COREX UNION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 
ان ا الطابق الرقم 09 شقة 91 
اقامة ليبرانطون دان ا - 0000) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
173013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COREX UNION
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناعية
تصنيع وإصالح و4يع جميع االالت 

الصناعية.
96 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
ان ا الطابق الرقم 09 شقة 91 اقامة 
الدار   (0000  - دان ا  ليبرانطون 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000 السيد اسماعيل خل ي  :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل خل ي  عنوانه)ا) 

ليساس ة 1 حي املسجد زنقة 1 رقم 8 

0000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل خل ي  عنوانه)ا) 

1 رقم   1 حي املسجد زنقة  ليساس ة 

0000) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716917.

655I

FICAS

MARIM TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FICAS

 CITE SAADA RUE 10 N°189

 MOHAMMEDIA ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

MARIM TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 SOUHAIB BD ERROUMI BLOC

 39 N°20 SIDI BERNOUSSI  -

.20600 CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.165093

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 8) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 SOUHAIB BD ERROUMI BLOC«

 39 N°20 SIDI BERNOUSSI  -

 »(0600 CASABLANCA MAROC

  SIDI ABDENBI CHELLALETTE« إلى

  - 28630 MOHAMMEDIA

.»MAROC
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715881.
656I

DARAA AUDIT

SIMAVIS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق ، 
0000)، الدار البيضاء املغرب

SIMAVIS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الوحدة 1 زنقة ) رقم 11  - 0000) 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.156117

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 شتنبر   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»000.)79 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   89(.000« إلى  درهم« 
تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717107.
657I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

ASOUAR EL ATIKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
ASOUAR EL ATIKI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 GH - وعنوان مقرها اإلجأماعي

 27 APPT N° 17 L / TAHA R

 / AYOUB 50050 MEKNES  -

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

199(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ASOUAR EL ATIKI

-إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلواح  اإلسمنتية و االجور 

-بيع و شراء مواد البناء بالجملة

-االسأيراد والأصدير.

 GH - 27 : عنوان املقر االجأماعي

 APPT N° 17 L / TAHA R / AYOUB

MEKNES  - 50050 50050 مكناس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : العأيقي حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد العأيقي حميد  
زنقة ) رقم 7) حي واد الذهب مكناس 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد العأيقي حميد  
زنقة ) رقم 7) حي واد الذهب مكناس 

50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (5 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 6)17.
658I

ouatik auditing

IEI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ouatik auditing
 RDC N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca
maroc

IEI شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي رقم 6 
عمارة س19 إقامة باب البيضاء 
1 حي القدس سيدي البرنو�سي  - 

0610) الدار البيضاء  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.137801

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 غشت   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل املسأخدمين لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717315.
659I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AGHABALOU LAMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم )3 الريش ، 100)5، الريش 

املغرب
AGHABALOU LAMAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
تزارين ايت يحيى اموكر املشيل - 

100)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGHABALOU LAMAN

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االليات و االشغال املخأل ة.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - املشيل  اموكر  يحيى  ايت  تزارين 

100)5 الريش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد دامز عبد العالي     :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد دامز عبد العالي     عنوانه)ا) 

قصر تزارين ايت يحيى اموكر املشيل 

100)5 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دامز عبد العالي     عنوانه)ا) 

قصر تزارين ايت يحيى اموكر املشيل 

100)5 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 شتنبر  االبأدائية بميدلت  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 118.

660I
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JURIS INVEST PARTNERS

MONAUTOAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الأوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 70)0)، الدار البيضاء 

املغرب
MONAUTOAFRICA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 178 زنقة 
ابن املعتز الطابق االول  - 10)0) 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.313185

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تعيين   (0(0 17 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) بنيس 

كمال كمسير وحيد
تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71690.
66(I

ENGINEERING TECH INDUSTRY

 STE ENGINEERING TECH  
INDUSTRY SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ENGINEERING TECH
INDUSTRY

 DOMICILIEE CHEZ FIDUCIAIRE
 ABDA SISN 12 BD BORDEAUX

 QU HOPITAL SAFI ، 46000،
SAFI MAROC

 STE ENGINEERING TECH  
INDUSTRY SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 DOMICILIEE CHEZ FIDUCIAIRE
 ABDA SISN 12 BD BORDEAUX
 QU HOPITAL SAFI SAFI 46000

SAFI املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10693

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 STE ENGINEERING TECH    :

.INDUSTRY SARL AU

 Travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

 d’ingénierie mécanique et

 découpe industriel par machine

. CNC

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 DOMICILIEE CHEZ FIDUCIAIRE

 ABDA SISN 1( BD BORDEAUX

 QU HOPITAL SAFI SAFI 16000

SAFI املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الهو�سي عبد هللا  :  1.000 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الهو�سي عبد هللا  عنوانه)ا) 

اس ي  البيار  حي  سارة  تجزئة   05

16000  اس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الهو�سي عبد هللا  عنوانه)ا) 

اس ي  البيار  حي  سارة  تجزئة   05

16000  اس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم -.

663I

CLICKING CONSEIL MAROC

BULLES DE SOUFFLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة البسأان 

زنقة ال ردوس رقم 80 ، 10090، 

مراكش املغرب

BULLES DE SOUFFLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 

رقم ) تجزئة البسأان رقم 80 شارع 

موالي عبدهللا ال ردوس - 10000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BULLES DE SOUFFLE

نادي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التربية ال نية والرياضية.

الشقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

80 شارع  ) تجزئة البسأان رقم  رقم 

 10000  - ال ردوس  عبدهللا  موالي 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : الباز  ايلزا  السيدة اميلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيدة اميلي ايلزا الباز : 100% 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة اميلي ايلزا الباز عنوانه)ا) 
حي يوسف بن تاش ين الزيأون 3 رقم 

)17  10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اميلي ايلزا الباز عنوانه)ا) 
حي يوسف بن تاش ين الزيأون 3 رقم 

)17  10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115731.

661I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

TRANS MOH SAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

TRANS MOH SAADA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  زنقة 

7) رقم 10 حي السعادة ) فاس  - 

30000 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. MOH SAADA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
زنقة    : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - فاس    ( حي السعادة   10 رقم   (7

30000 فاس  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد محسن غميضة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محسن غميضة عنوانه)ا) 
زنقة 7) رقم 10 حي السعادة ) فاس 

30000 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن غميضة عنوانه)ا) 
زنقة 7) رقم 10 حي السعادة ) فاس 

30000 فاس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 8)3).

665I

elite compta

أرمادا فسيليتيز ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 11

10000، rabat maroc

ترمادا فسيليأيز ماروك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الر4اط - 

ديور الجامع، 100، شارع الحسن 

الثاني، شقة رقم 5. - 10060

 الر4اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

116(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ترمادا   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

فسيليأيز ماروك.

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  البناء   - البستنة  و  الأنظيف 

األشغال املخأل ة.

الر4اط   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع الحسن   ،100 ديور الجامع،   -

الثاني، شقة رقم 5. - 10060 الر4اط 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : مرجان حسان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسان  مرجان  السيد 

9) شارع ميشلي ن  الر4اط - تكدال، 

شقة 9 10090 الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسان  مرجان  السيد 

9) شارع ميشلي ن  الر4اط - تكدال، 

شقة 9 10090 الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107163.

666I

NJ BUSINESS

DATA WHITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

DATA WHITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االزدهار رقم 03) طريق راس املاء 

فاس - 30000  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DATA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.WHITE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبناء و األشغال املخأل ة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املاء  راس  طريق   (03 رقم  االزدهار 

فاس - 30000  فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
بولوان  الوهاب  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : بولوان  الوهاب  عبد  السيد   

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

بولوان  الوهاب  عبد  السيد 
عين  بومرحوم  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
فاس    30000 الشكاك ص رو فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بولوان  الوهاب  عبد  السيد 
عين  بومرحوم  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
فاس    30000 الشكاك ص رو فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 06)).

667I

Les cafés Dubois

JUMEIRA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

JUMEIRA IMMOBILIER
رقم 3 إقامة الغيث زاوية زنقة روما و 
زنقة فيلنا  ) مارس ، 0)03)، الدار 

البيضاء املغرب
JUMEIRA IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3 

شارع تل ريد دو موسيه حي غوتييه - 
0300) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.110817

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 03 شتنبر 019) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
شارع تل ريد دو موسيه حي   3 »رقم 
البيضاء  الدار   (0300  - غوتييه 
املغرب« إلى »شارع ) مارس زاوية زنقة 
روما و زنقة فيلنا رقم 3 إقامة الغيث 

- 0)03)  الدار البيضاء   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يناير 0)0) تحت رقم 6107)7.

669I
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SIMPLCOMPT CONSULTING

SAWA FOOD AND STUFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شارع عالل ال ا�سي عمارة )1 شقة 

رقم ) حي سين مراكش ، 10007، 

مراكش املغرب

 SAWA FOOD AND STUFF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الوازيس 

) عمارة رقم 311 شقة رقم 11 

الطابق الرابع  - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SAWA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.FOOD AND STUFF

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصل  من  الغذائية  املواد  وتصدير 

نباتي او حيواني

انواع  جميع  وتصدير  اسأيراد 

السلع وتسويقها محليا.

عنوان املقر االجأماعي : الوازيس ) 

عمارة رقم 311 شقة رقم 11 الطابق 

الرابع  - 10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

سلطان  مشاري  العازمي  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000   : غالب 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

سلطان  مشاري  العازمي  السيد 

عمارة   ( الوازيس  عنوانه)ا)  غالب 

رقم 311 شقة رقم 11 الطابق الرابع 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سلطان  مشاري  العازمي  السيد 

عمارة   ( الوازيس  عنوانه)ا)  غالب 

رقم 311 شقة رقم 11 الطابق الرابع 

10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 63)115.

670I

SIMPLCOMPT CONSULTING

DELUXE DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شارع عالل ال ا�سي عمارة )1 شقة 

رقم ) حي سين مراكش ، 10007، 

مراكش املغرب

DELUXE DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

اكسيل سيور عمارة 18 شقة رقم 

6 مكأب ) يمين زاوية زنقة بن زياد 

وابن عائشة كليز - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1051(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DELUXE DESIGN
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

الديكور الداخلي والخارجي لالبنية
االسأيراد والأصدير.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 6 18 شقة رقم  اكسيل سيور عمارة 
مكأب ) يمين زاوية زنقة بن زياد وابن 
عائشة كليز - 10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد معين محمد :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 800   : يوسف  املسرار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  معين  السيد 
زاوية فاطمة ال هرية وطونكان عمارة 

39 رقم 3 10010 الر4اط املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  املسرار  السيد 
املوقف درب تودغة رقم 131 10000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  معين  السيد 
زاوية فاطمة ال هرية وطونكان عمارة 

39 رقم 3 10100 الر4اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم )11161.
671I

في ونديس مركز تعمال

DIGITAL BANG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

في ونديس مركز تعمال
 rue abou abbas jeraoui N 17
 5 quartier de la gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب

DIGITAL BANG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME ETAGE BUREAU

 N° 202 casablanca 20042

casablanca maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

155009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 مارس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGITAL BANG

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. INFORMATIQUE

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL (EME ETAGE BUREAU

 N° (0( casablanca (001(

.casablanca maroc

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

االدري�سي  السيدة فاطمة الزهراء 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
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االدري�سي  السيدة فاطمة الزهراء 
 lissasfa residence el عنوانه)ا) 
 khouzama 11 imm 08 appt 03
 casablanca (0000 casablanca

.maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االدري�سي  السيدة فاطمة الزهراء 
 lissasfa residence el عنوانه)ا) 
 khouzama 11 imm 08 appt 03
 casablanca (0000 casablanca

maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.
67(I

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة

DJO›S LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

)) زنقة العادل حي اجنان عيالن، 
16000، آس ي املغرب

DJO›S LAND شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 5 
زنقة 11 ماي حي املسش ى - 16000 

آس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
10503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DJO’S  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.LAND

منتزه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لأللعاب و الترفيه.

و بص ة

املأعلقة  العمليات  جميع  عامة، 

بشكل مباشر تو غير مباشر بأغراض 

الشركة..
 5 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة 11 ماي حي املسش ى - 16000 

آس ي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حمزة اعدجو :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعدجو  حمزة  السيد 
املسش ى  حي  ماي   11 زنقة   5 رقم 

16000 آس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اعدجو  حمزة  السيد 
املسش ى  حي  ماي   11 زنقة   5 رقم 

16000 آس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم -.

673I

UPSILON CONSULTING

 CABINET MEDIATION,
CONSEILS ET FORMATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

 CABINET MEDIATION,

 CONSEILS ET FORMATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 30، شقة 
رقم 8، زنقة موالي تحمد الوكيلي، 

حسان - 0)100 الر4اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

115819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 CABINET MEDIATION,  :

.CONSEILS ET FORMATION

غرض الشركة بإيجاز : تشخيص 

العالقات املهنية داخل الشركة ،

املشورة  تقديم  و  الوساطة 

االجأماعيين  لل اعلين  القانونية 

داخل الشركة ،

املوارد  مجال  في  املشورة  تقديم 

البشرية ، املساعدة ، الأدريب ، إلخ...
قانون  بشأن  املشورة  تقديم 

شؤون  إدارة  وإجراءات  العمل 

املوظ ين ،

تقديم املشورة اإلدارية واالتصال 

املؤس�سي..

عنوان املقر االجأماعي : 30، شقة 
زنقة موالي تحمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان - 0)100 الر4اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد يتيم :  1.000 حصة 

بقيمة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يتيم  محمد  السيد 

35، احصين  تجزئة كوت كوت، رقم 

11100 الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يتيم  محمد  السيد 

35، احصين  تجزئة كوت كوت، رقم 

11100 الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 106680.

671I

HYDRO HERBE

HYDRO HERBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HYDRO HERBE

 N°490 BIS RUE DE SEKKA BMO

، 50000، MEKNES MAROC

HYDRO HERBE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار آيت 

عقا جماعة تيت بو4يدمان - 51000 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HYDRO HERBE

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطازجة  والخضروات  ال واكه 

بالجملة وشبه بالجملة

- اسأغالل األرا�سي الزراعية

- االسأيراد والأصدير.
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: دوار آيت  عنوان املقر االجأماعي 
عقا جماعة تيت بو4يدمان - 51000 

الحاجب املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 (00   : الكامحي  موراد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00   : عمود  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سعيد عمود :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد لحسن عمود :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00   : لحسايني  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكامحي  موراد  السيد 
تيت  جماعة  احساين  آيت  دوار 

بو4يدمان 51000 الحاجب املغرب.
السيد نورالدين عمود عنوانه)ا) 
دوار آيت عقا جماعة تيت بو4يدمان 

51000 الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)  عمود  سعيد  السيد 
دوار آيت عقا جماعة تيت بو4يدمان 

51000 الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)  عمود  لحسن  السيد 
دوار آيت عقا جماعة تيت بو4يدمان 

51000 الحاجب املغرب.
السيد عصام لحسايني عنوانه)ا) 
تيت  جماعة  احساين  آيت  دوار 

بو4يدمان 51000 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكامحي  موراد  السيد 
تيت  جماعة  احساين  آيت  دوار 

بو4يدمان 51000 الحاجب املغرب
السيد نورالدين عمود عنوانه)ا) 
دوار آيت عقا جماعة تيت بو4يدمان 

51000 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   10 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم )65).
675I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MICARRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقأصادية ، 

16300، اليوس ية املغرب

MICARRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 

وليلي شارع بئر تنزران  - )1605 

الشماعية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MICARRO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   17  : عنوان املقر االجأماعي 

 1605(  - تنزران   بئر  شارع  وليلي 

الشماعية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  مراد الخناتي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد صالح الدين بنرتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد  مراد الخناتي عنوانه)ا) حي 

 78 الدرابلة زنقة سيدي بوعالم رقم 

)1605 الشماعية املغرب.

بنرتي  الدين  صالح  السيد 
زنقة  امبارك  الشاف  حي  عنوانه)ا) 
الشماعية   1605(  19 رقم  النجاح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مراد الخناتي عنوانه)ا) حي 
 78 الدرابلة زنقة سيدي بوعالم رقم 

)1605 الشماعية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  باليوس ية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 311.
676I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

MAGIC ESSAOUIRA   SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
 MAGIC ESSAOUIRA   SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار تيت 
عمر جماعة توناغة  الصويرة عند 
 BAYRIME SUCCURSALE شركة
MAROC  (( SA  - 44000 الصويرة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1933

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   (0(0 ماي   (( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  MAGIC ESSAOUIRA   SARL
درهم   (0.000 رتسمالها  مبلغ 
تيت  دوار  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
عند  الصويرة  توناغة   جماعة  عمر 
 BAYRIME SUCCURSALE شركة 

MAROC  (( SA  - 44000 الصويرة 

بالنظر إلى وضعه   : املغرب نتيجة ل 

املالي املأدهور من شهر آلخر.

االقأصادي  الوضع  إلى  بالنظر 

الحالي الذي تثر عليها بشكل كامل ولم 

تسأطع مواجهأه

الوقت الحاضر.

تلبية  على  القدرة  لعدم  نظرا 

 ، )اإليجار  تنواعها  بجميع  الرسوم 

املياه ، الكهر4اء ، املوظ ين ، املوردين 

، إلخ).

و حدد مقر الأص ية ب  دوار تيت 

عند  الصويرة  توناغة   جماعة  عمر 

 BAYRIME SUCCURSALE شركة 

MAROC  (( SA  - 44000 الصويرة 

املغرب. 

و عين:

و  العي�سي  حكيم    السيد)ة) 

توناغة  حمد  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

الصويرة   11000 املغرب  الصويرة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 10).

677I

socomif sarl

BRICORAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 11005، القنيطرة املغرب

BRICORAM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 333 

إرشاد الأوسعي  - 11000 القنيطرة  

املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BRICORAM

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة تو الحديد بالأ صيل 

 333  : االجأماعي  املقر  عنوان 

القنيطرة    11000  - إرشاد الأوسعي  

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : محمد   الرامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد الرامي محمد   

 11000 الأوسعي   إرشاد   333

القنيطرة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد   الرامي  السيد 

 11000 الأوسعي   إرشاد   333

القنيطرة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 79316.

678I

INSTITUT PRIVE AL-HASSAN AL-YOUSSI SARL

INSTITUT PRIVE AL-
HASSAN AL-YOUSSI SARL

إعالن مأعدد القرارات

 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN
AL-YOUSSI SARL

83، شارع الشهيد علمي تاغزوتي 
تجزئة األمنية رقم 113 السدة وتربع 
طوابق بني مكادة ، 90060، طنجة 

املغرب
 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN
AL-YOUSSI SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 83، شارع 
الشهيد علمي تاغزوتي تجزئة األمنية 

رقم 113 السدة وتربع طوابق بني 
مكادة  - 90060 طنجة  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.89751
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 مارس   10 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في رتس املال بمبلغ 000,00)) 
 1(0.000,00 مبلغ  ٳلى  ليصل  درهم 
درهم، وذلك بإنشاء مئأان وعشرين 
)0))) حصة جديدة بمائة )100,00) 
محررة  الواحدة.  للحصة  درهم 

بالكامل.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: ت ويت حصص الشركة : إقرار 
 111 ت ويت  بوزكري  طريق  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
الشركة  في  يمألكها  التي  الواحدة 
 (9( الزرينهي  امال  السيدة  لكل من 
 (9( تليدي  محمد  والسيد  حصة) 
حصة) والسيد عبد الجبار كارح )9) 
والسيد عبد املجيد الغماط  حصة) 
)57 حصة).إقرار السيد عبد العزيز 
زيوان ت ويت 101 حصة بقيمة 100 
درهم للحصة الواحدة التي يمألكها 
عمر  السيد  من  لكل  الشركة  في 
خاليد  والسيد  حصة)   66( املليجي 
فواد طحطح )38 حصة).إقرار السيد 
منيرالزكري ت ويت )17 حصة بقيمة 

التي  الواحدة  للحصة  درهم   100
السيد  من  لكل  الشركة  في  يمألكها 
حصة)   13( الغماط  املجيد  عبد 
والسيدة شيماء الغماط )50 حصة) 
 50( املعالوي  ر�سى  محمد  والسيد 
والسيد خاليد فواد طحطح  حصة) 

)9) حصة).
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
التسييرمن طرف  تمديد فترة  مايلي: 
السيدات تمل الزرينهي و كوثر سعيد و 
فاطمة الزهراء الوكيلي االدري�سي ملدة 

غير محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حدد رتس املال في مائة وعشرين تلف 
إلى تلف ومائتي حصة  درهم وقسم 
الواحدة  للحصة  درهم  مائة  بقيمة 
محررة بالكامل ومكأتبة وموزعة على 

جميع الشركاء
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
احد  طرف  من  تسيرالشركة  مايلي: 
تو غير  شركاء  او مجموعة مسيرين، 
شركاء.  تعين السيدات تمل الزرينهي و 
كوثر سعيد و فاطمة الزهراء الوكيلي 

االدري�سي مسيرات ملدة غير محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33956).
679I

cafge

MIZE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، (31
20130، casablanca maroc
MIZE NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالث رقم 5 الدار 

البيضاء 0000) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1733339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MIZE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.NEGOCE

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة

االسأيراد والأصدير 

- تجارة .

10 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الدار   5 الثالث رقم  الطابق  الحرية 

البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد مراد الوشام  عنوانه)ا) حي 

 13000  119 لال مريم بلوك ب رقم 

بن سليمان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد الوشام  عنوانه)ا) حي 

 13000  119 لال مريم بلوك ب رقم 

بن سليمان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717187.

680I
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توديريك

BENABID OCEAN -SARL-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

توديريك
36ت، شارع تن ا -  الطابق األول 

- الدار البيضاء 36ت، شارع تن ا 

-  الطابق األول - الدار البيضاء، 

0000)، الدار البيضاء املغرب

 BENABID OCEAN -SARL-

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: عند 

توديريك 36 ت شارع تن ا الطابق 

األول - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(55303

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   (0(0 يونيو   30 في  املؤرخ 

املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: ثالث سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 710698.

681I

Comater

كوماتير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

Comater

 Boulevard président Félix

 Houphouët Boigny 24 ، 20000،

Casablanca Maroc

كوماتير »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 1), شارع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

5889) الدار البيضاء.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   (0(0 يونيو   (9 في  املؤرخ 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
 21-19 رقم  مع مقأضيات القانون: 

املعدل و املأمم للقانون رقم 5-96.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716119.
68(I

توديريك

أوديريك -ش.م.م-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

توديريك
36ت، شارع تن ا -  الطابق األول 
- الدار البيضاء 36ت، شارع تن ا 
-  الطابق األول - الدار البيضاء، 
0000)، الدار البيضاء املغرب

توديريك -ش.م.م- »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 36ت، 
شارع تن ا -  الطابق األول  - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1(197
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   (0(0 يونيو   30 في  املؤرخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: ثالث سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 710555.
683I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE BETARED SARL AU
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 BETARED SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

67 رقم ) ملالح ة سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(8603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE BETARED SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة

نقل البضائع.

 67 عنوان املقر االجأماعي : شارع 
رقم ) ملالح ة سيدي قاسم - 16000 

سيدي قاسم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 5.000   : رضوان  جلد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رضوان  جلد  السيد 
) مكرر سيدي قاسم  رقم   67 شارع 

16000 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رضوان  جلد  السيد 
) مكرر سيدي قاسم  رقم   67 شارع 

16000 سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  االبأدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 0)0) تحت رقم 391.

681I

fidu ben

PHARMA GUERI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidu ben

85 زنقة موالي عبد هللا ، 5010)، 

خريبكة اململكة املغر4ية

 PHARMA GUERI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19  تجزئة 

الوئام   الطابق الس لي   خريبكة - 

5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PHARMA GUERI SARL AU

اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

صيدلية .

عنوان املقر االجأماعي : 19  تجزئة 

 - خريبكة  الطابق الس لي    الوئام   

5000) خريبكة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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السيدة نهاد رفيق  :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

حي  نهاد رفيق عنوانه)ا)  السيدة 
اكينان دمنات ازيالل 300)) دمنات  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  نهاد رفيق عنوانه)ا)  السيدة 
اكينان دمنات ازيالل  300)) دمنات  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 09 شتنبر 

0)0) تحت رقم 703.

685I

الزوين املصط ى

TIPPICO PIZZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

الزوين املصط ى
عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 50000، مكناس املغرب

TIPPICO PIZZA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة )1 
محل1 تجزئة جبري شارع  ابن اثير 

طريق عين الشقف  - ))361 فاس  
املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36311
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 01 يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»تجزئة )1 محل1 تجزئة جبري شارع  
ابن اثير طريق عين الشقف  - ))361 
فاس  املغرب« إلى »محل رقم )1 حي 
فاس    300(0  -   1 لال سكينة شارع  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 161).

686I

الزوين املصط ى

TIPPICO PIZZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

الزوين املصط ى

عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حمرية ، 50000، مكناس املغرب

TIPPICO PIZZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة )1 

محل1 تجزئة جبري شارع  ابن اثير 

طريق عين الشقف - ))361  فاس  

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36311

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   (0(0 يوليوز   01 املؤرخ في 
وتناول  »بيتزيا  من  الشركة  نشاط 

إلى   « السريعة  الخ ي ة  الوجبات 

»الأجارة بجميع تنواعها«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 161).

687I

fidu ben

PHARMA GUERI  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية تو شعار 

fidu ben

85 زنقة موالي عبد هللا ، 5010)، 

خريبكة اململكة املغر4ية

  PHARMA GUERI  SARL AU

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 19 تجزئة 

الوئام الطابق الس لي خريبكة  - 

5000) خريبكة  املغرب .

»إضافة تسمية تجارية تو شعار«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.6515

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   (0(0 شتنبر   (1 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 PHARMACIE RAFIK

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم )71.

688I

JURIS LEGAL

ORCHYDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ORCHYDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي مساحة 

بوابة تن ا 3, زنقة باب املنصور، 

الطابق األول، مكأب رقم 3 - 

0000) الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.193991

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    ORCHYDIA الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   50.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي مساحة بوابة تن ا 

3, زنقة باب املنصور، الطابق األول، 

مكأب رقم 3 - 0000) الدار البيضاء  

تنشطة  توقف   : ل  نتيجة  املغرب  

الشركة.

و حدد مقر الأص ية ب مساحة 

املنصور،  باب  زنقة   ,3 تن ا  بوابة 

الطابق األول، مكأب رقم 3 - 0000) 

الدار البيضاء  املغرب . 

و عين:

و  بالقا�سي   منية    السيد)ة) 
بارتن ا  تجزئة   95 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب   البيضاء   الدار   (0000

كمص ي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية 
باب  زنقة   ,3 تن ا  بوابة  مساحة   :

املنصور، الطابق األول، مكأب رقم 3

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717166.

689I

CAFIGEC

SOFINES FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

SOFINES FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6) زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيضاء 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOFINES FOOD
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وجبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سريعة + سناك.

زنقة   (6  : عنوان املقر االجأماعي 

 1 الطابق   3 مرس السلطان الشقة 

0100) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد تحمد توفيق مول النخلة :  

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

100 حصة    : السيد بنيشو انس 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00   : هناء  العبا�سي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تحمد توفيق مول النخلة 

البخاري  االمام  زنقة   51 عنوانه)ا) 

املعاريف   (0 03 شقة  درج ب طابق 

0100) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  انس  بنيشو  السيد 

بلوك ب رقم 77 لوالد لوجيه  0100) 

قنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  هناء  العبا�سي  السيدة 

ب  درج  البخاري  االمام  زنقة   51

 (0100 0) املعاريف  03 شقة  طابق 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تحمد توفيق مول النخلة 

البخاري  االمام  زنقة   51 عنوانه)ا) 

املعاريف   (0 03 شقة  درج ب طابق 

0100) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717568.

690I

STE TRAFISCO

SAKAPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الز4ير مويلحا 

الجديدة 73) ، 1000)، الجديدة 
املغرب

SAKAPER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 11 شارع 
النخيل الطابق الس لي الجديدة - 

1000) الجديدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (015 مارس   09 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
النقل البري للمسافرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 10 مارس 

015) تحت رقم 17851.
691I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE REEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 15000، 

ورزازات املغرب
STE REEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 
بلوك 1) حي املقاومة  - 15000 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

110(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REEN SARL

كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت 

* البناء واالشغال املخأل ة 

* تركيب نظام الري بالأنقيط .

 7 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 15000  - املقاومة   حي   (1 بلوك 

ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة    : السيد حسو يدير  

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد امدياز صالح  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  السيد حسو يدير  

اكدز اكدز  17050 زاكورة املغرب.

عنوانه)ا)  صالح   امدياز  السيد 

 179(3 ترناتة   النأل  ركاب  دوار 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  السيد حسو يدير  

اكدز اكدز  17050 زاكورة املغرب

عنوانه)ا)  صالح   امدياز  السيد 

 179(3 ترناتة   النأل  ركاب  دوار 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 175.

69(I

مكأب املحاسبة

اوطو الساقي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 1350)، سيدي بنور 

املغرب
اوطو الساقي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 6) تجزئة 

الساقي 1 العونات سيدي بنور. 
1350) سيدي بنور. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اوطو   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الساقي.
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لأعليم السياقة.
عنوان املقر االجأماعي : 6) تجزئة 
بنور.  سيدي  العونات   1 الساقي 

1350) سيدي بنور. املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : الساقي ع اف  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة الساقي ع اف عنوانه)ا) 
6) تجزئة الساقي 1 العونات 1350) 

سيدي بنور. املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحاملة  ع اف  الساقي  السيدة 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

تجزئة   (6 عنوانه)ا)   BB50983

سيدي   (1350 العونات   1 الساقي 

بنور. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

يونيو 0)0) تحت رقم 3536.

693I

STE TRAFISCO

SAKAPER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الز4ير مويلحا 

الجديدة 73) ، 1000)، الجديدة 

املغرب

SAKAPER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

النخيل الطابق الس لي الجديدة 

الجديدة 1000) الجديدة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 شتنبر   07 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

التسمية - و الكائن بالعنوان الطابق 

الحي الصناعي تيت   808  / األول ب 

تيت ملول   8615( ملول تيت ملول 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

خليل صالح الدين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 09 شتنبر 

0)0) تحت رقم 96)5).

691I

SCHELDER ADVISORY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SCHELDER ADVISORY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 131 شارع 

ان ا ، اقامة ازور رقم  11 ب  الدار 

البيضاء، املغرب 000))  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173797

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SCHELDER ADVISORY

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع تنواع السلع والخدمات.

 131  : االجأماعي  املقر  عنوان 

ب    11 اقامة ازور رقم    ، شارع ان ا 

الدار البيضاء، املغرب 000))  الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 330   : ناصري  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .

 SCHELDER الشركة 

 CORPORATION LTD  :  330

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .

السيد علي السماللي :  310 حصة 

بقيمة 31.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس ناصيري عنوانه)ا) 
الدار    ((000 شارع نافورة جذر   9

البيضاء املغرب.
 SCHELDER الشركة 
عنوانه)ا)    CORPORATION LTD
الخامس  الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
رقم )) بالمي 000))  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  السماللي  علي  السيد 
 8 )1 شقة  )1 متر رقم  شارع العرود 
البيضاء  الدار    ((000 بورجوندي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السماللي عنوانه)ا)  السيد سعد 
 3( شقة    ( برج   ( إقامة روماندي 
الدار    ((000 تنزران معاريف   بير 

البيضاء املغرب
السيد ادريس ناصيري عنوانه)ا) 
الدار    ((000 شارع نافورة جذر   9

البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  السماللي  علي  السيد 
 8 )1 شقة  )1 متر رقم  شارع العرود 
البيضاء  الدار    ((000 بورجوندي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 6)18).
695I

TT COMPTABILITE

 BEAUTE & MODE BY
SIHAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 BEAUTE & MODE BY SIHAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 8RUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 KHALIDATE ANDALOUSS
OUJDA - 60000 وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
356(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BEAUTE & MODE BY SIHAM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.MARCHAND DE VETEMENTS
 8RUE  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 KHALIDATE ANDALOUSS

OUJDA - 60000 وجدة املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الياس حدو  :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الياس حدو  عنوانه)ا) حي 
اليكوالريس الناظور 000)6  الناظور 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الياس حدو  عنوانه)ا) حي 
اليكوالريس الناظور 000)6  الناظور 

املغرب 
السيدة سهام اشبا  عنوانه)ا) حي 
اليكوالريس الناظور 000)6  الناظور 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 085).

696I
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STE TRAFISCO

SAKAPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الز4ير مويلحا 

الجديدة 73) ، 1000)، الجديدة 

املغرب

SAKAPER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

النخيل الطابق الس لي الجديدة  

الجديدة 1000)  الجديدة املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.000.000«

»1.500.000 درهم« إلى »500.000.) 

درهم« عن طريق :  إدماج احأياطي تو 

تر4اح تو عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 09 شتنبر 

0)0) تحت رقم 96)5).

697I

MBGA

TEX PARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

TEX PARTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 , 
زنقة تحمد املجاطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

1000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(8(7

 0( عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TEX  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARTS

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و4يع قطع غيار النسيج.
 ,  13 عنوان املقر االجأماعي : رقم 
 ، إقامة األلب  زنقة تحمد املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 1000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

بويخن ان  بوجمعة  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

بويخن ان  بوجمعة  السيد 

رقم  ت  بلوك  النجاح  حي  عنوانه)ا) 

الدار   (05(0 معروف  سيدي   (0

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بويخن ان  بوجمعة  السيد 

رقم  ت  بلوك  النجاح  حي  عنوانه)ا) 

الدار   (05(0 معروف  سيدي   (0

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 7)8)17.

698I

KDM COMPTA

بنمو�سى لل-عقار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KDM COMPTA
 BD IBN ROCHD IMM ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،60000 ، 5/N 5
بنمو�سى لل-عقار  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 
طايرة رقم 66) الطابق الأالت  - 

60000 وجدة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

351637
 31 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : بنمو�سى 

لل-عقار .
-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
- املقاول العام تو البناء

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الأالت   الطابق   (66 رقم  طايرة 

60000 وجدة  املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 30   : املداني   ميمونة  السيدة 
حصة بقيمة 30.000 درهم للحصة .
السيد نبيل بنمو�سى  :  50 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
 (0   : بنمو�سى   سلوى  السيدة 
حصة بقيمة 0.000) درهم للحصة .

 30  : املداني   ميمونة  السيدة   
بقيمة 30.000 درهم.

50 بقيمة   : السيد نبيل بنمو�سى  
50.000 درهم.

 (0  : بنمو�سى   سلوى  السيدة 

بقيمة 0.000) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة ميمونة املداني  عنوانه)ا) 
زنقة جع ر بن عطية رقم 1) 60000 

وجدة املغرب .

عنوانه)ا)  بنمو�سى   نبيل  السيد 
زنقة جع ر بن عطية  60000 وجدة  

املغرب .

السيدة سلوى بنمو�سى  عنوانه)ا) 
زنقة جع ر بن عطية  60000 وجدة  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ميمونة املداني  عنوانه)ا) 
زنقة جع ر بن عطية رقم 1) 60000 

وجدة املغرب 

عنوانه)ا)  بنمو�سى   نبيل  السيد 
60000 وجدة  زنقة جع ر بن عطية 

املغرب

السيدة سلوى بنمو�سى عنوانه)ا) 
زنقة جع ر بن عطية  60000 وجدة  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 101).

699I

LMT AUDITING

DILAYT
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

DILAYT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 0) شارع 

يعقوب املنصور - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.379(97



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13420

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

قرر الجمع العام االسأثنائي  مايلي:  

الواحد  عبد  السيد  ترتسه  الذي 

الحامل للبطاقة الوطنية رقم  عليد  

)BK(1159 ت ويت حصص  السيد 

للسيد  حصة)    300( محمد  عليد 

عبد الواحد عليد

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

اسأقالة السيد السيد محمد  مايلي: 

الحامل للبطاقة الوطنية رقم  عليد  

BK183681 من مهامه كمسير شريك

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسمال

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: تنصيب املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717617.

700I

Global Infobel

STE STH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE STH SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

اكادير  1 رقم 77 ايت ملول - 80000 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. STH SERVICES

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسألزمات املكاتب.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اكادير  1 رقم 77 ايت ملول - 80000 

ايت ملول املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : التشيش  ص اء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد حسن الخضراوي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة ص اء التشيش عنوانه)ا) 

  11000 الصويرة  العراق  زنقة   18

الصويرة املغرب.

الخضراوي   حسن  السيد 

عنوانه)ا) بلوك 38 رقم 03 البرنو�سي 

البيضاء 0100)  البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ص اء التشيش عنوانه)ا) 

  11000 الصويرة  العراق  زنقة   18

الصويرة املغرب

الخضراوي   حسن  السيد 

عنوانه)ا) بلوك 38 رقم 03 البرنو�سي 

البيضاء 0100)  البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

0)0) تحت رقم 85)1.

701I

fam consulting

OXA PRINT
إعالن مأعدد القرارات

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

OXA PRINT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 ANGLE :وعنوان مقرها االجأماعي

 BOULEVARD ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL

 AL FASSI IMMEUBLE B 2 2EME

ETAGE MARRAKECH  520 زي 

سدي غانم مراكش 10000 مراكش 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(87(1

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

017) تم اتخاذ  1) دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إضافة نشاط: إنشاء وتشغيل  مقهى 

تو مطعم للوجبات الخ ي ة تو مطعم 

 ، السريعة  للوجبات  مؤسسة  تو 

بحيث   ، مباشر  وغير  مباشر  بشكل 

تكون منطقة ترفيهية لجميع األنشطة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

جديدة:  تجارية  عالمات  اعأماد 

 cofee fun - coffee Play

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

عالمات تجارية 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

نشاط تجاري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

019) تحت رقم 110389.

70(I

املوريف

صناعة وترميم االسنان
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

صناعة وترميم االسنان

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

السيد)ة)   تعطى   (0(0 شتنبر   (5

للبطاقة  )ة)  املوريف الحامل  طارق  

املسجل   PA((66(5 الوطنية رقم   

باملحكمة   1(91 الأجاري  بالسجل 

الحر  التسيير  حق  بتنغير  االبأدائية 

شارع  ب  الكائن  الأجاري  لألصل 

محمد الخامس شارع محمد الخامس 

للسيد)ة)  املغرب  املغرب   15(00

)ة)  الحامل  املوريف  الرحمان  عبد 

  PA199(0 رقم    الوطنية  للبطاقة 

تكأو4ر   01 سنة تبأدئ من   1( ملدة 

 (03( تكأو4ر   01 و تنأهي في   (0(0

مقابل مبلغ شهري 800  درهم.

703I

FCG AL AMANE

HBTN
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC

HBTN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 زنقة 

نو4ليا تجزئة 1 مجموعة 17 بلوك 

1 حي الرياض 1 زنقة نو4ليا تجزئة 

1 مجموعة 17 بلوك 1 حي الرياض 

10000 الر4اط املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.116581
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   (.000.000«

»000.000.) درهم« إلى »1.000.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107190.

701I

FCG AL AMANE

PREVENTEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC

PREVENTEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 15 زنقة 

مس يوة الطائرات الر4اط  - - 

الر4اط املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.101891

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   (0(0 شتنبر   (0 في  املؤرخ 

املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 6 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 107191.

705I

afayad groupe

 STE EXPLOITATION
MINIERE ET GEOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afayad groupe

 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate

 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

 STE EXPLOITATION MINIERE

ET GEOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N°40 BIS وعنوان مقرها اإلجأماعي

 HAY HILANA DB BOUTOUIL

 MARRAKECH - 40040

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1066(1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 EXPLOITATION MINIERE ET

.GEOLOGIE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITATION DE MINES

 EXPLOITATION UNE USINE

 POUR LE BROYAGE ET LE

.LAVAGE DU MINERIE

 N°10  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 BIS HAY HILANA DB BOUTOUIL

 MARRAKECH - 40040

.MARRAKECH MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 10   : السيد نور الدين االنصاري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد براهيم الرامي :  0) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

0) حصة    : السيد محمد حدان 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد الشعيبي :  0) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
االنصاري  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) شارع يعقوب املريني اقامة 

االندلس رقم 1 الحي الشأوي 0)100 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  الرامي  ابراهيم  السيد 

 1(15( الحوز  اسني  امليل  دوار 

مراكش املغرب.

الشعيبي عنوانه)ا)  السيد رشيد 

الوداية  الزوين  سيدي  قاشبة  دوار 

)0)10 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  حدان  محمد  السيد 

 10160 315 املحاميد  5 رقم  سعادة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االنصاري  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) شارع يعقوب املريني اقامة 

االندلس رقم 1 الحي الشأوي 0)100 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115701.

706I

tachfine compta

STE AGREGA KMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

tachfine compta

 imm 579 2eme etage n°6 hay

 charaf marrakech ، 40000،

marrakech maroc

 STE AGREGA KMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 AFAQ DAR ESSALAM TR 1

 -236- MARRAKECH - 40000

.marrakech MAROC

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89897

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 غشت   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MOHAMED )ة)  ت ويت السيد 

 ABDELMAJID EL KHEMSANI

تصل  من  اجأماعية  حصة   100

 STE  . 500 حصة ل ائدة  السيد )ة) 

بأاريخ   FIRDAWS DISTRIBUTION

7) غشت 0)0).

 MOHAMED )ة)  ت ويت السيد 

 EL BACHIR EL KHEMSANI 100

 500 تصل  من  اجأماعية  حصة 

 STE FIRDAWS ل ائدة    حصة 

غشت   (7 بأاريخ   DISTRIBUTION

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (5 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115716.

707I

LMT AUDITING

AL&BZ IMMOBILIER
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

AL&BZ IMMOBILIER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 بالمي - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1(8571
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة السيد عليد محمد الحامل 
 BK183681 رقم  الوطنية  للبطاقة 
و4ذلك  شريك  كمسير  مهامه  من 
عبد  بين  مشتركا  سيكون  فالتسيير 
للبطاقة  الحامل  عليد   الواحد 
السيد  و   BK(1159( رقم  الوطنية 
عبد األحد البزيوي الحامل للبطاقة 
هذان   BH 86615 رقم  الوطنية 
بالأوقيع  يحأ ظان  الشريكان 
معا  توقيعهما  و  للشركة  املشترك 
ضروري للأعامل مع األطراف األخرى 

و البنوك
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسمال
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
و  الزمنية  املدة  املسير,  تنصيب 

الصالحيات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717651.
708I

AUTO ENTREPRENEUR

جيد سيرفيسيز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFFANE SALWA
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

جيد سيرفيسيز شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي )33 شارع 
ابراهيم الروداني، الطابق 5،الشقة 

1)، إقامة ريحان، املعاريف - 
1000) الدارالبيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 173139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

جيد   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سيرفيسيز.

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعة  و  والبستنة  الأنظيف 

،صيانة  واجهات املنازل  و الشركات 

و املحالت،الأدبير املنزلي 

عنوان املقر االجأماعي : )33 شارع 

5،الشقة  الطابق  ابراهيم الروداني، 

1)، إقامة ريحان، املعاريف - 1000) 

الدارالبيضاء   املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 75.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  محمد الجيد :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجيد  محمد  السيد  
 ،  3 إتصال   ،  07 زنقة   ،  (3 رقم 

الدارالبيضاء     ((000 قرية الجماعة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الجيد  محمد  السيد  
 ،  3 إتصال   ،  07 زنقة   ،  (3 رقم 

الدارالبيضاء     ((000 قرية الجماعة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

709I

BEN BEL CONSEILS

KANSO BUSINESS
إعالن مأعدد القرارات

BEN BEL CONSEILS
 ANG AV HASSAN 2 ET RUE
 Z.B AWAM IMM FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH
MAROC

KANSO BUSINESS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: عمارة 
القنصلية زنقة تطوان رقم 7 

مراكش - 10000 مراكش املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.15369

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
019) تم اتخاذ  5) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إضافة نقطة بيع جديدة في العنوان 
طريق  املسار  حي   983 رقم  ؛  الأالي 

آس ي الطابق 1 مراكش
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد: القنسولي زكرياء كمسير 

آخر للشركة ٫  ملدة غير محدودة 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحديد الوظائف واملسؤوليات 

للمسير الجديد
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
رتس  في  زيادة  وتحقيق  قرار  مايلي: 
تلف   60.000 البالغ  الشركة  املال 
سهم بقيمة   600 إلى  درهم مقسمة 
100 درهم للسهم مدفوعة بالكامل. 
بمبلغ 10.000 تلف درهم إليصاله إلى 

100،000 درهم؛
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
الذي   :13-14-15 رقم  بند 
اإلدارة  تكليف  تم  مايلي:  على  ينص 
القنسولي  بالسيدة  مشترك  بشكل 
زكرياء،  القنسولي  والسيد  إيمان 
اإلدارة  تأمأع  محدودة.   غير  ل ترة 
الشركة  إلدارة  الصالحيات  بأوسع 
تخأاره  آخر  شخص  تي  ت ويض  تو 
لهذا الغرض ، وعلى وجه الخصوص 

تعأبر  التي   ، الأالية  الصالحيات 

معلنة وليست مقيدة: و4الأالي ، فإن 

الشركة سألتزم بشكل صحيح بجميع 

اإلدارات  تجاه  بها  املأعلقة  األعمال 

للمديرين  املشترك  بالأوقيع  والبنك 

إيمان  القنسولي  السيدة  املشاركين 

والسيد القنسولي زكرياء الباقي بدون 

تي تعديل.

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مائة  الشركة  مال  رتس  يبلغ  مايلي: 

تلف درهم )100،000.00 درهم). وهي 

 100 سهم بقيمة   1000 مقسمة إلى 

 ، مكأتب بها بالكامل   ، درهم للسهم 

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

بما يتناسب مع مساهماتهم ، وهي: ء 

السيد القنسولي زكرياء 166 حصة ؛ 

ء السيد القنسولي زين العابدين 166 

إيمان  القنسولي  السيدة  ء  ؛  حصة 

166 حصة ؛ ء السيدة مجادي امينة 

170 حصة تلسيدة القنسولي إبتسام 

القنسولي  تلسيدة  ء  حصة   166

في مجموع تلف  حصة    166 تميمة 

وحدة 1000 قطعة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)) تكأو4ر  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

019) تحت رقم 8885.

710I

AFTISSE CONSEIL

TITI YA TITI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL

 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT

 15 . 3ème ETAGE ANGLE

 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL

 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TITI YA TITI
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة عين 

حميدة ) العمارة 3 الطابق 3 شقة 
رقم 15 مكأب رقم ) شارع عبد 

الكريم الخطابي - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TITI YA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TITI

غرض الشركة بإيجاز : مطعم

الأجارة

بيع الأبغ.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 3 الطابق   3 العمارة   ( عين حميدة 

شقة رقم 15 مكأب رقم ) شارع عبد 

مراكش   10000  - الخطابي  الكريم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد حب�سي عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حب�سي عبد هللا عنوانه)ا) 

باب الخميس رقم 8) ساحة األنطاكي 

10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حب�سي عبد هللا عنوانه)ا) 

باب الخميس رقم 8) ساحة األنطاكي 

10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم -.

711I

بورا كون�سي

REZZAKI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بورا كون�سي

6 عمارة الغزالي زنقة اإلسكندرية 

شقة رقم 3 املدينة الجديدة ، 

50000، مكناس املغرب

REZZAKI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9)8 

مرجان SBZ. - 50000 5 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REZZAKI PROMO

غرض الشركة بإيجاز : -1 منعش 

عقاري.

-2 األشغال العامة للبناء..
عنوان املقر االجأماعي : رقم 9)8 

مكناس   SBZ. - 50000  5 مرجان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : حور  املصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الرزاقي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

املصط ى حور عنوانه)ا)  السيد 
رقم 1981 مرجان ) 50000 مكناس 

املغرب.

عنوانه)ا)  الرزاقي   السيد محمد 

محمد  شارع   3 النصر  تجزئة   1(6

السادس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصط ى حور عنوانه)ا)  السيد 
رقم 1981 مرجان ) 50000 مكناس 

املغرب

عنوانه)ا)  الرزاقي   السيد محمد 

محمد  شارع   3 النصر  تجزئة   1(6

السادس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 918).

71(I

FINAUDIT

NEW PLC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

NEW PLC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9) زنقة 

عبدالرحمان الصحراوي الطابق 

االول الدارالبيضاء - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.197539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 غشت   (7 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

   NEW PLC الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 
زنقة   (9 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

الطابق  الصحراوي  عبدالرحمان 

 (0000  - الدارالبيضاء  االول 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

صعو4ة تحقيق الهدف الأجاري.
9) زنقة  و حدد مقر الأص ية ب 

الطابق  الصحراوي  عبدالرحمان 

الدار   (0000  - الدارالبيضاء  االول 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  السبتي  تمين    السيد)ة) 
تن ا  املشمش  زقاق   (7 عنوانه)ا) 

0000) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717638.

713I

FINAUDIT

WAITV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

WAITV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9) زنقة 

عبدالرحمان الصحراوي الطابق 

االول الدارالبيضاء - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(91935

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 غشت   (7 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

  WAITV الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 

زنقة   (9 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

الطابق  الصحراوي  عبدالرحمان 

 (0000  - الدارالبيضاء  االول 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

صعو4ة تحقيق الهدف الأجاري.

9) زنقة  و حدد مقر الأص ية ب 

الطابق  الصحراوي  عبدالرحمان 

 (0000  - الدارالبيضاء.  االول 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  السبتي  تمين    السيد)ة) 

تن ا  املشمش  زقاق   (7 عنوانه)ا) 

0000) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717636.

711I

FINAUDIT

TRADING OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

TRADING OFFICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

السالم إقامة ج 6)5 شقة 9 شارع 

ابن تاش ين الدارالبيضاء. - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.191087

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 غشت   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TRADING الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رتسمالها  مبلغ    OFFICE

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 9 6)5 شقة  تجزئة السالم إقامة ج 

 - الدارالبيضاء.  تاش ين  ابن  شارع 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (0000

ل : صعو4ة تحقيق الهدف الأجاري.

تجزئة  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

شارع   9 شقة   5(6 السالم إقامة ج 

 (0000  - ابن تاش ين الدارالبيضاء. 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
الجاوي  حسن    السيد)ة) 

و عنوانه)ا) تجزئة ابن تاش ين 10 )1 
زنقة سلمان   (1 الطابق االول،شقة 

البيضاء  الدار  الفليت  ال ار�سي 

املغرب  البيضاء  الدار   (0000

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717610.

715I

IZDIHAR CONSEIL

سكونيت بريفي
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100، 

Marrakech Maroc

سكونيت بري ي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي   ملك 

قصور 33 الشقة 1 لقصور طريق 

الدار البيضاء 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سكونيت بري ي.

: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 

الطلب  حسب  والأدريب   والدعم 

وشهادة املؤهالت املهنية.

ملك     : االجأماعي  املقر  عنوان 

لقصور طريق   1 الشقة   33 قصور 

مراكش   10000 البيضاء  الدار 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : البشاري  ياسر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البشاري  ياسر  السيد 

الرقم   10 عمارة  النعيم  إقامة 

الدار   (0000 معروف  سيدي   9

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البشاري  ياسر  السيد 

الرقم   10 عمارة  النعيم  إقامة 

الدار   (0000 معروف  سيدي   9

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115759.

716I

 centre de developpment profesionnel des

competences

AZ MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

AZ MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

شارع ابو بكر الصديق 9) تجزئة 3د 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AZ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANAGEMENT

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة اسأيراد 

و تصدير املنأجات الغذائية .
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حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 (9 الصديق  بكر  ابو  شارع  املسيرة 
العيون   70000  - 3د العيون  تجزئة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حسام علمي وهابي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة هند الزيزي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
وهابي  علمي  حسام  السيد 
تجزئة  غرناطة  اقامة   (8 عنوانه)ا) 
البيضاء   كال ونيا  االندلس  رياض 

0150) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الزيزي  هند  السيدة 
تجزئة رياض االندلس اقامة غرناطة 
 10010 كالي ورني البيضاء   (8 رقم 

الر4اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 (8 السيدة ليلى بنعبو عنوانه)ا) 
تجزئة رياض االندلس اقامة غرناطة 
ازرو   53000 البيضاء   كالي ورنيا 

افران املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
8) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/81)).
717I

FICOMPTA

SMALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

SMALU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)، 
زنقة 3، شارع الطائف، حي الوفاء  
1 طريق ص رو -   - 30000  فاس 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18715

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحليم   عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   500 عزيوي  

)ة)  السيد  500 حصة ل ائدة   تصل 

شتنبر   08 بأاريخ  حاجيوي   احمد  

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/385).

718I

FICOMPTA

SMALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

SMALU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)، 

زنقة 3، شارع الطائف، حي الوفاء  

1 طريق ص رو - - 30000 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18715

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  08 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حاجيوي احمد كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/385).

719I

FICOMPTA

SMALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

SMALU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي رقم 1)، 
زنقة 3، شارع الطائف، حي الوفاء  1 

طريق ص رو - 30000 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.18715

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 08 شتنبر 0)0) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/385).

7(0I

FICOMPTA

ADVERKA NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

ADVERKA NETWORK شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الثالث رقم 19 مكاتب االندلس - 
االطلس - 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16361

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 01 شتنبر 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

مكاتب   19 رقم  الثالث  »الطابق 

فاس   30000  - االطلس   - االندلس 

33 الطابق  إلى »املكأب رقم  املغرب« 

الرابع مكاتب اشرف عمارة 13 شارع 

فاس    30000  - عبدالكريم بنجلون  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)0)/386).

7(1I

FIDLOUK

NAHRAGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شارع 0) غشت القصر الكبير ، 

150)9، القصر الكبير املغرب

NAHRAGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

غيدة الرميلة مشرع بلقصيري. - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NAHRAGRO

غرض الشركة بإيجاز : االشغال و 

الخدمات ال الحية.
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عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 
 - بلقصيري.  مشرع  الرميلة  غيدة 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد هللا نهري :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نهري  هللا  عبد  السيد 
مشرع  الرميلة  غيدة  اوالد  دوار 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري. 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نهري  هللا  عبد  السيد 
مشرع  الرميلة  غيدة  اوالد  دوار 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

16 شتنبر 0)0) تحت رقم 180.

7((I

JBE PARTNERS

سويتش كونسولتينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBE PARTNERS
 11RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

سويتش كونسولأينك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاش ين الطابق ) رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
108063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : سويتش 

كونسولأينك.
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
في نظم املعلومات لجميع القطاعات .
شارع   5  : عنوان املقر االجأماعي 
يوسف ابن تاش ين الطابق ) رقم 3 

- 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد هاشم اخديم :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اخديم  هاشم  السيد 
  6 رقم  شيكافيال  تجزئة  بو4انة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اخديم  هاشم  السيد 
  6 رقم  شيكافيال  تجزئة  بو4انة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )3101).
7(3I

FIDLOUK

TRANSNOW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
16),شارع 0) غشت القصر الكبير ، 

150)9، القصر الكبير املغرب
TRANSNOW شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

سليمان ص صاف مشرع بلقصيري. 

- 16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSNOW

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

سليمان ص صاف مشرع بلقصيري. 

- 16150 مشرع بلقصيري املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد عوة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد عوة عنوانه)ا) شارع 

شقة قنيطرة    E احمد شوقي عمارة 

0)110 القنيطرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عوة عنوانه)ا) شارع 

شقة قنيطرة    E احمد شوقي عمارة 

0)110 القنيطرة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

3) شتنبر 0)0) تحت رقم 159.

7(1I

FIDLOUK

AGRIFARCHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شارع 0) غشت القصر الكبير ، 

150)9، القصر الكبير املغرب

AGRIFARCHI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

رياحي نويرات مشرع بلقصيري - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGRIFARCHI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

ال الحية ..

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

 - بلقصيري  مشرع  نويرات  رياحي 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 (00   : بل ر�سي  دريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد بل ر�سي :  00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00   : بل ر�سي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  بل ر�سي  دريس  السيد 
مشرع  نويرات  رياحي  اوالد  دوار 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب.
عنوانه)ا)  بل ر�سي  رشيد  السيد 
مشرع  نويرات  رياحي  اوالد  دوار 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب.
عنوانه)ا)  بل ر�سي  ياسين  السيد 
مشرع  نويرات  رياحي  اوالد  دوار 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بل ر�سي  دريس  السيد 
مشرع  نويرات  رياحي  اوالد  دوار 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

)) شتنبر 0)0) تحت رقم 186.

7(5I

FIDUCIAIRE COMPTACOMPTE 

SAFIMOB GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE COMPTACOMPTE
 Kenitra 26 Rue Abi Zara 39 Bd
 Mly Abdelaziz Et 86 Bis Av Mly
 Abderrahman Imm E Bur N°3 ،

14000، KENITRA MAROC
SAFIMOB GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي  3) مكأب 
الرقم 1  شارع االنوال عمارة فلوري 
القنيطرة - 11000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
56167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAFIMOB GLOBAL
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
عنوان املقر االجأماعي :  3) مكأب 
1  شارع االنوال عمارة فلوري  الرقم 
القنيطرة - 11000 القنيطرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة سعاد عاللي :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
 500   : كبداني  محمد  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عاللي  سعاد  السيدة 
زنقة محمد الحياني زلوية حماد   70
 (0000 البيضاء   ( بويه فرانس فيل 

الدارالبيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  كبداني  محمد  السيد 
17 زنقة احمد الناصيري حي النخيل 
الدارالبيضاء    (0000 الدارالبيضاء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد توسامة كبداني عنوانه)ا) 
17 زنقة احمد الناصيري حي النخيل 
الدارالبيضاء    (0000 الدارالبيضاء  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 81)79.
7(6I

Sté MOUBEN BOIS

MOUBEN BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

Sté MOUBEN BOIS
حي األمل - الوطية ، 010)8، 

طانطان املغرب

MOUBEN BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحــي 

اإلداري - الوطيـــة - 010)8 الوطية - 

طانطان املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(19

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 غشت   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة)  مصط ى مريد 

500 حصة اجأماعية من تصل 500 

فيصل بن  )ة)  السيد  حصة ل ائدة  

مالك بأاريخ 6) غشت 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بطانطان  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/185.

7(7I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE BOURZIK TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

ز نقة تو نس عما رة 16 الشقة ) 

مكنا س ، 50000، مكنا س املغر ب

 STE BOURZIK TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شا ر 

ع اال بطا ل رقم 1 اكدا ل الر4ا ط - 

10090 الر4ا ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1158(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOURZIK TRAV SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : اال شغا ل 

املخأل ة

ءاسترا د و تصد ير

جميع العمليا ت الأجا ر ية.

15 شا ر   : عنوان املقر االجأماعي 

1 اكدا ل الر4ا ط -  ع اال بطا ل رقم 

10090 الر4ا ط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : يق  رز  بو  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عمر بو رز يق عنوانه)ا) حي 

اال زدها ر رقم 1 بال د عما ر ي و يسال 

ن 50000 مكنا س املغر ب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر بو رز يق عنوانه)ا) حي 

اال زدها ر رقم 1 بال د عما ر ي و يسال 

ن 50000 مكنا س املغر ب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   11 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 3588.

7(8I

EURO ACCOUNTING HOUSE

ACTLAW CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

 ACTLAW CONSULTING
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة رقم 

3 الشقة رقم 15 الطابق الثالث 

إقامة الوالدية )  - 1000) الجديدة 

اململكة املغر4ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16967

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ACTLAW CONSULTING

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  التسيير  في  استشارات   - قانونية 

اإلدارة.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 الشقة رقم 15 الطابق الثالث 

إقامة الوالدية )  - 1000) الجديدة 

اململكة املغر4ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : ال أحي  تمين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تمين ال أحي عنوانه)ا) 16 

 (1000 املنار   نهج ابن بطوطة حي 

الجديدة اململكة املغر4ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تمين ال أحي عنوانه)ا) 16 

 (1000 املنار   نهج ابن بطوطة حي 

الجديدة اململكة املغر4ية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم )538).

7(9I

مكأب املحاسبة

KAY IZZA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة ) ، 15000، 

الخميسات املغرب

KAY IZZA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 316 حي 

توكر واملاس - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(9095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 KAY  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IZZA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

حي   316  : عنوان املقر االجأماعي 

الخميسات   15000  - واملاس  توكر 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : منير   تومداني  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منير   تومداني  السيد 
الخميسات   15000 ترميالت واملاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  منير   تومداني  السيد 
الخميسات   15000 ترميالت واملاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1168.

730I

مكأب املحاسبة

SAYO MERA 7
إعالن مأعدد القرارات

مكأب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة ) ، 15000، 

الخميسات املغرب
SAYO MERA 7 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 119 
ودادية ياسمينة شارع القدس - 

15000 الخميسات املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(9019

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 1) شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت 500 حصة اجأماعية من فئة 
مائة درهم للحصة من السيد محمد 
الزرقطوني ل ائدة السيد تواتي حاتم
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
املأاجرة,  من:  الشركة  نشاط  تغيير 
ميكانيكي, األشغال املخأل ة تو البناء 

إلى: بيع املالبس الجاهزة بالأقسيط
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد السيد تزخمام يوسف كوكيل 
وحيد للشركة مع جميع الصالحيات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1161.

731I

FINCOSA MARRAKECH

SUDERIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 
املغرب

SUDERIS PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 
رقم 10 الطابق االول عمارة 8) 

شارع يعقوب املريني كليز - 10000 
مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.83(35

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 تبريل   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كريم الشرايبي  )ة)  ت ويت السيد 
حصة اجأماعية من   100 الحسيني 
السيد  ل ائدة   حصة   100 تصل 
تبريل   10 بأاريخ  الحيوني  احمد  )ة) 

.(0(0
بن  احمد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجأماعية  حصة   100 العودة 
السيد  ل ائدة   حصة   100 تصل 
تبريل   10 الحيوني بأاريخ  احمد   )ة) 

.(0(0
اللطيف   عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
اجأماعية  حصة   100 العودة  بن 
100 حصة ل ائدة  السيد  من تصل 
تبريل   10 بأاريخ  الحيوني  احمد  )ة) 

.(0(0
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انس البراوي  )ة)    ت ويت السيد 

تصل  من  اجأماعية  حصة   100

100 حصة ل ائدة  السيد )ة) احمد 

الحيوني بأاريخ 10 تبريل 0)0).

املجرب  عمر  )ة)  السيد  ت ويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   100

100 حصة ل ائدة  السيد )ة) احمد  

الحيوني بأاريخ 3) تبريل 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   17 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 113111.

73(I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بريڤاس اسيرونس كريدي 

كونساي
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

بريڤاس اسيرونس كريدي كونساي 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املركز 

الأجاري نادية عمارة ) الشقة 5 

الطابق ) شارع ابراهيم الروداني 

الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(88853

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 )) شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر االجأماعي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

رفع رتس مال الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

تحديث النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

نقل املقر االجأماعي  للشركة من 

) الشقة  املركز الأجاري نادية عمارة 

شارع ابراهيم الروداني   ( الطابق   5

الدار البيضاء  الى العنوان الأالي 71, 

شارع تن ا الطابق االول الدار البيضاء

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بمقدار  الشركة   املال  رتس  رفع 

من  ليصبح   ، درهم  تلف  تسعمائة 

 ، درهم  مليون  إلى  درهم   100.000

وذلك بإنشاء تسعة آالف سهم جديد 

 ، بقيمة اسمية مائة درهم لكل منها 

تدفع نقًدا ، بالكامل عند االشتراك

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

تم تقديم املساهمات   6 املادة  مايلي: 

الأالي:  النحو  نقًدا وتم توزيعها على 

هولدينغ  انڤيست  مون  الشركة 

750.000,00 درهم ; الشركة بريڤاس 

مجموعه  ;ما  درهم   250.000،00

يبلغ   7 املادة   ; 1.000.000,00درهم 

 1،000،000.00 الشركة  مال  رتس 

سهم   10000 درهم.وهي مقسمة إلى 

مكأتب   ، للسهم  درهم   100 بقيمة 

بالكامل ومدفوع بالكامل ومخصص 

هولدينغ  انڤيست  مون  لـ:الشركة 

7500 سهم ;الشركة بريڤاس  500) 

سهم ;في املجموع 10.000سهم   

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

يقرر املساهمون تن يسبقوا اإلصالح 

األسا�سي  النظام  وتحديث  الشامل 

للشركة ، بما في ذلك جميع الأغييرات 

التي تم إجراؤها حتى اآلن. بعد قراءة 

املنقح  األسا�سي  النظام  مشروع 

واملحّدث للشركة ، يتبنى املساهمون 

التي  املذكورة  األساسية  األنظمة 

تظهر في امللحق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717169.

733I

N2M CONSEIL-SARL

FEE MA
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

FEE MA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19، 

الطابق الثاني رقم 1 الناظور - 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FEE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MA

غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

تصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة 5 رقم 19، الطابق 

 6(000  - الناظور   1 رقم  الثاني 

الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : خالد  العدوتي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  العدوتي  السيد 

املانيا 000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  العدوتي  السيد 

املانيا 000)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3138.

731I

cofiber sarl

تريفة خشب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

تري ة خشب  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

سليمانية - 60300 بركان املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.391

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 0)0) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك تحمد عضمي و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 فبراير   (5 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 (33   ، رابحة عظمي   السيد)ة) 

حصة .

 175 السيد)ة) حني ة خطابي  ،  

حصة .

 (18   ، رشيد عضمي   السيد)ة) 

حصة .

 (18   ، امين عضمي   السيد)ة) 

حصة .

 (18   ، السيد)ة) محمد عضمي  

حصة .

 1(1   ، سعاد عظمي   السيد)ة) 

حصة .
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 1(1   ، امال عضمي   السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/373.
735I

URBAN LAND

ACTIVE BETON
إعالن مأعدد القرارات

ACTIVE BETON
197، شارع املقاومة، الطابق 
06، الدارالبيضاء ، 0000)، 

الدارالبيضاء املغرب
ACTIVE BETON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 197، 
شارع املقاومة، الطابق 06، 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 116909
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 )0 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 GLOBAL من  االسم  تغيير  مايلي: 
 CONSTRUCTION AND
ACTIVE BETON  إلى ENGINEERIN
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
لأبني  تعديل غرض الشركة  مايلي:  
»تهدف الشركة  ما هو مذكور تدناه: 
تصنيع وتسويق  في املغرب والخارج: 
و4يع  إنأاج  الجاهزة.  الخرسانة 
الخرسانة الجاهزة ؛ تصنيع و4يع مواد 
اسأغالل  ؛  الهيدروكر4ونات  رابطة 
املحاجر و4يع جميع مواد البناء. مقاول 
االسأحواذ  ؛  واملواد  البضائع  ينقل 
على حصة بجميع الوسائل في جميع 
الهدف  ذات  الشركات  تو  الشركات 
وبشكل عام  ؛  املماثل تو ذي الصلة 
، جميع املعامالت الأجارية واملنقولة 
تكون  قد  التي  واملالية  والعقارية 
مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

من  تو  تعاله  املذكورة  باألنشطة 
املحأمل تن تعزز تن يذها وتطويرها 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
النظام  من    3 و   ( املادتين  تعديل 

االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
املغرب  في  الشركة  غرض  مايلي: 
الخرسانة  تصنيع وتسويق  والخارج: 
الخرسانة  و4يع  إنأاج  الجاهزة. 
رابطة  مواد  و4يع  تصنيع  ؛  الجاهزة 
الهيدروكر4ونات ؛ اسأغالل املحاجر 
االسأحواذ  البناء.  مواد  جميع  و4يع 
على حصة بجميع الوسائل في جميع 
الهدف  ذات  الشركات  تو  الشركات 
وبشكل عام  ؛  املماثل تو ذي الصلة 
، جميع املعامالت الأجارية واملنقولة 
تكون  قد  التي  واملالية  والعقارية 
مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
من  تو  تعاله  املذكورة  باألنشطة 
املحأمل تن تعزز تن يذها وتطويرها 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 ACTIVE BETON«»:الشركة سم  إ 
S.A.R.L.U في جميع األعمال وال واتير 
واملستندات  واملنشورات  واإلعالنات 
األخرى الصادرة عن الشركة ، يجب 
دائًما تن يسبق اسم الشركة تو يتبعه 
عبارة »شركة ذات مسؤولية محدودة 
االخأصار  تو  وحيد«  مساهم  مع 
رتس  مقدار  و4يان   ».S.A.R.L.A.U«

املال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717359.

736I

بنسالم العربي

FIRBOUTICH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنسالم العربي
حي البرانص القديمة ، 90000، 

طنجة املغرب

FIRBOUTICH TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مجمع 

العرفان اقامة 89) الطابق 1 رقم 
) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1077(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FIRBOUTICH TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني و الدولي للبضائع.
مجمع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العرفان اقامة 89) الطابق 1 رقم ) - 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 100   : الرحالي  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرحالي  ادريس  السيد 
رقم )3 زنقة عزيز لحبابي حي طارق 1 

30050 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرحالي  ادريس  السيد 
رقم )3 زنقة عزيز لحبابي حي طارق 1 

30050 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33733).
737I

alfafisc sarl

 COMPANIE DE

 REALISATION DES

TRAVAUX SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

 COMPANIE DE REALISATION

DES TRAVAUX SARL AU   »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 

 COMPTOIR عند شركة

 D›ASSISTANCE AGRICOLE

جماعة الك ي ات اوالد تايمة  - - 

اوالد تايمة  املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1791

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 18 شتنبر 0)0)

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  الى  الشركة  مقر  تحويل 
عمارة  االول  الطابق   ,1 رقم  الأالي: 

الليمون شارع الحرية اوالد تايمة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

حذف النشاط: االسأيراد و الأصدير 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

حذف النشاط: االسأيراد و الأصدير 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  الى  الشركة  مقر  تحويل 
عمارة  االول  الطابق   ,1 رقم  الأالي: 

الليمون شارع الحرية اوالد تايمة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بأارودانت   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 86)1.

738I
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fidu ben

KSAR DIAFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fidu ben

85 زنقة موالي عبد هللا ، 5010)، 

خريبكة اململكة املغر4ية

KSAR DIAFA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 شارع 

محمد الخامس سوق السبت 

ال قيه بن صالح - 3550) سوق 

السبت ال قيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.513

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

019) تقرر حل  16 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

KSAR DIAFA SARL  مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الخامس  محمد  شارع   1 اإلجأماعي 

 - صالح  بن  ال قيه  السبت  سوق 

بن  ال قيه  السبت  سوق   (3550

صالح املغرب نتيجة ل : عدم اشأغال 

الشركة .

شارع   1 و حدد مقر الأص ية ب 

محمد الخامس  سوق السبت ال قيه 

السبت  سوق   (3550  - صالح  بن 

ال قيه بن صالح املغرب. 

و عين:

النماوي  الكبير   عبد  السيد)ة) 

املنظر   1 سيطا  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

بن  ال قيه  السبت  سوق  الجميل 

سوق السبت ال قيه   (3550 صالح 

)ة)  كمص ي  املغرب  صالح  بن 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  االبأدائية بال قيه بن صالح  

16 شتنبر 0)0) تحت رقم 68).

739I

cofiber sarl

تريفة خشب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

تري ة خشب  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

سليمانية - 60300 بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.391

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  17 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

عضمي امال كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/373.

710I

ficogedek sarl au

 LE GRAND COMPTOIR

 TUNING    AUTO SARL

G.C.T.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 LE GRAND COMPTOIR

 TUNING    AUTO SARL

G.C.T.A)) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 873 

مرجان ) شارع زيأون - 50050 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

507(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

    GRAND COMPTOIR TUNING

.(AUTO SARL (G.C.T.A

الأصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات،  تجزاء  بيع  واالسأيراد، 

وسيط.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

873 مرجان ) شارع زيأون - 50050 

مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

50) حصة    : السيد تيوب عشير 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : عبدالقادر عشير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة سهام عشير :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة غيثة عشير :  50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عشير  تيوب  السيد 

عمارة )) شقة 3 الشطر 1 حي االمان 

50050 مكناس املغرب.

السيد عبدالقادر عشير عنوانه)ا) 

حي االمان شارع محمد   3 شقة   ((

السادس  50050 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  عشير  سهام  السيدة 

شارع   50 شقة   3 املدينة  اقامة 

مكناس   50050 الجيش امللكي م ج  

املغرب.

عنوانه)ا)  عشير  غيثة  السيدة 

 50050 حي االمان    3 شقة   (( رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عشير  تيوب  السيد 

عمارة )) شقة 3 الشطر 1 حي االمان 

50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 875).

711I

N2M CONSEIL-SARL

JONAYDA
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

JONAYDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي لعراوات 

العروي الناظور - 000)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JONAYDA
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع منأجات الأنظيف و الحلويات.

اسأيراد و تصدير.
لعراوات   : عنوان املقر االجأماعي 
الناظور   6(000  - الناظور  العروي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد اعبي رشيد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
حي  السيد اعبي رشيد عنوانه)ا) 
 6(000 الناظور  العروي  القدس 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد اعبي رشيد عنوانه)ا) 
 6(000 الناظور  العروي  القدس 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3137.

71(I

STE TIB COMPT SARL AU

TD ARCHI & CREA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملأقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

TD ARCHI & CREA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 

الدار البيضاء الطابق الثاني - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TD  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARCHI & CREA

: الأصميم  غرض الشركة بإيجاز 

الداخلي.

13 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الدار البيضاء الطابق الثاني - 60000 

وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : توفيق  دعاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة دعاء توفيق عنوانه)ا) حي 

 1 االندلس شارع بنعودة محمد رقم 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دعاء توفيق عنوانه)ا) حي 

 1 االندلس شارع بنعودة محمد رقم 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)1).

713I

توديريك

IBN SINA GESTION -SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية تو شعار 

توديريك
الطابق األول    - شارع تن ا  36ت، 

تن ا  شارع  36ت،  البيضاء  الدار   -

البيضاء،  الدار   - األول  الطابق    -

0000)، الدار البيضاء املغرب

 IBN SINA GESTION -SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 ،100 االجأماعي:  مقرها  وعنوان 

شارع  36ت،  شارع إبراهيم الروداني  

الدار البيضاء   - الطابق األول    - تن ا 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية تو شعار«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.170(17

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   (0(0 شتنبر   01 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 LABORATOIRE DE

PATHOLOGIE IBN SINA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 09)716.

711I

ficogedek sarl au

ACCORDIA
إعالن مأعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL

 Amane, MEKNES. ، 50050،

meknes maroc

ذات  »شركة   ACCORDIA

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 39 

حي حجوى برج موالي عمر - 50050 

مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.13153

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (018 نونبر   13 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

باحاجي  محمد  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسير مشترك للشركة

على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مايلي: تعيين السادة محمد باحاجي، 

بن  ل حيل  منى  ح و،  املصط ى 

شقرون  كموقعين مشتركين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 955).

715I

FICODEC SARL

BUILD CAMPUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

BUILD CAMPUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 103 مسرة 

برداال طريق عين السمن - 30000 

فاس املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.55013

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 شتنبر   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

 (0.000« تي من  درهم«   650.000«

عن  درهم«   670.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 353).

716I



13433 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

LA VIE FISCALE

ROSA MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

ROSA MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

لخضر غيالن عمارة مهداوي الطابق 

الثاني رقم 05 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ROSA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.MED

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

لخضر غيالن عمارة مهداوي الطابق 

الثاني رقم 05 - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 700   : رضوان  امساعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : محمد  امساعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد امساعد رضوان عنوانه)ا) 

 17 رقم   1 حي العرفان زنقة البسمة 

60000 وجدة املغرب.

السيد امساعد محمد عنوانه)ا) 

شارع محمد السادس حي املسيرة رقم 

36 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امساعد رضوان عنوانه)ا) 

 17 رقم   1 حي العرفان زنقة البسمة 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 039).

717I

FICODEC SARL

BUILD CAMPUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

BUILD CAMPUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 103 مسرة 

برداال طريق عين السمن - 30000 

فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.55013

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) محمد العدوي  ت ويت السيد 

 (00 حصة اجأماعية من تصل   80

فاطمة  )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

شتنبر   07 بأاريخ  الشراط  الزهراء 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 353).

718I

SOUHAL CONSULTING

HARTMED GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

HARTMED GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

)8 الطابق االر�سي حي البهجة دوار 
العسكر  - 10000 مراكش املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.733(9
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 غشت   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»100.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115160.
719I

مكأب الحسابات ح ل

FATHI BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح ل
0) شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 0130)، الدار البيضاء 

املغرب
FATHI BUILDING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول 
البيضاء - 0000) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FATHI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. BUILDING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

61 محج   : عنوان املقر االجأماعي 

الطابق االول   39 اللة ياقوت الرقم 

البيضاء - 0000) البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة بدا مليكة عنوانه)ا) درب 

 (0130 10 ق ج  )1 رقم  حالد زنقة 

البيضاء املغرب.

السيدة فأحي خديجة عنوانه)ا) 

ج  ق   10 رقم   1( زنقة  حالد  درب 

0130) البيضاء املغرب.

السيدة اكويس سكينة عنوانه)ا) 

ج  ق   10 رقم   1( زنقة  حالد  درب 

0130) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بدا مليكة عنوانه)ا) درب 

 (0130 10 ق ج  )1 رقم  حالد زنقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717671.

750I
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FINCOSA MARRAKECH

SUDERIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب

SUDERIS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

10 الطابق االول عمارة 8) شارع 

يعقوب املريني كليز - 10000 مراكش 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.83(35

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكريم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

150 حصة اجأماعية من تصل  نور 

150 حصة ل ائدة  السيد )ة) احمد  

الحيوني بأاريخ 30 يونيو 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم )11567.

751I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MANWILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

MANWILA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الحسني شارع االندلس رقم 1015 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANWILA

اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير مقهى.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  1015 الحسني شارع االندلس رقم 

73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : اسهيب  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد البشير كبيري :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اسهيب  ياسين  السيد 

مدينة خلي ة 63)3 قطر قطر.

عنوانه)ا)  كبيري  البشير  السيد 

 3(63 الخويا  الداخل  االمن  قوات 

قطر قطر.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اسهيب  ياسين  السيد 

مدينة خلي ة 63)3 قطر قطر

عنوانه)ا)  كبيري  البشير  السيد 

 3(63 الخويا  الداخل  االمن  قوات 

قطر قطر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 0)0) تحت رقم )78.

75(I

global audit partners

PHOTOSPORT ZERKTOUNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

 PHOTOSPORT ZERKTOUNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مارينا 

شارع املوحدون برج كريسطال 1 

الطابق 10 - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PHOTOSPORT ZERKTOUNI

مخأبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصور.

مارينا   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 1 كريسطال  برج  املوحدون  شارع 

الدار البيضاء   (0000  -  10 الطابق 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بالحسين تيوب :  10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   (0   : السيدة مراد نعيمة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

السيدة بالحسين ليلي :  0) حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

 (0   : السيدة بالحسين سوكينة 
حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بالحسين تيوب عنوانه)ا) 
شارع جع ر إبن عطية بورغون   17

0050) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  نعيمة  مراد  السيدة 
شارع جع ر إبن عطية بورغون   17

0050) الدار البيضاء املغرب.
السيدة بالحسين ليلي عنوانه)ا) 
سيال  املنصور  يعقوب  شارع   (78
الدار   (0380 السالم  حي  سكوير 

البيضاء املغرب.
سوكينة  بالحسين  السيدة 
بورغون  شارع    (31 عنوانه)ا) 

0010) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالحسين تيوب عنوانه)ا) 
شارع جع ر إبن عطية بورغون   17

0050) الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  نعيمة  مراد  السيدة 
شارع جع ر إبن عطية بورغون   17

0050) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 6)7171.

753I

ACS CONSEILS

YASIBRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

ACS CONSEILS
اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب
YASIBRIQUES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 
بريك طريق 9 سيدي املكي  - 6000) 

برشيد املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5511
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (019 يوليوز   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   3.500.000«

»1.500.000 درهم« إلى »8.000.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   18 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

019) تحت رقم 1060.

751I

cofiber sarl

هبري وقي�سي للمحروقات
إعالن مأعدد القرارات

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

هبري وقي�سي للمحروقات »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: الطريق 

الرئيسية لوجدة - 60050 اح ير 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5155

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 10 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

الذي ينص على  قرار رقم االول: 

للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

تبعا للمادة 15 من القانون األسا�سي 

السيد:  محدودة  غير  وملدة  للشركة 

املزداد  مغربي،  الكريم،  عبد  قي�سي 

 ،01.01.196( في  وجدة  درار  ببني 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

F(53111 ، الساكن ب رنسا. إثر ذلك 

و4إمضاء  ت صبحت الشركة مسيرة  
غير مشترك لكل من السيدين هبري 

محمد اشرف و قي�سي عبد الكريم. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

تبعا للمادة 15 من القانون األسا�سي 

السيد:  محدودة  غير  وملدة  للشركة 

املزداد  مغربي،  الكريم،  عبد  قي�سي 

 ،01.01.196( في  وجدة  درار  ببني 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

F(53111 ، الساكن ب رنسا. إثر ذلك 

و4إمضاء  ت صبحت الشركة مسيرة  

غير مشترك لكل من السيدين هبري 

محمد اشرف و قي�سي عبد الكريم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/375.

755I

cofiber sarl

هبري وقي�سي للمحروقات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

هبري وقي�سي للمحروقات »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: الطريق 

الرئيسية لوجدة - 60050 اح ير 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5155

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 10 شتنبر 0)0)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقأضيات  مع  للشركة 

السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 

قي�سي عبد الكريم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (3 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/375.

756I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TECHNAQUA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1-01)77 

صندوق البريد رقم 116، 73000، 

الداخلة املغرب

TECHNAQUA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع مكة 

عمارة الصالحي الطابق الثاني رقم 

06 - 70000 العيون  املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.19971

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 01 شتنبر 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
العيون    70000  -  06 رقم  الثاني 

بلوك  اسماميد  »شارع  إلى  املغرب« 

 73000  -  1 االمل  حي   (0 رقم   38

الداخلة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 71)).

757I

FINCOSA MARRAKECH

SUDERIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 10000، مراكش 

املغرب

  SUDERIS PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب
 رقم 10 الطابق االول عمارة 8) 

شارع يعقوب املريني كليز - 10000 
مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.83(35
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  01 يوليوز  املؤرخ في 
الحيوني  مسيرجديد للشركة السيد  

احمد كمسير آخر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم )11567.

758I

MON COMPTABLE SARL

 BINJNANAT TAHRI
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 BINJNANAT TAHRI
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 35 تجزئة 
ملشيور طريق تازة  - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مأبوعة  الشركة  تسمية 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 BINJNANAT TAHRI  : تسميتها 

.IMMOBILIER
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منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغال  العامة  االشغال  عقاري+ 

البناء.

عنوان املقر االجأماعي : 35 تجزئة 

وجدة   60000  - ملشيور طريق تازة  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 900   : الحسن  طاهري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : السيد طاهري مصط ى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد طاهري الحسن عنوانه)ا) 

35 تجزئة ملشيور طريق تازة  60000 

وجدة املغرب.

السيد طاهري مصط ى عنوانه)ا) 

35 تجزئة ملشيور طريق تازة  60000 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طاهري الحسن عنوانه)ا) 

35 تجزئة ملشيور طريق تازة  60000 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 131).

759I

درعة ارشادات ش.م.م

 LABORATOIRE

 POLYTECHNIQUE DU SUD

»»POLYLAB.SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

15 شارع بئر تنزران صندوق بريد 

10 تصومعت 15 شارع بئر تنزران 

صندوق بريد 10 تصومعت، 

15000، ورزازات املغرب

 LABORATOIRE

 POLYTECHNIQUE DU SUD

POLYLAB.SUD««  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 8)1 

حي املقاومة شارع موالي الطاهر 

بن عبد الكريم - 15000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

110(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 LABORATOIRE  : تسميتها 

 POLYTECHNIQUE DU SUD

. »»POLYLAB.SUD

تحقيق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات  مكأب  اإلخأبارات. 

ومراقبة الجودة..
عنوان املقر االجأماعي : رقم 8)1 

حي املقاومة شارع موالي الطاهر بن 

عبد الكريم - 15000 ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد منعيم بلقائد : 50) بقيمة 

100 درهم.

 (50  : العماري  احمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 : والطلبة  الرحمان  عبد  السيد 

50) بقيمة 100 درهم.

بقيمة   (50  : تابو  السيد حميد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلقائد  منعيم  السيد 
دوار ازيكي عرصة الحاج رحال رقم 

183 10150 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  العماري  احمد  السيد 
زاكورة   15900 رشيد   موالي  حي 

املغرب.
والطلبة  الرحمان  عبد  السيد 
ايت ابريرن بومالن دادس  عنوانه)ا) 

15800 تنغير املغرب.
رقم  السيد حميد تابو عنوانه)ا) 
8)1 حي املقاومة شارع موالي الطاهر 
ورزازات   15000 الكريم  عبد  بن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد حميد تابو عنوانه)ا) 
8)1 حي املقاومة شارع موالي الطاهر 
ورزازات   15000 الكريم  عبد  بن 

املغرب
والطلبة  الرحمان  عبد  السيد 
ايت ابريرن بومالن دادس  عنوانه)ا) 

15800 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بورزازات  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 180.

760I

ANEXIS CONSEIL

PALAZZINA MIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
)1 زنقة صبري بوجمعة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،(0110 املغرب

PALAZZINA MIA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )1, زنقة 
صبري بوجمعة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 0110) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
173179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (018 مارس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PALAZZINA MIA
مروج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات واملباني
)1, زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
شقة  األول  الطابق  بوجمعة  صبري 
رقم 6 - 0110) الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد منجور ادريس :  10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 336   : مرينة  صكانكا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3(1   : صونية  منجور  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد منجور يونس :  7)3 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ادريس  منجور  السيد 
األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب.
السيدة صكانكا مرينة عنوانه)ا) 
األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب.
السيدة منجور صونية عنوانه)ا) 
األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  يونس  منجور  السيد 
األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  منجور  السيد 
األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب.
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السيدة صكانكا مرينة عنوانه)ا) 

األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب

السيدة منجور صونية عنوانه)ا) 

األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  يونس  منجور  السيد 

األول  الحسن  موالي  شارع   116

0000) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  كريم  منجور  السيد 

الدار   (0000 زنقة تحمد فارس   13

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم ---------.

761I

cofiber sarl

كابادو كلوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

كابادو كلوب  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17، شارع 

الشهداء حي الحسني  - 60300 

بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(137

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  1) شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ملدغري محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/376.

76(I

S&M TRUCKS

آس أند آم طراكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S&M TRUCKS

 Avenue Mers Sultan, Apt 3  ,(6

 Etage 1, Casablanca ، 20130،

CASABLANCA MAROC

آس تند آم طراكس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع مرس 

السلطان رقم 6) شقة 3 طابق 1  - 

0130) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173917

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : آس تند 

آم طراكس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأصدير  و  ودوليا  محليا  البضائع 

واالسأيراد.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مرس السلطان رقم 6) شقة 3 طابق 

1  - 0130) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد صالح بكار :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بكار  صالح  السيد 

 (0700  5 رقم   85 عمارة  املسيرة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بكار  صالح  السيد 

 (0700  5 رقم   85 عمارة  املسيرة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1919).

763I

LEADER FINANCE

SONAVER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

SONAVER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

األول رقم ) العمارة 0)5 املنار 3 

الشرف - 10000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.86713

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (018 تكأو4ر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  نور  )ة)  السيد  ت ويت 

زعبول 50 حصة اجأماعية من تصل 

ايت  )ة)  السيد  حصة ل ائدة    100

الكامل ر�سى بأاريخ 1) تكأو4ر 018).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   11 بأاريخ  بمراكش   الأجارية 

018) تحت رقم 36)8.

761I

ACS CONSEILS

TOP PNEUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

ACS CONSEILS
اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب
TOP PNEUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي ثجزئة 

الوحدة رقم 39) حد السوالم 18 
شارع ان ا الطابق االول 6000) حد 

السوالم املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3765

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (019 فبراير   1( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
 80.000« تي من  درهم«   1(0.000«
عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

019) تحت رقم 38).
765I

Advanced Finance Consulting

SANIREX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advanced Finance Consulting
رحال مسكيني برج الياقوت بناية 

ب رقم 16 ، 0000)، الدار البيضاء 
اململكة املغر4ية

SANIREX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 119 شارع 
عبد املؤمن رقم 18 - 0310) الدار 

البيضاء اململكة املغر4ية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1739(9
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 17 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SANIREX

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحماية  النظافة  منأجات  وتصميم 

الصحة.

 119  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (0310  -  18 شارع عبد املؤمن رقم 

الدار البيضاء اململكة املغر4ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : جودة  غزالن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جودة  غزالن  السيدة 

 1 الطابق   ، بويبالن  جبل  شارع   5

البيضاء  الدار   (0000 بورغون   ،

اململكة املغر4ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جودة  غزالن  السيدة 

 1 الطابق   ، بويبالن  جبل  شارع   5

البيضاء  الدار   (0000 بورغون   ،

اململكة املغر4ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1955).

766I

ACS CONSEILS

 COMPTOIR INDUSTRIEL

 POUR L›ELECTRONIQUE

»»CIELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ACS CONSEILS

اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب

 COMPTOIR INDUSTRIEL POUR

 »L›ELECTRONIQUE »CIELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 173 زنقة 

النحاس النحوي املعاريف - 6000) 

الدارالبيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39015

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (019 شتنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) فؤاد بن بوعزة 

تصل  من  اجأماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   1.000

 07 بأاريخ  علوي  اسماعيلي  احمد 

تكأو4ر 019).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

نونبر 019) تحت رقم 0303)7.

767I

ACDEN

كاف سينالين فرع شركة
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

كاف سينالين فرع شركة »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي:  الرقم 3 

شقة رقم 1 شارع 30 حي سدري ج 1 

- 0650)  الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.3(0037

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  8) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 Josu Imaz السيد  عزل  مايلي: 
كمدير  وظي أه  من   Murguiondo
 Mr السيد  له  بديل  وتعيين   لل رع 
 Jesus María Ibarbia Iriondo
ب  والقاطن   ، اسباني  جنسيأه   ،
 Beasain (Guipuzkoa(  ، calle José
والحامل   Miguel Iturrioz nº (6
مع   PAF531361 لجواز الس ر عدد  

ت ويض السلطات.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 Jesus María Ibarbia فوض السيد 
Iriondo سلطاته في تمثيل ال رع إلى 
 Alberto Altuna Ibarrondo السيد 
جنسيأه اسباني والحامل لجواز    ،
وإلى   PAG713353 عدد    الس ر 
 Aitor Berasarte López السيد 
لجواز  والحامل  اسباني  جنسيأه   ،

.PAA3(5881  الس ر عدد
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تغيير اي بند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717553.
768I

omed consulting sarl

امازينغ سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omed consulting sarl
 av mohamed daoud 5 eme 310
etage ، 93040، tetouan maroc

امازينغ سارل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع بني 
يدر زنقة 11 رقم 39 مكرر كويلما 

تطوان - 93010 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7587
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : امازينغ 

سارل.
استراد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير طاوالت الكول ازور
طاوالت  انواع  جميع  صنع 

الكول ازور.
عنوان املقر االجأماعي : شارع بني 
كويلما  مكرر   39 رقم   11 زنقة  يدر 

تطوان - 93010 تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 900   : الهرموش  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : السيد رضوان البرو�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد كريم الهرموش عنوانه)ا) 
شارع الالذقية رقم 139 ط 3 تطوان 

93010 تطوان  املغرب.
البرو�سي  رضوان  السيد 
عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي عمارة 
 93010 تطوان    3 ) شقة  6) طابق 

تطوان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم الهرموش عنوانه)ا) 
شارع الالذقية رقم 139 ط 3 تطوان 

93010 تطوان  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3350.

769I
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STE DOMICILE CONSEIL

STE FIL MAZ TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

  STE FIL MAZ TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

األر�سي  ، ملك الزيأونة 1 ، عمارة 

رقم 1 حي النكد جرسيف . - 35100 

جرسيف  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 EN : رقم الأقييد في السجل الأجاري

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE FIL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. MAZ TRANS SARL

-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغير.

-وسيط دولي لنقل البضائع 

-اسأيراد وتصدير.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عمارة   ،  1 ملك الزيأونة   ، األر�سي  

رقم 1 حي النكد جرسيف . - 35100 

جرسيف  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة    : السيد مازى توفيق 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد طارق ال اللي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد مازى توفيق عنوانه)ا) حي 

طنجة   03 رقم   0( الزنقة   البحاير 

90060 طنجة املغرب.

السيد طارق ال اللي عنوانه)ا) حي 

جرسيف     35100 النكد جرسيف  

املغرب.

السيدة املعطاوي هاجر عنوانه)ا) 

 35100 جرسيف  السعادة  تجزئة 

جرسيف  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مازى توفيق عنوانه)ا) حي 

طنجة   03 رقم   0( الزنقة   البحاير 

90060 طنجة املغرب

السيد طارق ال اللي عنوانه)ا) حي 

جرسيف    35100 جرسيف   النكد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/871.

770I

ACS CONSEILS

 A3TEC«AUTOMATISME« 

 ELECTROTECHNIQUE

 ELECTRONIQUE

ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ACS CONSEILS

اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6100)، برشيد املغرب

 A3TEC«AUTOMATISME« 

 ELECTROTECHNIQUE

  ELECTRONIQUEELECTRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 105 

املنطقة الصناعية اوالد صالح 

مدشر شراقة ديوانة حجر النحل 

6000) اوالد صالح املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(0839

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (019 شتنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) فؤاد بن بوعزة 

تصل  من  اجأماعية  حصة   1.(50

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   1.(50

 07 بأاريخ  علوي  اسماعيلي  احمد 

تكأو4ر 019).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

نونبر 019) تحت رقم 0301)7.

77(I

ATLAS DOTNET SERVICE

ATLAS DOTNET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATLAS DOTNET SERVICE

10 زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 5 ، 

0)01)، الدار البيضاء املغرب

ATLAS DOTNET SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 0)01) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173(75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.DOTNET SERVICE
برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحاسوب.
زنقة   10  : عنوان املقر االجأماعي 
 (01(0  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ابراهيم طاي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم طاي عنوانه)ا) حي 
تي لت   15100  590 رقم  االندلس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم طاي عنوانه)ا) حي 
تي لت   15100  590 رقم  االندلس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1386).

771I

SOCIETE FIDAV SARL

STE OTAMINE SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

STE OTAMINE SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجأماعي: كراج رقم 
01 النسيم 1-16 الم البساتين  - 

50000 مكناس  املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(9077
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 17 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: االحأ اظ باملسير ادريس الأاج 

كمسير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 969).

776I

FIDUNEL

PREVENTIS
إعالن مأعدد القرارات

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

0000)، الدار البيضاء املغرب

PREVENTIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 10 زنقة 

ابو إسحاق الوجاج املعاريف - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1(1711

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

019) تم اتخاذ  10 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  إجأماعية  حصة   500 ت ويت 

السيد بلعيد كويغري إلى السيد دينار 

عزيز

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد دينار عزيز مسير وحيد 

للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لأصبح 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القانون  1و6و7و15من  تغييرالبند 

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لأصبح 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

من  إجأماعية  حصة   500 ت ويت 

السيد بلعيد كويغري إلى السيد دينار 

عزيز

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

مايلي: السيد دينار عزيز اصبح يملك 

اصل  من  إجأماعية  1000حصة 

100  حصة 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد دينار عزيز مسير 

وحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 019) تحت رقم 6)35)7.

778I

STE BJAYOUMPORT SARL

STE BJAYOUMPORT SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

STE BJAYOUMPORT SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م

 7 زنقة العراق اقامة الص ا

 و املروة الطابق االول رقم 17 

طنجة، 90000، طنجة املغرب

  STE BJAYOUMPORT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 

العراق اقامة ص ا و املروة طابق 

االول رقم 17 طنجة  - 90000 

طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.87353

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 يوليوز   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بجايو  سهيلة  )ة)  السيد  ت ويت 

100 حصة اجأماعية من تصل 100 

بدر بجايو  )ة)  السيد  حصة ل ائدة  

بأاريخ 1) يوليوز 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   18 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )197.

781I

CABINET HAMDI

BEST FOOD DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

 BEST FOOD DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي إقامة 

الورود 59 شارع الزرقطوني الطابق 

8 الرقم 1) - 0 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(0115

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   0( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

سواء  تشكاله,  جميع  في  النقل 

للشركة ن سها تو لعمالئها.

ملخألف  البضائع  جميع  نقل 

الوجهات الوطنية و الدولية.

ن ل البضائع بالشاحنات بحمولة 

تربعة  من  تقل  تو  تساوي  معأمدة 

عشر )11) طنا.

نقل البضائع بواسطة السيارات 

مطابقة  املعأمدة  حمولتها  التي 

للمعايير املعمول بها.

النظام  من   ( البند  تعديل 

األسا�سي

تعيين مسؤول لنقل البضائع

تعديل النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 9)7176.

78(I

G.MAO.CCF

STE TAZANTOUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (1

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE TAZANTOUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 111 طريق  

الجل حرشيت كمبير جرسيف 

111 طريق  الجل حرشيت كمبير 

جرسيف 30000 فاس املعرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6(9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (016 يناير   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املحجوب  )ة)    السيد  ت ويت 

حصة اجأماعية من   90 بال ضيل  

)ة)  السيد  حصة ل ائدة    90 تصل 

فبراير   03 بأاريخ  بورسن   احمد   

.(016

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بجرسيف  بأاريخ 9) نونبر 

016) تحت رقم 66).

786I
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SOCIETE FIDAV SARL

STE FAMITAJ SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

STE FAMITAJ SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

11 تجزئة املهدي 1 شارع محمد 

الخامس  - 51000 الحاجب املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.11913

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 17 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: االحأ اظ باملسير ادريس الأاج 

كمسير وحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي:

 التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 971).

787I

fiduazizi

CHAFAI PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 CHAFAI PESCA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 AABDA N°04 QUARTIER KHAT

 RAMLA 01 - 70000 LAAYOUNE

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(131

 (1 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHAFAI PESCA

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك.

 RUE  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 AABDA N°01 QUARTIER KHAT

 RAMLA 01 - 70000 LAAYOUNE

.MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : الشافعي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : الشافعي  علي  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد علي الشافعي عنوانه)ا) حي 
تليال اقامة تكدال بلوك 05 رقم 1)1 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي الشافعي عنوانه)ا) حي 
تليال اقامة تكدال بلوك 05 رقم 1)1 

80000 اكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 1) يوليوز 

0)0) تحت رقم 0)0)/1605.

788I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE HOSPITALISTE
SARL AU

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

 STE HOSPITALISTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOSPITALISTE SARL AU
تاجر    *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألدوات  بالأقسيط  تو  بالجملة 

الطبية والجراحة 
11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
محمد السالوي فاس - 30000 فاس  

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد عثمان لقاللش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان لقاللش عنوانه)ا) 

السكن الوظي ي زواغة عين قادوس 

فاس 30000 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان لقاللش عنوانه)ا) 

السكن الوظي ي زواغة عين قادوس 

فاس 30000 فاس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 385).

790I

LK CONSULTING SARL

EL FEDAN CHANGE
إعالن مأعدد القرارات

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 15 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

EL FEDAN CHANGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

سيدي طلحة قيسرية السنبلة 

الدهبية رقم 1 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.8553

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (019 نونبر   19 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ابطال  االدارة للسيد محمد العبا�سي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تسمية السيدة سناء العبا�سي كمسير 

جديد.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  

السيدة سناء العبا�سي مسير الشركة 

ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   (8 بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

019) تحت رقم 6315.

79(I

EURO ACCOUNTING HOUSE

BREJA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

BREJA SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 
رقم 7) - الطابق الرابع البسأان 

7 حي السالم - شارع جبران خليل 

جبران - 1000) الجديدة اململكة 

املغر4ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16965

 (9 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BREJA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SOLUTIONS

الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

الصناعية - الخدمات الصناعية.

الشقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 7) - الطابق الرابع البسأان 7 حي 

 - - شارع جبران خليل جبران  السالم 

1000) الجديدة اململكة املغر4ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

50) حصة    : السيد تيوب بالطي 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : بالل  جمجامة  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : الأون�سي  جناح  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : السنوني  البشير  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تيوب بالطي عنوانه)ا) 37. 
الجديدة   (1000   ( النجد  تجزئة 

اململكة املغر4ية.
عنوانه)ا)  بالل  جمجامة  السيد 
 (1100 التهامية   الزاوية  درب   .(5

تزمور اململكة املغر4ية.
عنوانه)ا)  الأون�سي  جناح  السيد 
 (1(00 الزمامرة  النهضة  حي   (51

سيدي بنور اململكة املغر4ية.
السيد البشير السنوني عنوانه)ا) 
زنقة 6 رقم )11 حي املزرعة تابريكت 

111000 سال اململكة املغر4ية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير السنوني عنوانه)ا) 
زنقة 6 رقم )11 حي املزرعة تابريكت 

111000 سال اململكة املغر4ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5383).
791I

ESPACE CONSULTING

KUN WAIEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

 KUN WAIEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

156, درب سطات اوجوح ,بوعنانية 

,الطالعة الصغيرة ,فاس املدينة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6(363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 KUN  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.WAIEAN

و  تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسأغالل دور الضيافة.

الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

,بوعنانية  درب سطات اوجوح   ,156

 - املدينة  ,فاس  الصغيرة  ,الطالعة 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 WYBAILLIE KATRIEN السيدة 

 100 MARIA :  1.000 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 WYBAILLIE KATRIEN السيدة 

درب   ,156 الرقم  عنوانه)ا)   MARIA

,الطالعة  ,بوعنانية  اوجوح  سطات 

30000 فاس  ,فاس املدينة  الصغيرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 WYBAILLIE KATRIEN السيدة 
درب   ,156 الرقم  عنوانه)ا)   MARIA
,الطالعة  ,بوعنانية  اوجوح  سطات 
30000 فاس  ,فاس املدينة  الصغيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم )99.

796I

FIDUCIAIRE LAMIN

ITKANE ABOU DAHAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
ITKANE ABOU DAHAB شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 
)1 جنان موالي اسماعيل باب 
الخوخة  - 30000 فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ITKANE ABOU DAHAB
استراد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير و بيع املالبس الأقليدية.
 183  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع )1 جنان موالي اسماعيل باب 

الخوخة  - 30000 فاس  املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : هشام  برشيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  برشيد  السيد 
183 شارع )1 جنان موالي اسماعيل 

باب الخوخة 30000 فاس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  برشيد  السيد 
183 شارع )1 جنان موالي اسماعيل 

باب الخوخة 30000 فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)13/0)).

798I

BUDGET BNB

STE PALMIERS SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

PALMIERS SAKANE
 IMM 83 LOT ZEITOUNE

 ADDOUHA 83 GH  APP 21 ،
30000، FES MAROC

STE PALMIERS SAKANE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 83 
تجزئة الزيأون الضحى 83 ج ه 11 

شقة 1)  - 30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.15907

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :
علمي  نوفل   )ة)  السيد  ت ويت 
5.600 حصة اجأماعية من  حمدان 
تصل 5.600 حصة ل ائدة  السيد )ة) 
شتنبر   0( محمد امين كطوع بأاريخ 

.(0(0

السالوي  فهد  )ة)  السيد  ت ويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   (.800

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   (.800

شتنبر   0( محمد امين كطوع بأاريخ 

.(0(0

هللا   عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

السالوي 800.) حصة اجأماعية من 

تصل 800.) حصة ل ائدة  السيد )ة) 

فؤاد ملنور بأاريخ )0 شتنبر 0)0).

ت ويت السيد )ة) محمد السالوي 

تصل  من  اجأماعية  حصة   (.800

800.) حصة ل ائدة  السيد )ة) فؤاد 

ملنور بأاريخ )0 شتنبر 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 113).

800I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي تكونأينغ

 SOCIETE RADDAM

 TRAVAUX
 شركة الردام لألشغال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 DERDABI الدردابي تكونأينغ

ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 31، 

 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق

 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200

MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE RADDAM TRAVAUX

- شركة الردام لألشغال شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السالم، شارع معركة تنوال، رقم 

93، املضيق. - 00)93 املضيق 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.98(7

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  1) غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 -  SOCIETE RADDAM TRAVAUX
شركة الردام لألشغال  مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
شارع معركة  اإلجأماعي حي السالم، 
 93(00  - املضيق.   ،93 رقم  تنوال، 
غياب   : ل  نتيجة  املغرب  املضيق 
مع  سنوات  منذ  الأجاري  النشاط 
انخ اض الوضعية الصافية  إلى تقل 

من ربع رتسمال الشركة. .
حي  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
السالم، شارع معركة تنوال، رقم 93، 

املضيق. - 00)93 املضيق املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فريد  الردام و عنوانه)ا) 
حي السالم، شارع معركة تنوال، رقم 
93، املضيق. 00)93 املضيق املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3355.
801I

STE FIDUCONFIANCE

 STATION SERVICE SIDI
BRAHIM

إعالن مأعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 STATION SERVICE SIDI

BRAHIM  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم II فاس - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.15897

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 مارس   1( املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

1 تسجيل الوفاة : الذي  قرار رقم 

وفاة السيد محمد  ينص على مايلي: 

عبدالوي معن 

)إعادة توزيع الحصص  قرار رقم 

مايلي:  ينص على  الذي  اإلجأماعية: 

اإلجأماعية  الحصص  توزيع  إعادة 

لورتة السيد محمد عبدالوي معن 

الشكل  تحويل   3 رقم  قرار 

الذي ينص على   : للشركة  القانوني 

مسؤولية  ذات  شركة   من  مايلي: 

محدودة بشريك وحيدإلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة .

مسيرتين  تعيين   1 رقم  قرار 

الذي ينص على   : جديدتين للشركة 

مايلي: تعيين السيدة بشرى عبدالوي 

معن والسيدة فاطمة عبدالوي معن  

ملدة ثالت سنوات  مسيرتين للشركة  

فابلة للأجديد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

إعادة توزيع رتسمال الشركة  مايلي: 

إثر وفاة السيد محمد عبدالوي معن

بند رقم )1: الذي ينص على مايلي: 

إعادة ت ويت الحصص االجأماغية 

بين الشركاء 

على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيدة بشرى عبدالوي 

معن والسيدة فاطمة عبدالوي معن  

ملدة ثالت سنوات  مسيرتين للشركة  

فابلة للأجديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 51)).

805I
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ADYEL & ASSOCIES

OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 13

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
OFFICE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ان ا، 
131 العمارة ازير. الرقم 11 بـ  الدار 
البيضاء  الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(781
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. OFFICE
تجارة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشراء و4يع وتسويق اللوازم املكأبية.

وتسويق  و4يع  وشراء  تجارة   •
اللوازم املدرسية.

• تجارة وشراء و4يع وتسويق تثاث 
املكاتب.

• جميع تعمال الطباعة. الصورة
• تجارة وشراء و4يع وتسويق لعب 
وتعياد  الح الت  وتدوات  األط ال 

امليالد
وتسويق  و4يع  وشراء  تجارة   •

ملحقات وتجهزة الكمبيوتر.
• اسأيراد و تصدير ؛.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ان ا، 131 العمارة ازير. الرقم 11 ب ـ 
الدار البيضاء  الدار البيضاء 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة عبالء العلوي حسني :  50 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

50 حصة  السيد جمال الهموم :  

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

حسني  العلوي  عبالء  السيدة 

مجموعة   3 ديار األندلس  عنوانه)ا) 
11 مبنى 7 طابق 3 رقم )1 بوسكورة 

النواصر الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الهموم  جمال  السيد 

 7 11 مبنى  3 مجموعة  ديار األندلس 
بوسكورة النواصر   1( رقم   3 طابق 

0000) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حسني  العلوي  عبالء  السيدة 

مجموعة   3 ديار األندلس  عنوانه)ا) 
11 مبنى 7 طابق 3 رقم )1 بوسكورة 

النواصر الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

808I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE   )موتمنة األمانة 

املحلية)

مقاولة االشغال و االستيراد 

»اونتريم«
إعالن مأعدد القرارات

   FIDUCIAIRE AMANA LOCALE

)موتمنة األمانة املحلية)

511 زنقة رمضان الكا�سي الحي 

القديم ، 65800، تاوريرت املغرب

مقاولة االشغال و االسأيراد 

»اونتريم«  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 6 تجزئة 
الرشاد    - 65800 تاوريرت  املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(0703
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 07 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على الحسابات املوقوفة في 

31/1(/(019
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على عمايات الأص ية التي 

لم يترتب عنها اي ر4ح او خسارة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
براءة  منح  و  الأص ية  ق ل  اعالن 
و  للشركة  القانوني  للمص ي  الدمة 

كدلك للمسير
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االعالن عن تص ية و حل الشركة و 
بمقرها  الشركة  بوثائق  االحأ اظ 

االجأماعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )198.
811I

SIGNATUREPRODUCTION

SIGNATUREPRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIGNATUREPRODUCTION
 RUE DE LA MUTUALITE  7

 RDC ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 SIGNATUREPRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

الأعاضدية الطابق الس لي املعاريف 
0330) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

166(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SIGNATUREPRODUCTION

اإلنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري.

زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأعاضدية الطابق الس لي املعاريف 

0330) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد السحاقي مامون 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد السحاقي مامون عنوانه)ا) 

الشقة   1 طابق  الأعاضدية  زنقة   7

البيضاء  الدار   (0330 املعاريف   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السحاقي مامون عنوانه)ا) 

الشقة   1 طابق  الأعاضدية  زنقة   7

البيضاء  الدار   (0330 املعاريف   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 0)0) تحت رقم 11373.

81(I



13445 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

STE ANGLE DE GESTION SARL

DROGUERIE VIVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع تحمد الحريزي تجزئة 

الأمسماني رقم 6 - ت تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

DROGUERIE VIVA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي احريق 

شارع رودة  - 93150 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DROGUERIE VIVA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.DROGUERIE

عنوان املقر االجأماعي : حي احريق 

شارع رودة  - 93150 تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد يوسف السو�سي النعيمي  :  

370 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيد عبد الرفيع اكعرير  :  0)3 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الواحد اكعرير  :  310 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

النعيمي   السيد يوسف السو�سي 
املوز حي احريق  زنقة   03 عنوانه)ا) 

مرتيل  93150 تطوان املغرب .

اكعرير   الرفيع  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي كطالن شارع ابن حزم 

مرتيل  93150 تطوان  املغرب .
اكعرير   الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي احريق زنقة املوز رقم 3 

مرتيل  93150 تطوان  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
النعيمي    السيد يوسف السو�سي 
املوز حي احريق  زنقة   03 عنوانه)ا) 

مرتيل  93150 تطوان املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
8) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 1609.

813I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

GLOBAL TECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 GLOBAL TECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

القسام بلوك س شارع الخرتوم رقم 
5 سطات - 6000)  سطات املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5591
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجأماعية  حصة   (50 غسني 
)ة)  السيد  50) حصة ل ائدة   تصل 
شتنبر   (( بأاريخ  فاوت  االله  عبد 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بسطات  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)/1091.

811I

هند لشقر

STE CROUWNCERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 6) مكرر ) نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس ، 30000، فاس فاس

STE CrouwnCeram شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

باسي يك 3 زنقة اللة حسناء فاس  

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CrouwnCeram

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-الأصدير  االسنان  مواد  وتوزيع 

واالستراد.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
باسي يك 3 زنقة اللة حسناء فاس  - 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اسماعيل خليوي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

خليوي   اسماعيل  السيد 
بلوك   19 زنقة   11 رقم  عنوانه)ا) 

 30000 فاس   الخميس  لبيطا ظهر 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خليوي   اسماعيل  السيد 
بلوك   19 زنقة   11 رقم  عنوانه)ا) 

 30000 فاس   الخميس  لبيطا ظهر 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 51)).

815I

AMAR IDEA CABINET

 GLOBAL SCIENTIFIK
ATLANTIC

إعالن مأعدد القرارات

AMAR IDEA CABINET

 CITE COMMUNE 110 EL

 OULFA CASABLANCA، 20202،

CASABLANCA MAROC

  GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 61) شارع 

ابراهيم الروداني طريق الجديدة 

إقامة الوفاق رقم 17 الدار البيضاء 

- -  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.157819

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  17 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1000 100 سهم من إجمالي  تحويل 

سهم  لكل من السيدة بشرى جبران 

 M رقم:  الوطنية  البطاقة  حاملة 

68011 والسيد إبراهيم مزابي حامل 

 BK387179 رقم:  الوطنية  البطاقة 

حاملة  مزابي  كنزة  السيدة  لصالح 

BK63(190 :البطاقة الوطنية رقم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13446

مزابي  إبراهيم  السيد  تعيين   

رقم:  الوطنية  البطاقة  حامل   ،

مزابي  كنزة  والسيدة   BK387179

 : رقم  الوطنية  البطاقة  الحاملة 

الشركة  كمسيري   BK63(190

 ، جبران  بشرى  السيدة  واسأقالة 

 M  : رقم  الوطنية  البطاقة  حاملة 

68011 بص تها مسيرة الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 71))71.

816I

STE PRO-CONSULTING

برو حوبة فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شارع جمال الدين االفغاني 

الطابق االول الرقم 3 ، 60000، 

وجدة املغرب

برو حو4ة فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 

جمال الدين افغاني طابق 1 شقة 

 OUJDA-ANGAD 60000  3 رقم

OUJDA-ANGAD املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
برو   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

حو4ة فود.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والأقسيط   بالجملة  الغذائية  املواد 

اسأيراداملواد الغذائية.
15 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
شقة   1 طابق  افغاني  الدين  جمال 
 OUJDA-ANGAD 60000   3 رقم 

OUJDA-ANGAD املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
اللطيف  عبد  حو4ة  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  حو4ة  السيد 
بروكش  العونية  طريق  عنوانه)ا) 
 OUJDA-ANGAD  60000  56 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  حو4ة  السيد 
بروكش  العونية  طريق  عنوانه)ا) 
 OUJDA-ANGAD  60000  56 رقم 

املغرب
عنوانه)ا)  يوسف  حو4ة  السيد 
صالح  زنقة  بروكش  العونية  طريق 
 OUJDA-ANGAD  60000  56 رقم 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم ))1).
817I

HTA CONSEIL

HOUDAYA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملأقى شارع محمد الخامس وشارع 
تلبير األول الطابق السابع مكأب 

رقم 709 -، 0060)، الدار البيضاء 

املغرب

HOUDAYA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

تمانية مجموعة سكنية 1 مبنى 

3) مأجر رقم 73 سيدي عثمان  - 

0150) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOUDAYA INVEST

غرض الشركة بإيجاز : االسأغالل 

ال الحي.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مبنى   1 سكنية  مجموعة  تمانية 

 - سيدي عثمان    73 مأجر رقم   (3

0150) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد الرحيم امزيل :  000.) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

امزيل  الرحيم  عبد  السيد 

 06 الرقم  الشباب  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   (01(0 كالي ورنيا  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

امزيل  الرحيم  عبد  السيد 

 06 الرقم  الشباب  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   (01(0 كالي ورنيا  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717767.

819I

JALKHIR

جالخير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JALKHIR

 LOT MARBOUHA RUE 31

 NUM 7 AIN CHOCK ، 20180،

CASABLANCA MAROC

جالخير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

مر4وحة زنقة 31 رقم 7 عين الشق 

البيضاء - 0170) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

118153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (018 نونبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : جالخير.

اسأيرد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عين الشق   7 رقم   31 مر4وحة زنقة 

البيضاء - 0170) البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد التهامي العأماني عنوانه)ا) 

عين   7 رقم   31 تجزئة مر4وحة زنقة 

البيضاء   (0170 البيضاء  الشق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد التهامي العأماني عنوانه)ا) 

عين   7 رقم   31 تجزئة مر4وحة زنقة 

البيضاء   (0170 البيضاء  الشق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 018) تحت رقم -.

8(1I

AZ CONSULATNTS

CASAK PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CASAK PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 111 شارع 

حسن األول , الطابق الرابع - 0000) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173565

 08 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CASAK : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PRO

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

املنسوجات  منأجات  في  والأجارة 

واألثاث.

عنوان املقر االجأماعي : 111 شارع 

حسن األول , الطابق الرابع - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

30 حصة  السيد طارق موالطو :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة حنان واعزيز :  30 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   30   : زيزيو  السيد عادل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نسرين واحود :  10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  موالطو  طارق  السيد 

تجزئة   1 سكأور   (1 عمارة   16 رقم 

1) 000)1 تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  واعزيز  حنان  السيدة 

املحيط   9 زنقة فارسوفيا شقة   (9

10010 الر4اط املغرب.

عنوانه)ا)  زيوزيو  عادل  السيد 

عمارة 6 شقة 11 اقامة رياض املجد 

الر4اط   10010 ح.ي.م  ال أح  حي 

املغرب.

السيدة نسرين واحود عنوانه)ا) 

امللكي  للدرك  الوظي ي  السكن 

  ((1 الرقم  ب  بلوك   3 الراشيدية 

8830) املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  موالطو  طارق  السيد 

تجزئة    1 سكأور   (1 عمارة   16 رقم 

000)1 تمارة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717390.

8((I

HORICOM

TRAITEUR NEW STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TRAITEUR NEW STYLE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

العسكري توسيع 6 رقم 66 

البساتين - 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16633

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في )0 شتنبر 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 66 رقم   6 توسيع  العسكري  »الحي 

مكناس املغرب«   50000  - البساتين 
إلى »رقم 9)1 مكرر رياض ويسالن 1 

ويسالن - 50000 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 976).

8(1I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE WALID PÊCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE WALID PÊCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثالث رقم 118 

العيون  - 70000 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WALID PÊCHE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  وتصدير  وإسأيراد 
والأجهيزات الخاصة بالصيد البحري 

- تجارة املنأوجات البحري - خدمات 

عامة .

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

موالي رشيد الشطر الثالث رقم 118 

العيون  - 70000 العيون  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد وليد اشقيق  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : او4يهي   حسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اشقيق   وليد  السيد 

عمارة 10) شقة 09 اقامة فال امليل 

تكادير    80000 حي املحمدي تكادير  

املغرب .

عنوانه)ا)  السيد حسين او4يهي  
11 حي السالم تكادير   966 رقم  زنقة 

80000 تكادير  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  اشقيق   وليد  السيد 

عمارة 10) شقة 09 اقامة فال امليل 

تكادير    80000 حي املحمدي تكادير  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 58)).

8(5I

MOHAMED SAFRIOUI

ASK GS LAAYOUNE
إعالن مأعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ASK GS LAAYOUNE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع مكة 

مكأب رقم ) مقابل فندق املسيرة  

- - العيون  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(6395

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تحويل املقر االجأماعي الحالي  مايلي: 

الطريق  تبريل   9 شارع  إلى  للشركة 

الدائرية ص.ب 11)  تطوان 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 ASK GS إلى:  الشركة  تسمية  تغيير 

TETOUAN

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تبريل   9 شارع   : االجأماعي  املقر 

الطريق الدائرية ص.ب 11)  تطوان 

على  ينص  الذي   :( رقم  بند 

 ASK GS  : الشركة  تسمية  مايلي:  

.TETOUAN

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)/88)).

8(6I

HTA CONSEIL

VALDI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملأقى شارع محمد الخامس وشارع 
تلبير األول الطابق السابع مكأب 

رقم 709 -، 0060)، الدار البيضاء 
املغرب

VALDI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
ثمانية مجموعة سكنية 3 مبنى 

18 مأجر رقم 58 سيدي عثمان - 
0150) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
171001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 VALDI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 18 مبنى   3 ثمانية مجموعة سكنية 
مأجر رقم 58 سيدي عثمان - 0150) 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد هالل خليل :  100.) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد هالل نبيل :  1.800 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.800   : امزيل  حميد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد هالل خليل عنوانه)ا) زنقة 
الدار   (0(10 حي الهناء   13 رقم   30

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)   نبيل  هالل  السيد 
تجزئة الحكمة 09 بوسكورة  )718) 

النواصر  املغرب.
عنوانه)ا)  امزيل  حميد  السيد 
كالي ورنيا   06 تجزئة الشباب الرقم 

0)01)  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هالل خليل عنوانه)ا) زنقة 
الدار   (0(10 حي الهناء   13 رقم   30

البيضاء املغرب
عنوانه)ا)   نبيل  هالل  السيد 
تجزئة الحكمة 09 بوسكورة  )718) 

النواصر  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717768.
8(7I

IFCOF

كوكوميالنو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
كوكوميالنو  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 16 شارع 
الزرقطوني الطابق ) الشقة 6 - 

0000) البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.116(19

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تم تعيين  18 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الباهمو معاد  كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 711710.

831I

مغرب فحص السيارات

مغرب فحص السيارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مغرب فحص السيارات

689) حي  الأقدم ، 65800، 

تاوريرت املغرب

مغرب فحص السيارات شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 689) حي 

الأقدم - 65800 تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.671

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  1) شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  السيارات   فحص  مغرب 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

الأقدم  حي   (689 مقرها اإلجأماعي 

 : تاوريرت املغرب نتيجة ل   65800  -

عدم انجاز الهدف االجأماعي.

و حدد مقر الأص ية ب 689) حي 

الأقدم - 65800 تاوريرت املغرب. 

و عين:

و  عالي  ال أاح   عبد  السيد)ة) 

713 طريق سيدي لحسن  عنوانه)ا) 

تاوريرت املغرب   65800 حي الأقدم  

كمص ي )ة) للشركة.

السيد)ة) محمد  عالي و عنوانه)ا) 

713 طريق سيدي لحسن حي الأقدم  

65800 تاوريرت املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
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وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأاوريرت  بأاريخ 9) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/)5).

833I

Gloria Business Center

 TITMLIL MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 TITMLIL MATERIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 0)1 شارع 
الحزام الكبير، درب الوفاء، الطابق 

3 الرقم 7)، الدار البيضاء. 59 
شارع الزرقطوني، إقامة الزهور، 

الطابق 9 الرقم 6)، الدار البيضاء 
0500) الدار البيضاء. املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.717711
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 شتنبر   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة)  عبدالقادر آدير 
تصل  من  اجأماعية  حصة   6.000
)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   6.000
موالي سمير العابدي الجماني بأاريخ 

10 شتنبر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717711.

831I

HIGH EDGE CONSULTING

EL AJAJ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل 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، 93000،

TETOUAN املغرب

EL AJAJ CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي جبل 

بوغافر  رقم )3 - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1869

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 

 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 AJAJ CAR  مبلغ رتسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي جبل 

تطوان   93000  -  3( رقم  بوغافر  

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

اإلجأماعي.

جبل  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

تطوان   93000  -  3( رقم  بوغافر  

املغرب. 

و عين:

و  العجعاج  بالل    السيد)ة) 

شارع االطلس الصحراوي  عنوانه)ا) 
تطوان   93000  (8 رقم   ( زنقة رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 1050.

835I

STE PROMOFID SARL

 BEST RENOVATION ET
AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE PROMOFID SARL

الر4اط, زنقة الداهومي, العمارة 8, 

شقة 3, ديور الجامع. ، 10060، 

الر4اط املغرب

 BEST RENOVATION ET

AMENAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي تمارة,رقم 

7), تجزئة الرجاء, عين عأيق. - 

013)1 تمارة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(9051

العام  الجمع  بمقأ�سى 

شتنبر   18 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

ذات  شركة  حل  تقرر   (0(0

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 BEST RENOVATION ET الوحيد 

رتسمالها  مبلغ    AMENAGEMENT

مقرها  وعنوان  درهم   10.000,00
تجزئة   ,(7 تمارة,رقم  اإلجأماعي 

تمارة   1(013  - عأيق.  عين  الرجاء, 
: صعو4ة الحصول  املغرب نتيجة ل 

على مشاريع نظرا للمنافسة القوية..

وحدد مقر الأص ية ب الر4اط,)1, 
زنقة دكار, شقة 7, املحيط.   - 10115 

الر4اط املغرب. 

و عين:

و  امليداني   يونس    السيد)ة) 
دكار,  زنقة  الر4اط,)1,  عنوانه)ا) 

الر4اط   10115 املحيط.   ,7 شقة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املأعلقة بالأص ية : الر4اط,)1, زنقة 

دكار, شقة 7, املحيط.  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بأمارة   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 1079.

837I

رمزي لالستشارات

 FATHER AND BROTHER

CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 1) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

 FATHER AND BROTHER CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع خالد 
بن الوليد رقم 80  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FATHER AND BROTHER CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 70000  -   80 خالد بن الوليد رقم 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد خالد دامي عنوانه)ا) شارع 
 70000   81 رقم  الوليد  بن  خالد 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد دامي عنوانه)ا) شارع 
 70000   81 رقم  الوليد  بن  خالد 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
5) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم )7)).
810I

MA GLOBAL CONSULTING

TUMAG CABLES
إعالن مأعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
0000)، الدار البيضاء املغرب
TUMAG CABLES »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 
املضيق زاوية شارع »ت« والزنقة 

»ف« الحي الصناعي عين السبع  - - 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.35007
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  01 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 - اإلدارة:  مجلس  ت ويض  تجديد   (
السيد   - ؛  السيد عبد الحميد برادة 
كريم  السيد   - ؛  برادة  وديع  محمد 
ملدة  برادة.   هدى  السيدة   - برادة. 
اجأماع  بنهاية  تنأهي  سنوات  ست 
الجمعية العامة العادية للمساهمين 
للمصادقة   ،  (0(6 في عام  املنعقد 
 31 في  املنتهية  السنة  على حسابات 

ديسمبر 5)0).

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

برادة  الحميد  عبد  السيد  تعيين 
 ملجلس اإلدارة ومديرا عاما ملدة 

ً
رئيسا

ست سنوات تنأهي في نهاية اجأماع 

الجمعية العامة العادية للمساهمين 

للبت   ،  (0(6 عام  في  عقده  املقرر 

 31 في  املنتهية  السنة  حسابات  في 

ديسمبر 5)0).

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

والسيد  برادة  هدى  السيدة  تعيين 

العام  للمدير  مندو4ين  برادة  كريم 

تي حتى نهاية   ، لن س فترة إدارتهما 

العادية   العامة  الجمعية  اجأماع 

عام  في  عقده  املقرر  للمساهمين 

السنة  حسابات  في  للبت   ،  (0(6

املنتهية في 31 ديسمبر 5)0).

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 8) شتنبر 0)0) تحت رقم 7)7176.

813I

ADYEL & ASSOCIES

JSUSNEAKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 13

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

JSUSNEAKS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ان ا، 

131 العمارة ازير. الرقم 11 بـ  الدار 

البيضاء  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173(15

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. JSUSNEAKS
- مساعد   : غرض الشركة بإيجاز 

مشتريات تو كاتب توامر شخ�سي ؛
- نصيحة لألفراد.

نحو املنأج الذي  توجه العمالء   -
يناسب تسلوبهم وتذواقهم وميزانيتهم  
املأعلقة بشراء  تقديم الخدمة   -

و4يع املنأج للعمالء حول العالم ،
- البحث عن األسهم حول العالم 

للمشترين.
- شراء و4يع األحذية الرياضية.

- شراء و4يع املالبس ؛
- شراء و4يع الساعات.

الحقائب  و4يع  شراء   -
واإلكسسوارات األخرى ؛

الدوليين  املشترين  بين  الر4ط   -
ومحالت البيع حول العالم ؛.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 11 الرقم  ازير.  العمارة   131 ان ا، 
الدار   (0000  - الدار البيضاء   ـ  ب 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
تورغو  جوزيبي  جوليان  السيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
تورغو  جوزيبي  جوليان  السيد 
 Wanfercee عنوانه)ا) 8)  شارع ترام

Baulet 6(11 فلوروس  بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تورغو  جوزيبي  جوليان  السيد 

 Wanfercee عنوانه)ا) 8)  شارع ترام

Baulet 6(11 فلوروس  بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

811I

jilovta sarl

 STE IMPORT HIBA 

OMNIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 STE IMPORT HIBA OMNIYA 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

لعلج طريق بني مرين الطابق الثالت 

رقم 0) - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35617

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سى  

0)0) تم إعداد القانون   1) يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.IMPORT HIBA OMNIYA

غرض الشركة بإيجاز : االستراد و 

الأصدير و بيع مواد الأجميل .

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

لعلج طريق بني مرين الطابق الثالت 

رقم 0) - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 700   : السيد حصحاص حمزة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد فاطمي محمد :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حصحاص حمزة عنوانه)ا) 
6 60000 وجدة  )) رقم  ا  حي غأار  

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  فاطمي  السيد 

 17 طريق العونية درب بروكش رقم 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  فاطمي  السيد 

 17 طريق العونية درب بروكش رقم 

60000 وجدة املغرب. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 3)1).

815I

ste imtiyaz conseils sarl

ISKANE D'OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العر4ية السعودية الطابق 

االول شقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

ISKANE D'OR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دكان رقم 

3 تجزئة مسرا قطعة 113 طريق 

عين السمن فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ISKANE D’OR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجأماعي : دكان رقم 
3 تجزئة مسرا قطعة 113 طريق عين 
السمن فاس - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد اجبيلي يوسف 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وص ات ومواطن الشركاء :

اجبيلي يوسف عنوانه)ا)  السيد 
فاس  ص رو  طريق  الدولي  املخيم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اجبيلي يوسف عنوانه)ا)  السيد 
فاس  ص رو  طريق  الدولي  املخيم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 355).
816I

مكأب محاسبة

IRRILAVANCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 11 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 001)5، 

الرشيدية املغرب

IRRILAVANCE SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 

مسعود مدغرة الرشيدية  - 000)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. IRRILAVANCE SARL AU

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة 

الوساطة 

كراء االالت.

عنوان املقر االجأماعي : قصر ايت 

 5(000  - مسعود مدغرة الرشيدية  

الرشيدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد اليوس ي محند 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اليوس ي محند عنوانه)ا) 

قصر ايت عمر الريش 100)5 الريش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليوس ي محند عنوانه)ا) 

قصر ايت عمر الريش 100)5 الريش 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 888.

819I

GRAFCO SARL AU

 CARRIERE ITALO
MAROCCO SAFA  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 CARRIERE ITALO MAROCCO
SAFA  SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 زنقة 

تلمسان إقامة غيأة  - 50000 
مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CARRIERE ITALO MAROCCO

.SAFA  SARL
غرض الشركة بإيجاز : الأجارة في 

مواد البناء 
رجل األعمال

الأصدير و اإلسأيراد.
 15  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 50000  - زنقة تلمسان إقامة غيأة  

مكناس  املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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السيد  جيلبرتو كنيل :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : تكدوز  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50   : دجيل  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كنيل  جيلبرتو  السيد  

مكناس  50000 مكناس  املغرب.

عنوانه)ا)  تكدوز  ابراهيم  السيد 

0000) تلدار البيضاء  تلدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  دجيل  ابراهيم  السيد 

0000) تلدار البيضاء  تلدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كنيل  جيلبرتو  السيد  

مكناس  50000 مكناس  املغرب

عنوانه)ا)  تكدوز  ابراهيم  السيد 

0000) تلدار البيضاء  تلدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم )97).

850I

TYPE GESTION SERVICE

TAZIRI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

TYPE GESTION SERVICE

 TANGER °LOT AL MAJD N (76

، 90000، TANGER MAROC

TAZIRI IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 AVENUE وعنوان مقرها االجأماعي

 FATIMA ZOHRA HAY LAAZIFAT

 N° 57 TANGER - 90000

.TANGER MAROC

تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
18503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى   
تم تغيير   (018 نونبر   (3 املؤرخ في 
 TAZIRI« من  الشركة  تسمية 
 FZA« إلى   »IMPORT EXPORT

. »COMMERCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (8 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

019) تحت رقم 736.

851I

GLOFID

YENI TRUCK CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID
196 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 1 ، 0300)، الدار 
البيضاء املغرب

YENI TRUCK CENTER   شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي ط األول 

   LES IRIS ، 18 زنقة البرتقال تجزئة ر
عين السبع - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.151857

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
0)0) تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 YENI TRUCK الوحيد  الشريك 
CENTER    مبلغ رتسمالها 100.000 
ط  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 ،  18 ر  تجزئة  البرتقال  زنقة  األول 
LES IRIS   عين السبع - 0000) الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ 

و تحقيق االهداف السامية.
و حدد مقر الأص ية ب ط األول 
   LES IRIS ، 18 زنقة البرتقال تجزئة ر
الدار البيضاء   (0000  - عين السبع 

املغرب. 

و عين:

و  نويرة  سكينة    السيد)ة) 

عنوانه)ا) ر 51 زنقة ال رنسيين ط 1 

ش 3) إقامة األمير R.N (0000 الدار 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717818.

85(I

Gescompte

CAFE LE BLOSSOM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

CAFE LE BLOSSOM SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

األر�سي ركن شارع الحسن الأاني 

وشارع موالي عبد هللا بوزنقة - 

0050)  بوزنقة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.LE BLOSSOM SARL

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأاني  الحسن  شارع  ركن  األر�سي 

 - بوزنقة  هللا  عبد  موالي  وشارع 

0050)  بوزنقة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

  : بنبكريم  الكريم  عبد  السيد 

50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

السيدة مباركة كوتر :  50.000,00 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد عبد الكريم بنبكريم : 500 

بقيمة 100 درهم.

السيدة مباركة كوتر : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

بنبكريم  الكريم  عبد  السيد 

رقم  لومنبا  باتريس  زنقة  عنوانه)ا) 

  (0050 بنسليمان  الحدائق   حي   3

بنسليمان املغرب.

السيدة مباركة كوتر عنوانه)ا) حي 

 11 الحدائق شارع إدريس األول رقم 

بنسليمان 0050)  بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنبكريم  الكريم  عبد  السيد 

رقم  لومنبا  باتريس  زنقة  عنوانه)ا) 

  (0050 بنسليمان  الحدائق   حي   3

بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  سليمان   ببن  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

853I
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jilovta sarl

 STE TAJHIZAT AIN BANI
MATHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 ste tajhizat ain bani mathar
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي احود 
طريق الطيف رقم 330  - )6110 

عين بني مطهر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35655
 11 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.tajhizat ain bani mathar
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية .
عنوان املقر االجأماعي : حي احود 
 6110(  -   330 الطيف رقم  طريق 

عين بني مطهر املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : ميمون  لخلي ي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد لخلي ي رشيد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد لخلي ي ميمون عنوانه)ا) 
حي السعادة شارع محمد جلول رقم 

13  60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  لخلي ي  السيد 

 00000 كارتجينا   3 كروس  دو  كابو 

مورسيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لخلي ي ميمون عنوانه)ا) 

حي السعادة شارع محمد جلول رقم 

13 60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا)  رشيد  لخلي ي  السيد 

 00000 كارتجينا   3 كروس  دو  كابو 

مورسيا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 133).

851I

EVARON

إفارون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EVARON

 MHAMID 5 N° 1244

MARRAKECH ، 40160، مراكش 

املغرب

إفارون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحاميد 

5 رقم 11)1 مراكش املنارة مراكش 

10160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : إفارون.
إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للمنازل  الديكور  و  التهيئة  تشغال 
باألثات  يأعلق  ما  كل  بيع و شراء  و 

املنزلي.
املحاميد   : عنوان املقر االجأماعي 
مراكش املنارة مراكش   1(11 رقم   5

10160 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 5 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بيوز  محمد  السيد 
املحاميد 5 رقم 11)1 مراكش املنارة 

10160 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بيوز  محمد  السيد 
املحاميد 5 رقم 11)1 مراكش املنارة 

10160 مراكش املغرب
 - بأاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.
856I

socogese

»VISIOLUM«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»VISIOLUM« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )1 زنقة 
اللة تمينة  - 30000 فاس املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.55815
العام  الجمع  بمقأ�سى 
يوليوز   01 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشركة  رتسمال  رفع  تم   (0(0
درهم«   900.000,00« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   100.000,00« من  تي 

طريق  عن  درهم«   1.000.000,00«

:  إدماج احأياطي تو تر4اح تو عالوات 

إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 390)/0)0).

857I

TC1 EQUIPEMENTS

TC4 EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TC4 EQUIPEMENTS

رقم 71، الحي العسكري 6، 

البساتين، ، 50000، مكناس املغرب

TC4 EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

71، الحي العسكري 6، البساتين - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

507(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TC1  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EQUIPEMENTS

مأاجرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االطارات بالأقسيط.

املأاجرة.

االشغال املخأل ة و البناء..
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 ،71 : رقم  عنوان املقر االجأماعي 
الحي العسكري 6، البساتين - 50000 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد محمد رمضاني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد رمضاني عنوانه)ا) 
 ،13 الشقة   ،3 الطابق   ،1(5 عمارة 

مرجان ) 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رمضاني عنوانه)ا) 
 ،13 الشقة   ،3 الطابق   ،1(5 عمارة 

مرجان ) 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 867).

858I

TAZODHA CAR

 TAZODHA CAR
 تازودا كار

شركة الأضامن
تأسيس شركة

TAZODHA CAR
 Boulevard Hassan II ARRUIT

 NADOR ، 65000، AL AAROUI
Maroc

TAZODHA CAR  تازودا كار  شركة 
الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن الثاني العروي الناظور - 
550)6 العروي الناظور املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(06(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
األسا�سي لشركة الأضامن باملميزات 

الأالية:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

TAZODHA CAR  تازودا كار .

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السیارات بدون سائق.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الناظور  العروي  الثاني  الحسن 

550)6 العروي الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد عبد الرحیم تشن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الحدوتي  یونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

تشن  الرحیم  عبد  السيد 

دوار البنیستن عين الزھرة  عنوانه)ا) 

عين الزھرة   6((53 إقلیم الدریوش 

املغرب.

السيد یونس الحدوتي عنوانه)ا) 

 6(550  11 رقم  املقاومة  شارع 

العروي الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تشن  الرحیم  عبد  السيد 

دوار البنیستن عين الزھرة  عنوانه)ا) 

عين الزھرة   6((53 إقلیم الدریوش 

املغرب

السيد یونس الحدوتي عنوانه)ا) 

 6(550  11 رقم  املقاومة  شارع 

العروي الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3173.

859I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي تكونأينغ

 SOCIETE BRISTOL
 PNEUMATIQUE ET

 MECANQIUE
 شركة بريسطول بنوماتيك اي 

ميكانيك
إعالن مأعدد القرارات

 DERDABI الدردابي تكونأينغ
ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 31، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE BRISTOL
 PNEUMATIQUE ET

MECANQIUE - شركة بريسطول 
بنوماتيك اي ميكانيك »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
الكويت، رقم )39، حي السكنى و 
الأعمير، تطوان - - تظوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.17667
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  7) غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 
 SOCIETE BRISTOL من 
 SOCIETE إلى   PNEUMATIQUE
 BRISTOL PNEUMATIQUE ET

MECANIQUE
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إضافة نشاط جديد للشركة : تشغال 

امليكانيك العامة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 : الأالية  التسمية  سأأخذ  الشركة 
 DENOMINATION : SOCIETE
 BRISTOL PNEUMATIQUE ET

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

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

مايلي: الهدف االجأماعي للشركة هو 

بيع   - العجالت  تركيب و إصالح   -  :

 - املسأعملة  و  الجديدة  العجالت 

تشغال امليكانيك العامة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3356.

860I

Gescompte

 PACKAGING PRODUCTS

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 PACKAGING PRODUCTS SARL

A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 

تحمد املجاطي إقامة النخيل الطابق 

1 رقم 8 الدار البيضاء - 0050)  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 PACKAGING PRODUCTS SARL

.A.U
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الأل يف   : غرض الشركة بإيجاز 
والأغليف.

زنقة   13  : عنوان املقر االجأماعي 
تحمد املجاطي إقامة النخيل الطابق 
  (0050  - البيضاء  الدار   8 رقم   1

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
  : العسلي  سهام  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .
 1.000  : السيدة سهام العسلي   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة سهام العسلي عنوانه)ا) 
 3 سهام العسلي إقامة النسيم م س 
 (0050 املحمدية   1 شقة   13 عمارة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام العسلي عنوانه)ا) 
 3 سهام العسلي إقامة النسيم م س 
 (0050 املحمدية   1 شقة   13 عمارة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717606.
861I

امغار عبد الغافور

STE GEOBAKKALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
STE GEOBAKKALI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة النور الطابق 

الثاني رقم 7 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18701

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»900.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3715.

865I

امغار عبد الغافور

IOSSEFY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

IOSSEFY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع بشار 

بن بدر رقم )1 تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IOSSEFY
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسائل االعالم.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بشار بن بدر رقم )1 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 100   : امجوط   السيد يوسف 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 100  : امجوط   السيد يوسف   

بقيمة 1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف امجوط  عنوانه)ا) 
شارع هارون الرشيد تجزئة بنكيران 
تطوان   93000 تطوان   1( لرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف امجوط  عنوانه)ا) 
شارع هارون الرشيد تجزئة بنكيران 
تطوان   93000 تطوان   1( لرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3709.

866I

LAMAN EXPERTISE

 CAMI LAQUAGE ET
INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

  CAMI LAQUAGE ET INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 
رقم 9، اقامة رياض ترفود، املدخل 

رقم 8، شارع املزدل ة، عرصة 

صينكو - 10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1067(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAMI  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

. LAQUAGE ET INGENIERIE

طالء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد األملنيوم

األملنيوم  نجارة  تعمال  جميع   *

العامة.

املكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املدخل  اقامة رياض ترفود،   ،9 رقم 
عرصة  املزدل ة،  شارع   ،8 رقم 

صينكو - 10000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  MICHELE FEDERICO : السيد 

190 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  CANDIDO FEDERICO : السيد

510 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

 MICHELE FEDERICO السيد 

عنوانه)ا) 7، اقامة بوكان يلي، تجزئة 

بويزكارن 10000 مراكش املغرب.

 CANDIDO FEDERICO السيد 

 Faicchio (BN( Via عنوانه)ا) 

  Fontanavecchia CAP  8(030

.Frazione Massa  Italie

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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 CANDIDO FEDERICO السيد 
 Faicchio (BN( Via عنوانه)ا) 
  Fontanavecchia CAP  8(030

Frazione Massa  Italie
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115800.

867I

TC1 EQUIPEMENTS

KDILIA MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KDILIA MULTISERVICES
 IMM B, COMMERCE 1,
 PROGRAMME TALBIA,

 QUARTIER ADMINISTRATIF,
 EL HAJEB HAUT, EL HAJEB. ،

50000، الحاجب املغرب
KDILIA MULTISERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة ب، 
املحل 1، مشروع الطالبية، الحي 

االداري، الحاجب ال وق،  - 50000 
الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 KDILIA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MULTISERVICES
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تداءات.
املأاجرة.

االسأيراد و الأصدير..

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ب، املحل 1، مشروع الطالبية، الحي 

 50000  - االداري، الحاجب ال وق،  

الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : علياط  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علياط  ايوب  السيد 
املنزه  زنقة الحياة السعيدة،   ،9 رقم 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علياط  ايوب  السيد 
املنزه  زنقة الحياة السعيدة،   ،9 رقم 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 961).

868I

cofiber sarl

SMARTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

SMARTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
رحاوي لصحف وشركائهم، قطعة 
رقم )0 الطابق الثاني شقة حادي 
رقم 5 - 63600 السعيدية املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5059

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    SMARTA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
رحاوي  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 
 0( رقم  قطعة  وشركائهم،  لصحف 
 -  5 الثاني شقة حادي رقم  الطابق 
63600 السعيدية املغرب نتيجة ل : 

الحل املسبق للشركة.
تجزئة  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 
قطعة  وشركائهم،  لصحف  رحاوي 
الثاني شقة حادي  الطابق   0( رقم 

رقم 5 - )6360 السعيدية املغرب. 
و عين:

حادي  امين   محمد  السيد)ة) 
وريمش  بني  زنقة   (1 عنوانه)ا)  و 
املغرب  بركان   60300 االندلس  حي 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالأص ية  املأعلقة  الوثائق 
قطعة  وشركائهم،  لصحف  رحاوي 
الثاني شقة حادي  الطابق   0( رقم 

رقم 5، السعيدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (9 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/387.
869I

AQBOU EL HOUSSAINE

IRRI.MAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
IRRI.MAS SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبد املومن بن علي رقم 19 الطابق 
األول الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

IRRI.  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. MAS SARL AU

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشييد قنوات الري والأقطير

تركيب تنظمة الطاقة الشمسية

األشغال املخأل ة .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   19 عبد املومن بن علي رقم 

الرشيدية   5(000  - األول الرشيدية 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد كريم الصط ي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد كريم الصط ي  عنوانه)ا) 

ورزازات   1(5 رقم  الحسني  حي 

15000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم الصط ي  عنوانه)ا) 

ورزازات   1(5 رقم  الحسني  حي 

15000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 887.

870I
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امغار عبد الغافور

 CHARCUTERIE (HALAL(

NORD FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الأص ية

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

 charcuterie (halal( nord food

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : املنطقة 

الصناعية تجزئة 7)1 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  17 شتنبر  املؤرخ في 

 charcuterie (halal( nord food

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رتسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي املنطقة الصناعية تجزئة 

7)1 تطوان - 93000 تطوان املغرب 

نتيجة للخسارة.

و عين:

و  جبران  يوسف   السيد)ة) 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 

 93000 تطوان   8 الشقة   8 و   509

تطوان املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي املنطقة   (0(0 17 شتنبر  بأاريخ 

 - تطوان   1(7 تجزئة  الصناعية 

93000 تطوان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم )370.

871I

مو�سى

EINDHOVEN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مو�سى
شارع الجيش امللكي رقم310 الطابق 

1 ، 000)6، الناظور املغرب
EINDHOVEN CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 179 حي 
املسيرة العروي  - 550)6 الناظور 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.18661

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تم تعيين  8) غشت  املؤرخ في 
 EL السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 BOUDIHI  MOHAMED -SAGHIR

كمسير وحيد
تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 09)3.

873I

TC1 EQUIPEMENTS

الس فريتاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الس فريأاس
املحل 11، الطابق الس لى، اقامة 

االرزاق، االسماعيلية، تجزئة كاميليا 
بلير ، 50000، مكناس املغرب

الس فريأاس  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 11، 
الطابق الس لي، عمارة االرزاق، 
االسماعيلية، تجزئة كاميليا بلير - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
الس   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

فريأاس .
غرض الشركة بإيجاز : سناك .

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
11، الطابق الس لي، عمارة االرزاق، 
 - بلير  كاميليا  تجزئة  االسماعيلية، 

50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : النواري  عماد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  النواري  عماد  السيد 
حي   ،16 رقم  اوه،  بلوك   ،3 قطاع 

الرياض  10100 الر4اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  النواري  عماد  السيد 
حي   ،16 رقم  اوه،  بلوك   ،3 قطاع 

الرياض  10100   الر4اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 889).
871I

COMPTASIG

ISAAF JAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي  السالم بلوك 11 رقم ) سيدي 
سليمان ، 00)11، سيدي سليمان 

املغرب

ISAAF JAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
01 حي توالد مالك  سيدي سليمان 

00)11 سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ISAAF  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.JAD
اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
املر�سى   لنقل  اسعاف  سيارة 

والجرحى.
املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
سيدي سليمان  حي توالد مالك    01

00)11 سيدي سليمان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد الغني  لعأيريس :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
لعأيريس  الغني   عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الوفاء  بلوك )1 رقم  

09  00)11 سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لعأيريس  الغني   عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الوفاء  بلوك )1 رقم  

09  00)11 سيدي سليمان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسيدي سليمان  بأاريخ 16 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/05).
875I



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13458

cabinet comptable chtioui

ماروكوي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

ماروكوي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  شارع 

الألمسلني رقم 1مكرر - 150)9 

القصر الكبير املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(039

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  8) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 (5.000 رتسمالها  مبلغ  ماروكوي  

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي  شارع 

 9(150  - 1مكرر  رقم  الألمسلني 

: ازمة  القصر الكبير املغرب نتيجة ل 

القطاع.

شارع  ب  الأص ية  مقر  وحدد 

املغرب  1مكرر  رقم  الألمسلني 

150)9 القصر الكبير املغرب. 

و عين:

و  الشتيوي  فؤاد   السيد)ة) 

رقم  الألمسلني  شارع  عنوانه)ا) 

150)9 القصر الكبير املغرب  1مكرر 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  االبأدائية بالقصر الكبير  

شتنبر 0)0) تحت رقم 380.

876I

ST(C

SAMEL AUTO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

SAMEL AUTO SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعة مغوغة الصغيرة تجزئة 
ر�سى 1  - 90000 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38709

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 شتنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الياس املهدي  )ة)  ت ويت السيد 

حصة اجأماعية من تصل   15.000

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   15.000

شتنبر   (3 بأاريخ  املسعودي  عاصم 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 5015.

878I

مو�سى

BATAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مو�سى

شارع الجيش امللكي رقم310 الطابق 

1 ، 000)6، الناظور املغرب

  BATAL TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تزطوطين 

املركز  - )80)6 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.19387

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تعيين   (0(0 يونيو   15 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) اوشن 

ميلود كمسير آخر

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 15 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3085.

879I

SOCIÉTÉ HO ENERGIE  SARL

SOCIÉTÉ HO ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIÉTÉ HO ENERGIE  SARL

إقامةا لعزيزية شارع اململكة العر4ية 

السعودية الطابق الثالث رقم 0)  

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

SOCIÉTÉ HO ENERGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامةا 

لعزيزية شارع اململكة العر4ية 

السعودية الطابق الثالث رقم 0) 

طنجة ، - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIÉTÉ HO ENERGIE

غرض الشركة بإيجاز :   -  تركيب 

وتسويق املعدات الكهر4ائية

اعمال  و  املكي ات  تقنية     -   

مأنوعة..

إقامةا   : االجأماعي  املقر  عنوان 

العر4ية  اململكة  شارع  لعزيزية 

 (0 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

طنجة ، - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة اميمة بالطي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة هند مراسن  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيدة اميمة بالطي : 500 بقيمة 

100 درهم.

السيدة هند مراسن  : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بالطي  اميمة  السيدة 

 3(9 القطعة  رقم  بوسيجور  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مراسن  هند  السيدة 

73 سيدي  11 رقم  حي السالم بلوك 

سليمان   سيدي   11(00 سليمان  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بالطي  اميمة  السيدة 

 3(9 القطعة  رقم  بوسيجور  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  مراسن  هند  السيدة 

73 سيدي  11 رقم  حي السالم بلوك 

سليمان   سيدي   11(00 سليمان  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 7)50.

880I
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PROGRES LINE(0

STE PROGRES LINE20
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROGRES LINE(0

 CENTRE LOUDAYA LOUDAYA

 40250 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE PROGRES LINE(0 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز لودية 

الوداية 50)10 مراكش - 50)10  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROGRES LINE(0

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

تاجر .

مواد البناء  ) تاجر ) بالأ صيل ..

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   10(50 الوداية  لودية 

50)10  مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : املصلوحي   ال أاح  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : بنبوراس  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

املصلوحي   ال أاح  عبد  السيد 

ملزوضية  الضو  دوار  عنوانه)ا) 

شيشاوة 11000 مراكش املغرب.

السيدة نعيمة بنبوراس عنوانه)ا) 

دوار الحاج العربي السويهلة سعادة 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصلوحي   ال أاح  عبد  السيد 

ملزوضية  الضو  دوار  عنوانه)ا) 

شيشاوة 11000 مراكش املغرب

السيدة نعيمة بنبوراس عنوانه)ا) 

دوار الحاج العربي السويهلة سعادة 

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   03 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115161.
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LES 8 SOMMETS

LES 8 SOMMETS
إعالن مأعدد القرارات

LES 8 SOMMETS

169 املنطقة الصناعية ليساس ة 

طريق بوسكورة ، 0190)، الدار 

البيضاء املغرب

LES 8 SOMMETS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 169 الحي 

الصناعي ليساس ة طريق بوسكورة 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.170157

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  6) غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القـانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
النقدية  املساهمات  الشركاء  يقدم 
الأالي  النحو  على  مقسمة  للشركة 
 19.900 كلثوم  بحمادن  نايت   -  :
 17.800 حسن  اشبارت   - درهم 
 17.800 حميد  اشبارت   - درهم 
 17.800 فيصل  اشبارت   - درهم 
درهم   8.900 اشبارت مليكة   - درهم 
 - درهم   8.900 سميرة  اشبارت   -

اشبارت حنان 8.900 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رتس املال بمبلغ مائة تلف 
إلى  مقسم   ،  (100.000,00( درهم 
مائة  بقيمة  حصة   (1.000( تلف 
موزعة على   ، درهم للحصة   (100(
نايت   : الأالي  النحو  على  الشركاء 
بحمادن كلثوم 199 حصة - اشبارت 
اشبارت حميد   - حصة   178 حسن 
 178 فيصل  اشبارت   - حصة   178
 - حصة   89 اشبارت مليكة   - حصة 
اشبارت   - 89 حصة  اشبارت سميرة 

حنان 89 حصة.
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 
اشبارت   : الشركة  مسيري  مايلي: 
الوطنية  تعري ه  بطاقة  حسن 
بطاقة  اشبارت حميد   -  BK6(831
 -  BK101817 الوطنية   تعري ه 
تعري ه  بطاقة  فيصل  اشبارت 
الأوقيع   -   BK303(89 الوطنية 
الشركة  تلتزم  سوف   : اإلجأماعي 
بالأوقيع املشترك الثنين من املسيرين 

الثالثة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717803.
88(I

Le Remplaçant

R2 COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Le Remplaçant
 Res ABRAJ ESSALAM3 rue
 Maurice RAVEL Belvedere ،
20100، casablanca Maroc

R2 COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي )33 شارع 

إبراهيم الروداني  - 0100) الدار 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1718(3

 (5 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 R(  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COM

الأنشيط   : غرض الشركة بإيجاز 

الثقافي و اإلعالمي .

 33(  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (0100  - الروداني   إبراهيم  شارع 

الدار البيضاء  املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

الرمضاني   رضوان  السيد 

 (5000 املحمدية   عنوانه)ا) 

املحمدية   املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرمضاني   رضوان  السيد 

 (5000 املحمدية   عنوانه)ا) 

املحمدية   املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.
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EXPROX SARL AU

AFLLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EXPROX SARL AU

شارع املغرب العربي عمارة الز4يري 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8630)، 

املحمدية املغرب

AFLLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الحرفيين مدينة املقاومة  - 15000 

ورزازات املغرب.

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.659/315

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) فاطمة الزهراء    ت ويت السيد 

37.500 حصة اجأماعية من  ذهري 

السيد  37.500 حصة ل ائدة   تصل 

)ة) الحسن وعلوهم بأاريخ )0 شتنبر 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بورزازات  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 181.
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TISSUS MAGIQUE PLUS

TISSUS MAGIQUE PLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TISSUS MAGIQUE»تأسيس شركة

(PLUS«  (SARL

موقع  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

إعداد  تم  بأاريخ0)0)/7/07)  

القانون األسا�سي لشركة

 TISSUS MAGIQUE PLUS««

SARL)) باملواص ات الأالية:

 TISSUS MAGIQUE  : التسمية 

 PLUS

عنوان املقر االجأماعي: محل رقم 

1 قرطبة  39-38 إقامة ياسين شطر 

مكناس.

الشركة:  رتسمال  مبلغ 

 1000 درهم مكون من   100000,00

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

على  الشركاء  بين  موزعة  الواحدة 

الشكل الأالي : 

ب  الساكن  خالد   علمي  السيد 

سارة 17الشقة 1 الطابق ) مرجان 1 

مكناس : 500 حصة.

ب  الساكن  تنس   علمي  السيد 

سارة 17الشقة 1 الطابق ) مرجان 1 

مكناس :  50) حصة.

الساكن  ال اللي بشرى.،  السيدة 

 ( الطابق   1 17الشقة  سارة  ب 

مرجان 1 مكناس : 50) حصة.

تثواب  بيع   : الشركة  غرض 

الأجهيز.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة ابأداء من تقييدها 

بالسجل الأجاري.

تسيير  مهمة  تسندت  التسيير: 

الشركة إلى 

ب:  الساكن  خالد  علمي  السيد 

مرجان   ( الطابق   1 17الشقة  سارة 

1 مكناس.

ب    الساكن  تنس  علمي  السيد 

مرجان   ( الطابق   1 17الشقة  سارة 

1 مكناس.  

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بمكناس  الأجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   (0(0 شتنبر   (1 بأاريخ 

))8) وتم تسجيل الشركة بالسجل 

الأجاري تحت رقم 50701.
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RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAF  S.A
إعالن مأعدد القرارات

MOUSSAF S.A
شركة  مجهو لة ا إل سم

  ر ت سما لها  16.000.000  د ر هـــم
مقر ها اال جأما عي : الد ا ر البيضاء 
كولين II – رقم 33 طريق نواصر 

سيدي معروف   
السجل الأجاري الدارالبيضاء : رقم 

106(09
إعــادة مـهـام مـأـصـرف

إعـادة مهام رئيس املجلس اإلداري 
املدير العام

العادي  م  العا  الجمع  إن   .1
يونيو   (9 بأاريخ  املنعقد  السنوي 
السيد  مهـام  يد  تجد  قــرر   (0(0
مأصـرف  الشرقي،   تمين  محمد 
سأة سنوات تنأهي  ملدة   للشركة،  
ي  العاد  العام  الجمع  إنعقاد  عند 

املأعلق بحسابات  سنة 5)0).
ري   دا  اإل  املــجلس   بقرار   .(
30 يونيو  خال ل مدا وال ته   بأا ر يخ 
السيد  مهام   تجــديــد  ثـــم    (0(0
مدير  كرئيس  الشرقي،  تمين  محمد 
عام للشركة ملدة مماثلة ملدة مهامه 

كمأصرف.
القانوني لـدى  ثم اإليداع    .3
 ، بالدارالبيضاء  الــأجارية   املحكمـة 
بأاريخ 15 سبأمبر  0)0)  تــحت  عـــد 

د 716036.
مقأطف  من  ت جل  اإل شها ر
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RAIS AUDIT&CONSEIL

EMIROTEL
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

EMIROTEL
شركة  مجهو لة ا إل سم  ر ت سما لها   

01.300.000)  د ر هـــم
مقر ها اال جأما عي : الر4اط  -  
ص.ب 150 سوي�سي تقياسيون
السجل الأجاري الر4اط : رقم 

17711
إعــادة مـهـام مـأـصـرف

العادي  م  العا  الجمع  إن   .1

قـــد    (0(0 9)  يونيو  املنعقد بأاريخ 

السـيدة صوفيا  مهـام  يــد  تجد  قــرر 

كمأصـرفة  حميدة   بن   – لو4ز 

سأة سنوات تنأهي  ملدة   للشركة،  

ي  العاد  العام  الجمع  إنعقاد  عند 

املأعلق بحسابات  سنة 5)0).

لـدى  القانوني  اإليداع  تم   .(

بأاريخ     ، بالر4اط  الــأجارية  املحكمـة 

د  عـــد  تــحت     (0(0 سبأمبــر   (3

.106998

مقأطف  من  ت جل  اإل شها ر
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RAIS AUDIT&CONSEIL

 HORIZONS COMPETENCES

 HOTELIERES ’PRIVE’ » HCH

شركة املساهمة
اسأمرار نشاط الشركة

 HORIZONS COMPETENCES

’HOTELIERES ’PRIVE

» HCH «

شــركة  مجــهولة  اإلســم 

 ر ت سما لها  300.000  د ر هم

مقر ها اال جأما عي : الــدار ا لبـيـضا 

ء  ـ 97، شارع املسيرة خضراء

الدار البيضاء   : السجل الأجاري 

رقم 61)151

الصافـية تقـل عن ربع   الوضعـية  

رتسمال

اإلقـــرار بإسأمرارية الشركة

املزدوج   م  العا  الجمع  ن  إ   .1

بأا  املنعقـد    )العادي وغـيرالعادي)  

قد قرر عــدم   (0(0 يونيو   (9 ر يخ 

رغــم  وإسـأمـراريــأـها  الشركة   حــل 

الصافـية تـقـل عن ربع   تن وضعـيأـها  

رتسمالها اإلجأماعي.

القا نوني لـدى  اإل يـد ا ع   ثم    .(

الـمحـكـمة الــأجا رية با لــدارالــبـيضا ء،  

بأا ر يخ 1) سبأمبر 0)0)  تــحت  عـــد 

د 9))717.
مـقــأـطــف من ت جــل اإل شــهــا ر
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RAIS AUDIT&CONSEIL

CHAYLA
إعالن مأعدد القرارات

CHAYLA
شركة  مجهو لة ا إل سم  ر ت سما لها  

000.)7).13 د ر هـــم
مقر ها اال جأما عي : الد ا ر البيضا ءـ    

97، شارع املسيرة خضراء
السجل الأجاري الدارالبيضاء : رقم 

75957
إعــادة مـهـام مـأـصـرفـــيــن

إعـادة مهام الرئيس املدير العام
العادي  م  العا  الجمع  إن   .1
قـــد    (0(0 9)  يونيو  املنعقد بأاريخ 
قــرر تجد يد مهـام املأصـرفين اآل تية  
ت سما ؤهـم   ملدة  سأة سنوات تنأهي 
ي  العاد  العام  الجمع  إنعقاد  عند 

املأعلق بحسابات  سنة 5)0)  :
* السيد محمد تمين الشرقي

ممثلة من طرف  شركة ريزما،   *
السيدة صوفيا لو4ز

* السيد حميد بنطاهر
ري   دا  اإل  املــجلس   بقرار   .(
30 يونيو  خال ل مدا وال ته   بأا ر يخ 
السيد  مهام   تجــديــد  ثـــم    (0(0
مدي  كرئيس  الشرقي  تمين  محمد 
عام للشركة ملدة مماثلة ملدة مهامه 

كمأصرف.
ثم اإليداع  القانوني  لـدى   .3
 ، بالدارالبيضاء  الــأجارية   املحكمـة 
بأاريخ 1) سبأمبر 0)0)  تــحت  عـــد 

د 30)717.
مقأطف  من  ت جل  اإل شها ر
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RAIS AUDIT&CONSEIL

RISMA
تعيين مأصرفين

RISMA
شركة مساهــمة ذ ا ت  لجـنة
  مــد ير يــة  ومـجلس الرقـا بـة

 رت سما لها  691.700.)1.13  د ر هم
مقر ها اال جأما عي : الدا ر البيضا ءـ  

97، شارع مسيرة الخضراء
السجل الأجاري : الدار البيضاء 

رقم 98309

املصادقة على تأهيل  عضو مـسأـقـل

العام  الجمع  قــرر   (1

ريخ  بـأا  الـمنعـقـد  السنوي   العـادي 

5 يونيو0)0)   املصادقة على تأهيل 

األندل�سي،  بنبراهيم  محمد  السيد 

كعضو  الرقابة،   مجلس  عضو 

وذلك  الرقابة  مجلس  لدى  مسأقل 

من  مكررا   11 املادة  معنى  إطار  في 

بالشركات  املأعلق   17-95 القانون 

املساهمة بصيغتها املعدلة واملكملة.

نـو  الـقـا  اع   يـد  اإل  ثـم    ((

با  الـأجـارية   الـمحكمة   ى  لد  ني 

1)  سبأمبر  ء،   بأا ريخ   
ْ
لدارالـبيضا

0)0) تــحت عـد د  50)717.
مقأطف  من  ت جل  اإل شها ر
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RAIS AUDIT&CONSEIL

RISMA
تعيين مأصرفين

RISMA

شركة مساهــمة 

ذ ا ت  لجـنة  مــد ير يــة 

 ومـجلس الرقـا بـة 
رت سما لها  691.700.)1.13  د ر هم

مقر ها اال جأما عي : الدا ر البيضا ءـ  

97، شارع مسيرة الخضراء

السجل الأجاري : الدار البيضاء رقم 

98309

تعـيـيـن  عضو مـسأـقـل في مجلس 

الرقابة 

العـادي  العام  قــرر الجمع   (1

الـمنعـقـد إسأثنائيا  بـأا ريخ 8) يوليو 

0)0)  تعيين  السيدة غزالن اكديرة، 

الرقابة  مجلس  في  مسأقل  كعضو 

6 سنوات تنأهي عند  ملدة  للشركة،  

إنعقاد الجمع العا م  العادي  املأعلق 

بحسا با ت  سنة  5)0).  

ثـم  اإل يـد اع  الـقـا نـو ني لد   ((

ى الـمحكمة  الـأجـارية  با لدارالـبيضاء  

بأا ريخ  1) سبأمبر 0)0) تــحت عـد د  

.717(51
مقأطف  من  ت جل  اإل شها ر
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CABINET BEN MOKHTAR

أوليوفريش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

توليوفريش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد السادس إقامة مسأورة رقم 

96/98 الطابق األر�سي املحل 17 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

71319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (016 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

توليوفريش.

دراسة و   : غرض الشركة بإيجاز 

و اسأغالل كل تنواع املطاعم  إنشاء 

بص ة عامة كل العمليات ذات صلة 

باسأغالل مخألف تنواع املطاعم. .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد السادس إقامة مسأورة رقم 

 -  17 الطابق األر�سي املحل   98/96

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

510 حصة    : الشركة إس.إسا.ما 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الشركة إم إل إر دي لو4منت :  190 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إس.إسا.ما  الشركة 
زنقة ميلأون إقامة   5 املركز الجديد 
   15 11 و  ) املكأب رقم  بالل الطابق 

90000 طنجة املغرب.
دي لو4منت  إر  إل  إم  الشركة 
السادس  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
الطابق   98/96 رقم  إقامة مسأورة 
طنجة   90000  17 املحل  األر�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رشيد  موالي  مصط ى  السيد 
الشيخ  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا)  
 90000 البركة  فيال   10 رقم  مياري 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (6 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

016) تحت رقم 1)0)16.
89(I

CABINET BEN MOKHTAR

 LA MAROCAINE DE
RESIDENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رتسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 LA MAROCAINE DE
RESIDENCE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
 AZIT 35 - 1 الصناعية الطريق

90000 طنجة املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(5063

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (018 دجنبر  من   (0 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
900.000.) درهم تي من »100.000 
عن  درهم«   3.000.000« إلى  درهم« 
تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   (7 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

دجنبر 018) تحت رقم 0018)).

893I

CABINET BEN MOKHTAR

MEGA CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MEGA CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة تبي 

جرير الطباري رقم 56 - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.((655

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (018 دجنبر  من   (0 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

5.900.000 درهم تي من »100.000 

عن  درهم«   6.000.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   (7 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

دجنبر 018) تحت رقم 0019)).

891I

CABINET BEN MOKHTAR

املجمع السكني الريحان
إعالن حر

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE 

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 املجمع السكني الريحان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
 رقم الأقييد في السجل الأجاري 

18957

العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى 
 07/1(/(018 في  املؤرخ  االسأثنائي 
 : مايلي  الشركة  شركاء  قرر  بطنجة 
محمد  السيد  املرحوم  ورثة  تأكيد 
الوطنية  البطاقة  رقم  تبضالس 
الهبات  على  املصادقة  و   ،K10631
بين الشركاء و عليه تم تغيير ال صل 
للشركة.  األسا�سي  القانون  من   7
مدة  تجديد  و  املصادقة  تمت  كما 
املسيرين  محدودة  غير  ملدة  تسيير 
السيد محمد تبضالس رقم البطاقة 
و السيد املنأصر   L3853( الوطنية 
الوطنية  البطاقة  رقم  تبضالس 
قانون  اعأماد  تم  عليه  و   K58890

تسا�سي جديد.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأاريخ  بطنجة  الأجارية 
019)/07/01 تحت رقم 51)0)).   
895I

DELOITTE CONSEIL

 B. L. HARBERT
INTERNATIONAL, LLC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

DELOITTE AUDIT
 Boulevard Sidi Mohammed
 Benabdellah,  Tour Ivoire III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 B. L. HARBERT

INTERNATIONAL, LLC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
كور4وريشين تراست سانأير، 
ويلمينغأون     19801 ديالوار 

الواليات املأحدة.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.155501

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 06 يناير 0)0) تقرر إنشاء 
 B. فرع  تابع للشركة  تحت التسمية 
 L. HARBERT INTERNATIONAL,
LLC و الكائن بالعنوان مركز برج الدار 
و  الزرقطوني  شارع  زاوية  البيضاء، 

املسيرة، الطابق 5 و 6 - 0100) الدار 

طرف  من  املسير  و  املغرب  البيضاء 

السيد)ة) وينأير لوري دافييد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 0)0) تحت رقم 9191)7.

896I

CABINET BOUZIDI

 MARCHICA OFFICE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكأب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

 MARCHICA OFFICE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املطار لو 31 رقم )8 - 000)6 ناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 تبريل   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARCHICA OFFICE MAROC

• تشغيل   : غرض الشركة بإيجاز 

ولوازم  مكأبة  الطباعة•  تعمال 

واألثاث  املعدات  بيع  مدرسية-• 

مكي ات  وتركيب  بيع  املكأبي-• 

الهواء-• اسأيراد و تصدير-• الأداول.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املطار لو 31 رقم )8 - 000)6 ناظور 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : زوهرة  ملعلمي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زوهرة  ملعلمي  السيدة 

 6(000  8( رقم  تجزئة املطار لو31 

ناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زوهرة  ملعلمي  السيدة 

 6(000  8( رقم  تجزئة املطار لو31 

ناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   08 بأاريخ  االبأدائية بالناضور  

0)0) تحت رقم 5)1.

897I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE

ATLANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكأب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

ATLANTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع  

اسبانيا   )15 - 90000 طنجة 

املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.51(1
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 غشت   17 في  املؤرخ 
 SOCIETE IMMOBILIERE حل 
املسؤولية  ذات  شركة   ATLANTE
 100.000 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع  
اسبانيا   )15 - 90000 طنجة املغرب 

نتيجة ل سخ مأوقع.
و عين:

  MARIE THERESE السيد)ة) 
كاب  طريق  عنوانه)ا)  و   HELIAS
املغرب  طنجة   90000 سبارطيل 

كمص ي )ة) للشركة.
و  عبابو  سعيد   السيد)ة) 
عنوانه)ا) فيال كستيانا زنقت يرموق 
املغرب  البيظاء  الدار   (0000  (8

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
شارع   وفي    (0(0 غشت   19 بأاريخ 
طنجة   90000  -  15( اسبانيا   

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (9 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 76)31).

898I

CABINET BEN MOKHTAR

 TETOUAN MAILLE, SA » « 
TEMASA

إعالن مأعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 TETOUAN MAILLE, SA » « 
TEMASA »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 
الصناعية، صندوق البريد 6009  - 

93000 تطوان املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.1(13

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يونيو   08 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 18.801.700 زيادة رتس املال بمبلغ 

 11.3(6.600,00 درهم و تحويله من 

طريق  عن  درهم    30.131.300 إلى 

إدماج الحسابات الجارية من جهة ، و 

عن طريق مقاصة دين مسأحق يدفع 

لصالح شركة كونيرت فايشن جمبه 

إيمانسأادت  من ناحية تخرى.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

إزالة حق االكأأاب الأ ضيلي  مايلي: 

شركة  املساهم  لصالح  للمساهمين 

كونيرت فايشن جمبه إيمانسأادت.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

عن  املال  رتس  تخ يض  مايلي: 

املتراكمة  الخسائر  امأصاص  طريق 

 18.801.700 تي  القدر،  بن س 

إلى   30.131.300 درهم و تحويله من 

6.600)11.3 درهم و ذلك عن طريق 

تخ يض 188.017 سهم تم إصدارها 
تم  والتي  املال  رتس  زيادة  تثناء 

االكأأاب بها فقط من طرف شركة 

كونيرت فايشن جمبه إيمانسأادت

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مجلس  مداوالت  محضر  على  بناًء 

اإلدارة ، تقر مجلس اإلدارة تن إعالن 

االكأأاب والدفع على زيادة رتس املال 

ونتيجة السأكمال   ، صادق وصحيح 

تخ يض  يليه  نهائي  بشكل  الزيادة 
املال  رتس  مبلغ  بن س  املال  رتس 

فقد تقرر تعديل  املشار إليه تعاله، 

املادة 7

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشركة  رتسمال  تحديد  تم  مايلي: 

إلى  مقسمة  درهم   11.3(6.600 في 

درهم   100 سهم من فئة   113.(66

للسهم كلها مرقمة من 1 إلى 66).113 

كلها مكأتبة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 يوليوز  االبأدائية بأطوان  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 1395.

899I

CABINET BEN MOKHTAR

CLINIQUE RAZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

CLINIQUE RAZI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 
املنصور الذهبي الطابق األول - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.87811

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 3) يوليوز 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق  الذهبي  املنصور  زنقة   17«
إلى  املغرب«  طنجة   90000  - األول 
 - حياني  عين  الحدائق  زنقة   (6«

90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )93)3).

900I

مسأامنة شامة

FONCIER ANNAHDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسأامنة شامة
شارع املسيرة رقم )11 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )11 
الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب
FONCIER ANNAHDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املطار 
اقامة لينا  - 000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(0633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FONCIER ANNAHDA

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق ال ارغة وامل روشة

- إدارة اإليجارات

- تجارة.

عنوان املقر االجأماعي : حي املطار 

اقامة لينا  - 000)6 الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : الشهبوني  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : املاحي  الغني  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد حميد الشهبوني : 50000 

بقيمة 100 درهم.

السيد عبد الغني املاحي : 50000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حميد الشهبوني عنوانه)ا) 

 87 رقم  الشريف  علي  موالي  شارع 

000)6 الناظور املغرب.

السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا) 

  5 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد الشهبوني عنوانه)ا) 

 87 رقم  الشريف  علي  موالي  شارع 

000)6 الناظور املغرب

السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا) 

  5 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

000)6 الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 08 شتنبر 

0)0) تحت رقم 7)30.

901I

ACDEN

ام جتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

ام جأك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 

الزرقطوني، اسباص الزرقطوني، 

الطابق 1 ك ش - 0100) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ام   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

جأك.

غرض الشركة بإيجاز :  

بجمع  املأعلقة  العمليات  جميع 

وتغليف  تسويق  تعبئة،  ومعالجة، 

املنأجات الزراعية.

املنأجات  جميع  وشراء  تصنيع 

الالزمة للأغليف.

بيع،  شراء،  وتصدير،  اسأيراد 

املنأجات  توزيع  ت اوض،  تسويق، 

الثانوية   واملنأجات  الزراعية 

الزراعية.

مصانع  وتسيير  اقأناء  إنشاء، 

املواد الغذائية.

جميع عمليات الأ اوض الدولي.

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

تو  الأجارية  تو  الصناعية  تو  املالية 

املنقولة تو العقارية املأعلقة  

  بشكل مباشر تو غير مباشر بهدف 

تو  تعزز  تن  يحأمل  التي  تو  الشركة 

تطور نشاط الشركة ،وكذلك جميع 

املساهمات      

املباشرة تو غير املباشرة بأي       

شكل من األشكال. سواء في الشركات 

التي تسعى لأحقيق تهداف مماثلة تو 

ذات صلة.

55 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الزرقطوني،  اسباص  الزرقطوني، 

الدار   (0100  - ش  ك   1 الطابق 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الشرقاوي  رشيد  موالي  السيد 

درهم   100 حصة بقيمة   10.000   :

للحصة .

  : مأوكل  الكبير  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

 10.000   : زكاري  عباس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الشرقاوي  رشيد  موالي  السيد 

قاسم  تبو  شارع   31 عنوانه)ا) 
القطبري الطابق 3 الشقة 5 بوركون 

000  الدار البيضاء املغرب.

مأوكل  الكبير  عبد  السيد 

اياس  القا�سي  شارع   51 عنوانه)ا)  
  000 املعاريف    ( رقم   ،  1 الطابق   ،

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  زكاري  عباس  السيد 

الدار  ان ا  حي غاسين،   196 شارع  

البيضاء 000  الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشرقاوي  رشيد  موالي  السيد 
قاسم  تبو  شارع   31 عنوانه)ا) 
القطبري الطابق 3 الشقة 5 بوركون 

000  الدار البيضاء املغرب
مأوكل  الكبير  عبد  السيد 
 ، شارع القا�سي اياس   51 عنوانه)ا) 
  0000 املعاريف    ( رقم   ،  1 الطابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0000.
90(I

CORPORATE AUDIT GROUP

LOGIPHAR
إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
115, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc
« LOGIPHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 98، شارع 
نيويورك، تجزئة مورتانيا، املنطقة 
الصناعية البرنو�سي  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(58171

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  8) غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية : 
ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اسأقالة  قبول  على مايلي: - 
)حامل  لو4د  مصط ى  السيد  
عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
عصام   السيد   و   ،(BH5(0990
الأعريف  لبطاقة  )حامل  فوزي 
من   (P133(1( عدد  الوطنية 

منصبهما كمسيرين للشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:
بناني  نبيل  السيد  تعيين   -  
مسيرا   (  C1(0788 وطنيأه  )مغربي، 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطاءه 

الصالحيات الأامة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

- تغيير املواد 17 )تحديد مهام املسير) 

من القانون  )تعيين املسيرين)   31 و 

األسا�سي للشركة

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- إعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: )تحديد مهام املسير)

على  ينص  الذي   :31 رقم  بند 

مايلي: )تعيين املسيرين)

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715113.

903I

IMEXFID

ADAP TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

ADAP TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور 3 زنقة إسحاق ابن 

حنين الطابق األول شقة رقم 1 الدار 

البيضاء - 0080) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ADAP  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.TRANS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع

زاوية   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع يعقوب املنصور 3 زنقة إسحاق 

 1 ابن حنين الطابق األول شقة رقم 

الدار البيضاء - 0080) الدار البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : محمد  حجامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد حجامة مصط ى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  حجامة  السيد 

بنحمدون  سيدي  الزير  اوالد  دوار 

برشيد 6100) برشيد املغرب.

السيد حجامة مصط ى عنوانه)ا) 

بنحمدون  سيدي  الزير  اوالد  دوار 

برشيد 6100) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  حجامة  السيد 

بنحمدون  سيدي  الزير  اوالد  دوار 

برشيد 6100) برشيد املغرب

السيد حجامة مصط ى عنوانه)ا) 

بنحمدون  سيدي  الزير  اوالد  دوار 

برشيد 6100) برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 715619.

901I

sofoget

DOMICI
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

DOMICI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  الر4اط 

8 زنقة جبل تو4قال شقة 9 تكدال 

-  الر4اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

115(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOMICI

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محالت مجهزة.

عنوان املقر االجأماعي :  الر4اط 8 
زنقة جبل تو4قال شقة 9 تكدال - ---

-------  الر4اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  فرير لويس اوندري :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد  فرير لويس اوندري : 100 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

اوندري  لويس  فرير  السيد  

الر4اط   --------- املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اوندري  لويس  فرير  السيد  

الر4اط   -------- الر4اط  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بأاريخ  الأجارية بالر4اط  

0)0) تحت رقم )311.

905I

EVLM

شركة البيع بالنترنيت باملغرب
»EVLM « 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVLM

 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES.LA CORNICHE APPT N°1

 RDC IMM 2 CASABLANCA

 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES.LA CORNICHE APPT N°1

 RDC IMM 2 CASABLANCA،

20490، CASABLANCA MAROC

شركة البيع بالنترنيت باملغرب

 » EVLM« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بوركون زنقة ركراكة الس لي اقامة 

الكورنيش الشقة ١ عمارة ٢ الدار 

البيضاء 0190) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

158709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.»EVLM « البيع بالنترنيت باملغرب
البيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالنترنيت باملغرب.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة ركراكة الس لي اقامة 
الدار   ٢ عمارة   ١ الكورنيش الشقة 
البيضاء  الدار   (0190 البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : الحيمر  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحيمر  احمد  السيد 
 11 7 رقم  حي عمر بن الخطاب زنقة 

البيضاء 510 5)  البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحيمر  احمد  السيد 
 11 7 رقم  حي عمر بن الخطاب زنقة 

البيضاء 510 5)  البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 0)0) تحت رقم 796)73.

906I

FOUZMEDIA

 SOCIETE JALYL BROTHERS
BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE JALYL BROTHERS

BUSINESS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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 A( وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك

الرقم 387 املغرب العربي - 11000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE JALYL BROTHERS

.BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : بيع اللحوم 

الحمراء بالأقسيط

بيع الدواجن بالأقسيط

بيع املواد الغذائية بالأقسيط.

 A( عنوان املقر االجأماعي : بلوك

 11000  - املغرب العربي   387 الرقم 

القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  جليل  السيد 

املغرب العربي   387 الرقم   A( بلوك 

11000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  احمد  جليل  السيد 

املغرب العربي   387 الرقم   A( بلوك 

11000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  امحمد  جليل  السيد 

املغرب العربي   387 الرقم   A( بلوك 

11000 القنيطرة املغرب.

السيد جليل املصط ى عنوانه)ا) 

املغرب العربي   387 الرقم   A( بلوك 

11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جليل املصط ى عنوانه)ا) 
املغرب العربي   387 الرقم   A( بلوك 

11000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

907I

CORPORATE AUDIT GROUP

DARBTECH
إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
115, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc
DARBTECH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 8، 
الطابق الرابع، عمارة 89، طريق 
9)10، مشروع باشكو، سيدي 
معروف - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.303359

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  06 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 300 بيع   على  املصادقة  مايلي: 
السيدة  ل ائدة  اجأماعية  حصة 
 Viet والسيد   Bérengère DAGUET

DO PHAN
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 Bérengère DAGUET قبول السيدة
كشركاء    Viet DO PHAN والسيد 

جدد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 Bérengère DAGUET تعيين السيدة
Viet DO PHAN  كمسيرين  والسيد 

جدد للشركة 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 8 )الحصص)،   7 تغيير املواد  مايلي: 
املسيرين)  )تعيين   30 و  )الرتسمال) 

من القانون األسا�سي للشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

)الحصص)
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

)الرتسمال)
على  ينص  الذي   :30 رقم  بند 

مايلي: )تعيين املسيرين)
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716338.

909I

CABINET CC ORGA

 AZAL CONSULTING &
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 11 املعاريف ، 0330)، 
البيضاء املغرب

 AZAL CONSULTING &
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي 3 زنقة 
الحرية الطابق 3  رقم 6 - 0)01) 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.331851

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 شتنبر   0( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الأصدير كل  و  االتجار-االسأيراد 

املواد املنأجات و اآلالت..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 33)716.

910I

sofoget

F-RUGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

F-RUGS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  الر4اط 79 

شارع إبن سينا تكدال س مر4ح مركز 

الأجاري - ***** الر4اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

115(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.F-RUGS

بيع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزرابي  بالأقسيط و الجملة

بيع مواد الأجميل.

الر4اط    : عنوان املقر االجأماعي 

شارع إبن سينا تكدال س مر4ح   79

مركز الأجاري - ***** الر4اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  سامويل ماس :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة  صوفيا وزري :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد  سامويل ماس : 50 بقيمة 

100 درهم.

السيدة  صوفيا وزري : 50 بقيمة 

100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

سامويل ماس عنوانه)ا)  السيد  
الر4اط --- الر4اط املغرب.

صوفيا وزري عنوانه)ا)  السيدة  
الر4اط ---- الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

سامويل ماس عنوانه)ا)  السيد  
الر4اط ***** الر4اط املغرب

صوفيا وزري عنوانه)ا)  السيدة  
الر4اط ******* الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بأاريخ  الأجارية بالر4اط  

0)0) تحت رقم 3110.
911I

محاسبات الدار البيضاء

افسيونس انجنيرين 

EFFICIENCE ENGINEERING
إعالن مأعدد القرارات

محاسبات الدار البيضاء
159 شارع يعقوب املنصور الدار 
البيضاء ، 0380)، الدار البيضاء 

املغرب
 EFFICIENCE افسيونس انجنيرين

ENGINEERING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجأماعي: 106 
تجزئة البدر الطابق الثاني رقم ) 

عين السبع - 50)0) الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.11(151
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  05 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  رتسمال  في  الزيادة  مايلي: 
لنقله  درهم،   500.000,00 بما قدره 
من 500.000,00 إلى 1.000.000,00 
الشركة,  تر4اح  طريق  عن  درهم 
جديدة  حصة   5.000 بخلق  ودلك 
100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

السيد   - مقسمة على الشكل الأالي:  

حصة.                    احريز..................5.000  زهير 

املجموع.............5.000 حصة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�سي للـشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

القانون  من   7 و   6 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 06)716.

91(I

درعة ارشادات ش.م.م

ELKTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 15000، ورزازات املغرب

ELKTRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 مركز 

1 إقامة كأبية، ملأقى شارع 

الزرقطوني وزنقة محمد البقال 

كليز، مراكش - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

101117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELKTRA
تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة توالبناء.
عنوان املقر االجأماعي : 9 مركز 1 
إقامة كأبية، ملأقى شارع الزرقطوني 
 - وزنقة محمد البقال كليز، مراكش 

10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
الكمايمي   الواحد  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
الكمايمي  الواحد  عبد  السيد 
الزاوية،  الناجم  درب   10 عنوانه)ا) 

مراكش 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكمايمي  الواحد  عبد  السيد 
درب الناجم الزاوية،    10 عنوانه)ا) 

مراكش 10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 3603.

913I

DELOITTE CONSEIL

MADRE MIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DELOITTE CONSEIL
 Boulevard Sidi Mohammed
 Benabdellah,  Tour Ivoire III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
MADRE MIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 3، زنقة 
محمد مامون، الدار البيضاء - 
CASABLANCA (0100 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

15(769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MADRE MIA

اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

األنشطة   وجميع  واملقاهي  املطاعم 

املرتبطة بهذا الغرض .

زنقة   ،3  : عنوان املقر االجأماعي 

 - البيضاء  الدار  مامون،  محمد 

CASABLANCA (0100 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مهدي بنيس :  50) حصة 

بقيمة 50.000) درهم للحصة .

 (50   : الغزولي  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 50.000) درهم للحصة 

500 حصة    : السيد فواد بنيس 

بقيمة 500.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنيس  مهدي  السيد 

كالي ورنيا  االندلس،  رياض  تجزئة 

000) الدرالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الغزولي  نادية  السيدة 

كالي ورنيا  االندلس،  رياض  تجزئة 

000) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بنيس  فواد  السيد 

كالي ورنيا  االندلس،  رياض  تجزئة 

000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  الغزولي  نادية  السيدة 

كالي ورنيا  االندلس،  رياض  تجزئة 

000) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  بنيس  مهدي  السيد 

كالي ورنيا  االندلس،  رياض  تجزئة 

000) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يناير 0)0) تحت رقم )70711.

911I

SAFI CONSULTANT

CHIADMA OLIVE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT

عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجري ات اس ي ، 16000، اس ي 

املغرب

 CHIADMA OLIVE SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

لعطاطرة براكة االمين الثوابت  - 

16000 اس ي املعرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHIADMA OLIVE SARL AU

األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باشكال  الزيأون  تجارة  و  ال الحية 

مخأل ة.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الثوابت   االمين  براكة  لعطاطرة 

16000 اس ي املعرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد رشيد اعوينات  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : السيد رشيد اعوينات    

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد اعوينات  عنوانه)ا) 
دوار الرواحل الثوابت اس ي 16000 

اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد اعوينات  عنوانه)ا) 
دوار الرواحل الثوابت اس ي 16000 

اس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم -.
915I

مكأب املحاسبة

أ ك د أ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

مكأب املحاسبة
طريق العرائش عمارة تجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
150)9، القصر الكبير املغرب
ت ك د ت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

الر4اط دوار الصوالح قيادة العوامرة 
القصر الكبير - 150)9 القصر الكبير 

املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1915

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 شتنبر   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  االبأدائية بالقصر الكبير  

شتنبر 0)0) تحت رقم 117.

916I

GLOBAL CITRUS MOROCCO

 GLOBAL CITRUS
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CITRUS MOROCCO

6) محج مرس السلطان الطابق 

االول رقم3 ، 90)0)، الدارالبيضاء 

املغرب

Global Citrus Morocco شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6) محج 

مرس السلطان الطابق االول رقم3 - 

90)0) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17(111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Global : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.Citrus Morocco

- اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير ال واكه والخضروات.

منأج  تي  وتصدير  اسأيراد   -

لالسأخدام الزراعي.

6) محج   : عنوان املقر االجأماعي 

مرس السلطان الطابق االول رقم3 - 

90)0) الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيدة لينة الس ياني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة لينة الس ياني عنوانه)ا) 

 10 شقة   1 زنقة فرصوفي الطابق   6

0000) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لبنة الس ياني عنوانه)ا) 

 10 شقة   1 زنقة فرصوفي الطابق   6

0000) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 716358.

917I

CABINET BEN MOKHTAR

MARENGTEX
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MARENGTEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الصناعية طريق تطوان القطعة 19 

مكرر - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.13977

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  01 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  الشريك  املسير-  وفاة  إعالن 

ياني كريسأاكيس
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ياني  السيد  املرحوم  ورثة  تأكيد 
مارك  جون  السيد   : كريسأاكيس 
ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني و 
7 من القانون  عليه تم تغيير ال صل 

األسا�سي على النحو الأالي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مارك  جون  السيد  من  كل  تعيين 
ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني 
عليه  و  للشركة  جديدين  كمسيرين 
من األن فصاعدا تصبحت الشركة 
مسيرة من طرف ثالث مسرين: السيد 
رشيد كريمو و السيد جون مارك ياني 

و السيد تنطوني نيكوالس ياني 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعأماد قانون تسا�سي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الشركة  رتسمال  تحديد  تم  مايلي: 
إلى  مقسمة  درهم   (.000.000 في 
درهم   100 فئة  حصة من   (0.000
مقسمة بين الشركاء على النحو الأالي 
9.800 حصة،  : السيد رشيد كريمو 
السيد جون مارك ياني 5.100 حصة 
و السيد تنطوني نيكوالس ياني 5.100 

حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33618).
918I

CABINET BEN MOKHTAR

NEOTEX
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

NEOTEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
املجد القضعة 811 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.57(85

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  01 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  الشريك  املسير-  وفاة  إعالن 

ياني كريسأاكيس

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ياني  السيد  املرحوم  ورثة  تأكيد 

مارك  جون  السيد   : كريسأاكيس 

ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني و 

7 من القانون  عليه تم تغيير ال صل 

األسا�سي على النحو الأالي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مارك  جون  السيد  من  كل  تعيين 

ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني 

عليه  و  للشركة  جديدين  كمسيرين 

من األن فصاعدا تصبحت الشركة 

مسيرة من طرف ثالث مسرين: السيد 

رشيد كريمو و السيد جون مارك ياني 

و السيد تنطوني نيكوالس ياني 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعأماد قانون تسا�سي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشركة  رتسمال  تحديد  تم  مايلي: 

إلى  مقسمة  درهم   (.000.000 في 

درهم   100 فئة  حصة من   (0.000

مقسمة بين الشركاء على النحو الأالي 

9.800 حصة،  : السيد رشيد كريمو 

السيد جون مارك ياني 5.100 حصة 

و السيد تنطوني نيكوالس ياني 5.100 

حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33615).

919I

CABINET BEN MOKHTAR

NICOLETEX
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

NICOLETEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الحرة للأصدير بطنجة الأجزئة 16 

القطعة 1  - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.76681

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  01 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  الشريك  املسير-  وفاة  إعالن 

ياني كريسأاكيس

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ياني  السيد  املرحوم  ورثة  تأكيد 

مارك  جون  السيد   : كريسأاكيس 

ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني و 
7 من القانون  عليه تم تغيير ال صل 

األسا�سي على النحو الأالي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مارك  جون  السيد  من  كل  تعيين 

ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني 

عليه  و  للشركة  جديدين  كمسيرين 

من األن فصاعدا تصبحت الشركة 

مسيرة من طرف ثالث مسرين: السيد 

رشيد كريمو و السيد جون مارك ياني 

و السيد تنطوني نيكوالس ياني 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعأماد قانون تسا�سي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

مايلي:  على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

في  الشركة  رتسمال  تحديد  تم 

 1.000 إلى  مقسمة  تورو   100.000

حصة من فئة 100 تورو مقسمة بين

السيد   : الأالي  النحو  على  الشركاء   
السيد  حصة،   190 كريمو  رشيد 

جون مارك ياني 55) حصة و السيد 

تنطوني نيكوالس ياني 55) حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33617).

9(0I

CABINET BEN MOKHTAR

KRIMUTEX
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 KRIMUTEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

املجد القضعة 811 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.36787

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  01 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  الشريك  املسير-  وفاة  إعالن 

ياني كريسأاكيس

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ياني  السيد  املرحوم  ورثة  تأكيد 

مارك  جون  السيد   : كريسأاكيس 

ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني و 
7 من القانون  عليه تم تغيير ال صل 

األسا�سي على النحو الأالي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مارك  جون  السيد  من  كل  تعيين 

ياني و السيد تنطوني نيكوالس ياني 

عليه  و  للشركة  جديدين  كمسيرين 

من األن فصاعدا تصبحت الشركة 

مسيرة من طرف ثالث مسرين: السيد 
رشيد كريمو و السيد جون مارك ياني 

و السيد تنطوني نيكوالس ياني 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعأماد قانون تسا�سي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

تم تحديد رتسمال الشركة في  مايلي: 

 1.000 إلى  درهم مقسمة   100.000

مقسمة  درهم   100 فئة  من  حصة 

بين الشركاء على النحو الأالي : السيد 

السيد  حصة،   500 كريمو  رشيد 

جون مارك ياني 50) حصة و السيد 

تنطوني نيكوالس ياني 50) حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 33616).

9(1I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 BADR NETTOYAGE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القيراوان، عمارة  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .0، العيون(

70000 ، .1349، العيون املغرب

 BADR NETTOYAGE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

قبائل الشمال رقم 5)1 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BADR : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.NETTOYAGE SARL AU
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مباني اإلدارة العامة والخاصة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   1(5 رقم  الشمال  قبائل 

70000 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
الكرشة  فاضل  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الكرشة  فاضل  محمد  السيد   

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
الكرشة  فاضل  محمد  السيد 
عنوانه)ا) شارع ابن عبار  رقم 61 حي 
خط الرملة ) العيون 70000 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكرشة  فاضل  محمد  السيد 
عنوانه)ا) شارع ابن عبار  رقم 61 حي 
خط الرملة ) العيون 70000 العيون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/17)).
9((I

GLOBAL PHYTO

LAAROUSSI FORAGE. SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL PHYTO
 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA INARA 2 RUE 18
 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 LAAROUSSI FORAGE. SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Angle Bd وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Qods et Bd 2 Mars Résidence

 Majd IM G Appt 5 - 20470

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LAAROUSSI FORAGE. SARL

غرض الشركة بإيجاز : ح ر االبار 

واشغال مخأل ة..

 Angle  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 Bd Qods et Bd ( Mars Résidence

 Majd IM G Appt 5 - 20470

.CASABLANCA MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : شداد  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : شداد  يوسف   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعيب شداد عنوانه)ا) 

 13 سيدي مومن حي الركبوت زنقة 
رقم 13 100)) البيضاء املغرب .

شداد عنوانه)ا)  السيد يوسف  
) ع س  13 رقم  شارع ميموزة عمارة 

100)) البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشعيب شداد عنوانه)ا) 

 13 سيدي مومن حي الركبوت زنقة 

رقم 13 100)) البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 16)717.

9(3I

ديوان الخدمات

Ste JAMAL SIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

Ste JAMAL SIMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تعاونية 

ال وز زيرارة - 16000 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(8551

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JAMAL SIMO

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.

تعاونية   : املقر االجأماعي  عنوان 

16000 سيدي قاسم   - ال وز زيرارة 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد جمال الناجي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الناجي  جمال  السيد 

 11(00 قصيبية   املرادسة  دوار 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الناجي  جمال  السيد 

 11(00 قصيبية   املرادسة  دوار 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  االبأدائية بسيدي قاسم  

غشت 0)0) تحت رقم 75).

9(1I

درعة ارشادات ش.م.م

HOME INGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 15000، ورزازات املغرب

HOME INGINEERING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 مركز 1 

اقامة كأبية ملأقى شارع الزرقطوني 

وزنقة محمد البقال كليز مراكش - 

10000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

101573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 HOME : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.INGINEERING
مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات الأقنية.
عنوان املقر االجأماعي : 9 مركز 1 
اقامة كأبية ملأقى شارع الزرقطوني 
 - مراكش  كليز  البقال  وزنقة محمد 

10000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة مريم باعلي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : الكمايمي  الواحد  عبد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  باعلي  مريم  السيدة 
حي   07 رقم  الحرام  املشعر  شارع 

اسيل  10000 مراكش املغرب.
الكمايمي  الواحد  عبد  السيد 
الزاوية   الناجم  درب   10 عنوانه)ا) 

10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  باعلي  مريم  السيدة 
حي   07 رقم  الحرام  املشعر  شارع 

اسيل  10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   0( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 1)37.

9(5I

COMPTAFFAIRES

ALI BOUCH
إعالن مأعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 ALI BOUCH

»شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجأماعي: زاوية زنقة 
ابن تومرت وزنقة واد زم - 8800) 

املحمدية املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.1603

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (016 يناير   01 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: رفع رتس املال بقيمة 50000) 
لرفعه من 00000) إلى 150000 من 

الحساب الجاري للمساهمين.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 150000 بقيمة  املال  رتس  خ ض 
 300000 إلى   150000 لخ ضه من 

درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة املساهمة الى شركة محدودة 

املسؤولية
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد بوشتي بوشعيب 
والسيد بوشتي عبد الجبار كمسيرين 

للشركة مع توقيع من صل
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
األسا�سي  النظام  تحيين  مايلي: 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )115.

9(6I

CABINET IMFI CONSEIL

»EVENT PRO ART«
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL
حي السالم، 13، شارع الشعيبية 

طالل، الجديدة. ، 1000)، الجديدة 
املغرب

»EVENT PRO ART« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17، إقامة 

نوهى، عمارة 13، الشقة 11، حي 

املطار، الجديدة - 1000)  الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.»EVENT PRO ART«

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيم   - تجهزة الترفيه.  وشراء وكراء 

الحقالت. - تقديم الخدمات..

عنوان املقر االجأماعي : 17، إقامة 

حي   ،11 الشقة   ،13 عمارة  نوهى، 

1000)  الجديدة   - املطار، الجديدة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : فحيلي  إلهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فحيلي  إلهام  السيدة 

الجديدة 1000) الجديدة امل رب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فحيلي  إلهام  السيدة 

الجديدة 1000) الجديدة امل رب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم -.

9(7I

BEST COMPTA SARL

LOGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

LOGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة ايمان طابق 

الرابع رقم 7 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LOGRO

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صباغة

تركيب الكهر4اء املاء وسانيطير

تعمال البناء .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

طابق  ايمان  اقامة  امللكي  الجيش 

الرابع رقم 7 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

مصط ى  الشهبوني  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : مصط ى  الشهبوني  السيد   

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

مصط ى  الشهبوني  السيد 

الطريق  املالح  الواد  حي  عنوانه)ا) 

الجهوية زنقة د رقم 81 طابق 3 شقة 

5 90000 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصط ى  الشهبوني  السيد 

الطريق  املالح  الواد  حي  عنوانه)ا) 

الجهوية زنقة د رقم 81 طابق 3 شقة 

5 90000 مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

15 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم )303.

9(8I

STE FIDUCAT

LA PALMERAIE VERTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

LA PALMERAIE VERTE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

5 عمارة 8 الطابق األول عين حميدة 

) شارع عالل ال ا�سي  - 10000 

مراكش املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(7905

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 يوليوز   09 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

 10.000« تي من  درهم«   990.000«

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115678.

9(9I

LMT AUDITING

 PREEMINENCE

INTERNATIONALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

 PREEMINENCE

INTERNATIONALE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 16 شارع 

الزرقطوني،  الطابق )، شقة 6 - 

0000) البيضاء املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1177(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

 10.000« تي من  درهم«   190.000«

عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 

إدماج احأياطي تو تر4اح تو    : طريق 

عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 138)71.

930I

COMPTAFFAIRES

SITF MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SITF MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1)) 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(6181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SITF  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : تاجر

االسأيراد والأصدير

او  االعمال  مخألف  في  مقاول 

البناء.

 ((1  : االجأماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 0800) املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:



13473 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

 500   : السيد جوهري املحجوب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد فاتي طارق 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

املحجوب  جوهري  السيد 

 (66 تجزئة ياسمينة رقم  عنوانه)ا) 

0800) املحمدية املغرب.

السيد فاتي طارق عنوانه)ا) زنقة 

 (0800  5 رقم  عبدهللا  بن  عالل 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املحجوب  جوهري  السيد 

 (66 تجزئة ياسمينة رقم  عنوانه)ا) 

0800) املحمدية املغرب

السيد فاتي طارق عنوانه)ا) زنقة 

 (0800  5 رقم  عبدهللا  بن  عالل 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1186.

931I

ROMAY CONSULTING

MKM TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ROMAY CONSULTING

)1,شارع عبد املومن حي 

املستش يات  الطابق 6 رقم 

16 الدارالبيضاء ، 0300)، 

الدارالبيضاء املغرب

MKM TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تمالك 

دوميا دوار لعسيالت لخيايطة - 

)0)6) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

110(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MKM  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.TECHNOLOGY

تصنيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع تنواع اآلالت.

امليكانيكية  األعمال  جميع   -

والكهر4ائية.

والكهر4ائي  امليكانيكي  الأجميع   -

لجميع املعدات.

- اسأيراد وتصدير جميع اآلالت تو 

األجزاء ؛

- اسأيراد وتصدير اآلالت واألدوات 

الصناعية..

تمالك   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - لخيايطة  لعسيالت  دوار  دوميا 

)0)6) برشيد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 AMANI GROUPE الشركة 

حصة   INVESTMENT  :  5.000

بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000   : توفيق  خيري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 AMANI GROUPE الشركة 

 111 عنوانه)ا)    INVESTMENT

اقامة جوهرة  شارع محمد سميحة 

  35 رقم  السادس  الطابق  سميحة 

0000) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  توفيق  خيري  السيد 
الدار البيضاء ، PL (1. لويس باسأور 

، منطقة املستش يات 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  توفيق  خيري  السيد 

الدار البيضاء ، PL (1. لويس باسأور 

، منطقة املستش يات 0000) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

0)0) تحت رقم -.

93(I

STE FIDUCAT

BAHYA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

BAHYA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 161 

تجزئة املسار  - 10000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.95107

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسمالها  مبلغ    BAHYA FOOD

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 - تجزئة املسار    161 اإلجأماعي رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   10000

الأوقف عن النشاط الأجاري.

و حدد مقر الأص ية ب رقم 161 

مراكش   10000  - املسار   تجزئة 

املغرب. 

و عين:

و  باهية   اإلله   عبد  السيد)ة) 

طريق   (51 رقم   1 ازدهار  عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   10000 اس ي  

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115679.

933I

LAHLOU MOHAMMED

STE ELMANORD SARL
إعالن مأعدد القرارات

LAHLOU MOHAMMED

) شارع املسيرة الخضراء الطابق 

االول رقم املكأب 5 ، 0)900، 

طنجة املغرب

STE ELMANORD SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

األصيل طريق تطوان رقم )1  - - 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.108055

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

0)0) تم اتخاذ  01 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املامون  البخاري  األمين  السيد  بيع 

فئة  من  اجأماعية   حصة    (50(

محمد حمزة  للسيد  للحصة   1000

الحلو .          

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الحلو  حمزة  محمد  السيد  دخول 

كشريك جديد بالشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تحويل مقر الشركة من مدينة 

العرئش : تجزئة عين العاطي رقم 7) 

األصيل  تجزئة    : طنجة  مدينة  الى 

طريق تطوان رقم )1  

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
  (50( السيد األمين البخاري املامون 
محمد  السيد  و  اجأماعية  حصة 

حمزة الحلو )50)  حصة اجأماعية
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
حمزة  محمد  السيد  تسمية  مايلي: 
البخاري  األمين  السيد  و  الحلو  

املامون كمسيران للشركة
بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 
و السيد  السيد محمد حمزة الحلو  
األمين البخاري املامون مسؤوالن  عن 
الأوقيع على جميع الو ثاائق املأعلقة 

بالشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31008).

931I

مكأب املحاسبة

الهضاب السفلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
طريق العرائش عمارة تجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
150)9، القصر الكبير املغرب
الهضاب الس لي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 
)1 مجموعة ب حي الجديد القصر 

الكبير  - 150)9 القصر الكبير  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الهضاب الس لي.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اآلالت  تأجير  و  فالحية  خدمات 

الزراعية.
15 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
مجموعة ب حي الجديد القصر   1(
الكبير   القصر   9(150  - الكبير  

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
  : السيد الصحراوي عبد الرحيم 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيد الصحراوي ابراهيم :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد الصحراوي عبد الرحيم : 

500 بقيمة 100 درهم.
 500  : السيد الصحراوي ابراهيم 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  الصحراوي  السيد 
ه  مجموعة  السالم  حي  عنوانه)ا) 
الكبير  القصر   5( رقم   1( شارع 

150)9 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم  الصحراوي  السيد 
ه  مجموعة  السالم  حي  عنوانه)ا) 
الكبير  القصر   5( رقم   1( شارع 

150)9 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  االبأدائية بالقصر الكبير  

شتنبر 0)0) تحت رقم 8)1.
935I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

AGRI SAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
AGRI SAKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )8 الطابق 
الس لي تجزئة الصنو4ر - 1000) 

الجديدة املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.15805

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 شتنبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   3.900.000«
 1.000.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5395).

936I

mohammed boumzebra

MEGA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MEGA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي زيز 
الأغناري طريق خريبكة - 00)3) 

ال قيه بن صالح املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.(887

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   (0(0 شتنبر   11 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MEGA TRANS حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000,00 الوحيد مبلغ رتسمالها 
اإلجأماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
زيز الأغناري طريق خريبكة - 00)3) 
نتيجة  املغرب  صالح  بن  ال قيه 

لسبب االزمة االقأصادية.

و عين:

و  بومز4رة  عمر   السيد)ة) 

 (3(00 ال قيه بن صالح  عنوانه)ا) 

ال قيه بن صالح املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي حي زيز   (0(0 شتنبر   11 بأاريخ 

 (3(00  - خريبكة  طريق  الأغناري 

ال قيه بن صالح املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بال قيه  االبأدائية 

رقم  تحت   (0(0 شتنبر   (8 بأاريخ 

.(78/(0(0

937I

mohammed boumzebra

EL HAKKOUR STATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الأص ية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

EL HAKKOUR STATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي زيز 

الأغناري طريق خريبكة - 00)3) 

ال قيه بن صالح املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(885

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 

شركة   EL HAKKOUR STATION

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000,00 الوحيد مبلغ رتسمالها 

اإلجأماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

زيز الأغناري طريق خريبكة - 00)3) 

نتيجة  املغرب  صالح  بن  ال قيه 

لسبب االزمة االقأصادية.
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و عين:
و  بومز4رة  عمر   السيد)ة) 
 (3(00 ال قيه بن صالح  عنوانه)ا) 
ال قيه بن صالح املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
وفي حي زيز   (0(0 شتنبر   11 بأاريخ 
 (3(00  - خريبكة  طريق  الأغناري 

ال قيه بن صالح املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  االبأدائية بال قيه بن صالح  

8) شتنبر 0)0) تحت رقم 79).
938I

mohammed boumzebra

STE YASSINE NASSIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE YASSINE NASSIF  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 9) شارع 
اغنيم حي القواسم - 00)3) ال قيه 

بن صالح املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.(599

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   (0(0 يناير   (0 املؤرخ في 
STE YASSINE NASSIF  شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000,00 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 
 (9 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 
 (3(00  - شارع اغنيم حي القواسم 
نتيجة  املغرب  صالح  بن  ال قيه 

لسبب االزمة االقأصادية.
و عين:

و  ناسيف  شرقاوي   السيد)ة) 
 (3(00 ال قيه بن صالح  عنوانه)ا) 
ال قيه بن صالح املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
9) شارع  وفي   (0(0 يناير   (0 بأاريخ 
اغنيم حي القواسم - 00)3) ال قيه 

بن صالح املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  االبأدائية بال قيه بن صالح  

8) شتنبر 0)0) تحت رقم 77).

939I

STE FICOPRO

MRANI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
MRANI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 331 
مرجان 3   - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
113(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (016 ماي   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MRANI TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  للغير
-االشغال املخأل ة.

 331  : االجأماعي  املقر  عنوان 
مرجان 3   - 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 600   : السيد عمر امراني علوي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

علوي  امراني  عمر  السيد 
 50000   3 مرجان   331 عنوانه)ا) 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  امراني  عمر  السيد 
 50000   3 مرجان   331 عنوانه)ا) 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   30 بأاريخ  بمكناس   الأجارية 

016) تحت رقم 1896 .
910I

STE FIDUCAT

 CAFE LE DIAMANT
BLEUKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل الأص ية

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

  CAFE LE DIAMANT BLEUKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : املحاميد 
5 رقم ) و 3 عمارة رقم 10  - 10000 

مراكش املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.67969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 31 يوليوز 0)0) تقرر حل 
  CAFE LE DIAMANT BLEUKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رتسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 3 و   ( رقم   5 املحاميد  اإلجأماعي 

مراكش   10000  -   10 رقم  عمارة 

املغرب نتيجة للأوقف عن النشاط 

الأجاري.

و عين:

و  ملبرع  العزيز   عبد  السيد)ة) 

رقم  الزرقطوني  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش   10000 املحاميد    135

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 31 يوليوز 0)0) وفي املحاميد 

5 رقم ) و 3 عمارة رقم 10  - 10000 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (( بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115616.

911I

CAF MAROC

SAFRER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SAFRER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية جزء ب تجزئة املجد رقم 

7)8 - 90000 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.111(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 يوليوز   (( في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

التسمية - و الكائن بالعنوان املنطقة 

 (17 رقم  تجزئة  اكزناية  الصناعية 

90000 طنجة املغرب و املسير من   -

صالحة محمد عبد  طرف السيد)ة) 

السالم .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (( بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم )181.

91(I

sofoget

TRANSPORTIFY
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
transportify شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

353 بلوك ت 1 مغرب عربي - 11000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
56171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.transportify
نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
353 بلوك ت 1 مغرب عربي - 11000 

القنيطرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : محاح  تشرف  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محاح  تشرف  السيد    

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محاح  تشرف  السيد  

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  القنيطرة  السيد 

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )87).

913I

مسأامنة شامة

AL QUDS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مسأامنة شامة
شارع املسيرة رقم )11 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )11 

الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب

AL QUDS IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 33 

حي اوالد براهيم الناظور - 000)6 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.10117

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    AL QUDS IMMOBILIER
وعنوان  درهم   530.000 رتسمالها 

حي اوالد   33 مقرها اإلجأماعي شارع 
الناظور   6(000  - الناظور  براهيم 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

شارع  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

حي اوالد براهيم الناظور املغرب   33

000)6 الناظور املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ر4يع  املاحي و عنوانه)ا) 

حي املطار شارع مايوركا اقامة رهام 

 6(000 الناظور  الخامس  الطابق 

الناظور املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3181.

911I

ائأمانية يوسف البشاي

ALYA KASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية يوسف البشاي

شارع الحسن الثاني عمارة لأوليب 

الطبق األول رقم 3 العرائش ، 

000)9، العرائش املغرب

ALYA KASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

املومن بن علي - 000)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

51(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ALYA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.KASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الالموال 

املشاركة املباشرة او الغير املباشرة 

املقاوالت  و  العمليات  جميع  في 

من  بأي هدف  االرتباط  يمكنها  التي 

تهداف الشركة و بص ة عامة جميع 

الصناعية،  الأجارية،  العمليات 

املرتبطة  العقارية  او  املنقولة  املالية 

بطريقة مباشرة تو غير مباشرة بهدف 

تسهيل  شأنها  من  التي  تو  الشركة 

تنمية الشركة..

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

العرائش   9(000  - علي  بن  املومن 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 800   : الحليمي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00   : الأميمي  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 800  : الحليمي  محمد  السيد   

بقيمة 100 درهم.

 (00  : الأميمي  اسماء  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحليمي عنوانه)ا) 

 9(000  8 زنقة شكيب ارسالن رقم 

العرائش املغرب.

السيدة اسماء الأميمي عنوانه)ا) 

 18 رقم  املنصور  يعقوب  شارع 

000)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسماء الأميمي عنوانه)ا) 

 18 رقم  املنصور  يعقوب  شارع 

000)9 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 15 شتنبر 

0)0) تحت رقم 837.

915I
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مسأامنة شامة

AL QUDS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

مسأامنة شامة
شارع املسيرة رقم )11 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )11 
الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب
AL QUDS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 33 
حي اوالد براهيم الناظور - 000)6 

الناظور املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.10117

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 
شركة   AL QUDS IMMOBILIER
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   530.000 رتسمالها 
حي اوالد   33 مقرها اإلجأماعي شارع 
الناظور   6(000  - الناظور  براهيم 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

السيد)ة) ر4يع  املاحي و عنوانه)ا) 
حي املطار شارع مايوركا اقامة رهام 
الناظور   6(000 الخامس  الطابق 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 11 شتنبر 0)0) وفي شارع 33 
 6(000  - الناظور  براهيم  اوالد  حي 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 1) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3185.
916I

Cabinet LAMRINI HADI

FAZOUAR SABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

FAZOUAR SABLES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي توالد 

لحسن رقم )) الناضور - 000)6 

الناظور املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.19635

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 تبريل   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) الحسن ال همي 

167 حصة اجأماعية من تصل 500 

عأيقة  )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

تشلحي بأاريخ 9) تبريل 0)0).

عالل العواري  )ة)  ت ويت السيد 

تصل  من  اجأماعية  حصة   166

500 حصة ل ائدة  السيد )ة) عأيقة 

تشلحي بأاريخ 9) تبريل 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   06 بأاريخ  االبأدائية بالناضور  

0)0) تحت رقم 111.

917I

JIYAR JAOUAD

DAKA NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

DAKA NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 مكرر 

شارع فاس حي الوحدة بركان - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DAKA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.NEGOCE SARL

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في تحويل األموال والخدمات املالية, 

و  تجارة  الخدمات,  تقديم  م وض, 

تعمال مخأل ة

مكرر   7  : عنوان املقر االجأماعي 

 - بركان  الوحدة  حي  فاس  شارع 

63300 بركان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 (00   : تحمد   جع اري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : دعاء  جع اري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة جع اري آية :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

600 حصة    : السيدة رحو كريمة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد جع اري تحمد  عنوانه)ا) 

رقم 11 شارع فاس حي الوحدة بركان 

63300 بركان املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة جع اري دعاء 

رقم 11 شارع فاس حي الوحدة بركان 

63300 بركان  املغرب.

عنوانه)ا)  آية  جع اري  السيدة 

رقم 11 شارع فاس حي الوحدة بركان 

63300 بركان املغرب.

عنوانه)ا)   كريمة  رحو  السيدة 

شارع فاس رقم 11 حي الوحدة بركان 

63300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   كريمة  رحو  السيدة 

شارع فاس رقم 11 حي الوحدة بركان 

63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/385.

918I

مسأامنة شامة

3CTREP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسمال الشركة

مسأامنة شامة

شارع املسيرة رقم )11 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )11 

الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب

3CTREP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي )11 شارع 

املسيرة الطابق األول - 000)6 

الناظور املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11(89

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»900.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3171.

919I
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مسأامنة شامة

3CTREP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مسأامنة شامة
شارع املسيرة رقم )11 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )11 
الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب
3CTREP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي )11 شارع 
املسيرة الطابق األول - 000)6 

الناظور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.11(89

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تغيير   (0(0 شتنبر   11 املؤرخ في 
و  »الأصدير  من  الشركة  نشاط 

االسأيراد
إلى  البناء«  او  مخأل ة  اشغال 

»اشغال مخأل ة او البناء
الأجارة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 3171.
950I

CDH AUDIT ET CONSEILS

TB TRANSACTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
TB TRANSACTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 
ان ا زاوية زنقة كلوس ذو بخوفنس 
 B 108 - الطابق الأاسع شقة رقم

0370) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TB  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSACTIONS

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

في جميع العمليات العقارية من شراء 

اوتمويل  تأجير  او  مبادلة  او  بيع  او 

السلع ؛

- إدارة املباني وجميع العقارات ؛

- املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 

املباشرة  الشركة  عمليات  جميع  في 

كليا تو جزئيا في تي  تو الغير مباشرة، 

من األغراض املحددة تو تي تغراض 

مماثلة تو ذات الصلة.

املعامالت  كل  عام  وبشكل 

الأجارية والعقارية و املالية التي تمس 

بشكل مباشر تو غير مباشر بالهدف 

الرئي�سي..

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

زنقة كلوس ذو بخوفنس  زاوية  ان ا 

 B 108 - الأاسع شقة رقم  الطابق 

0370) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100   : بوشارب  الطاهر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد الطاهر بوشارب : مدفوعة 

باكملها بقيمة بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الطاهر بوشارب عنوانه)ا) 
حي   6 ش   3 ط  موزولي  زنقة   77

البيضاء  الدار   (0360 املستش يات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطاهر بوشارب عنوانه)ا) 
حي   6 ش   3 ط  موزولي  زنقة   77

البيضاء  الدار   (0360 املستش يات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717737.

951I

MOORISH

KEUR SERIGNE TOUBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الدار البيضاء املغرب

KEUR SERIGNE TOUBA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 110 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

0010) الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 KEUR  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.SERIGNE TOUBA

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومنأجات  الغذائية  املواد  وتصدير 

الأجميل.
 110  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 0010) الدار البيضاء املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
100 حصة    : نديا سيدو  السيد  

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سيدو  نديا  السيد 

السنغال 00)10 داكار السنغال.
عنوانه)ا)  سيدو  نديا  السيد 

السنغال 00)10 داكار السنغال.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سيدو  نديا  السيد 

السنغال 00)10 داكار السنغال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717171.

95(I

ائأمانية يوسف البشاي

أبوسمداي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية يوسف البشاي
شارع الحسن الثاني عمارة لأوليب 

الطبق األول رقم 3 العرائش ، 
000)9، العرائش املغرب

تبوسمداي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 715 - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5183
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (019 يوليوز   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

تبوسمداي.

اسأغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

محطة الوقود بمناء العراش

بالوقود  البواخر  تزويد  خدمات 

والزيوت بمناء العرائش

تزويد منأجات زيت الوقود و مواد 

التشحيم بمناء العرائش

املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 

املقاوالت  و  العمليات  جميع  في 

من  هدف  بأي  االرتباط  يمنها  التي 

تهداف الشركة و بص ة عامة جميع 

الصناعية،  الأجارية،  العمليات 

املرتبطة  العقارية  تو  املنقولة  املالية 

بطريقة مباشرة تو غير مباشرة بهدف 

تسهيل  شأنها  من  التي  تو  الشركة 

تنمية الشركة,.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 9(000  -  715 الجديد رقم  املغرب 

العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

  : تبوسمداي  زهرة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

 : تبوسمداي  زهرة  السيدة   

10.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

تبوسمداي  زهرة  السيدة 
 ((1 رقم  الوفاء  حي  عنوانه)ا) 

000)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

تبوسمداي  زهرة  السيدة 

 ((1 رقم  الوفاء  حي  عنوانه)ا) 

000)9 العرائش املغرب

حي  السيد علي افردن عنوانه)ا) 

العرائش   9(000  ((1 رقم  الوفاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 877.

953I

KBH CONSULTING

D.A.H.H INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 D.A.H.H INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : الطابق 

األول جزء 573 , تجزئة الوفاء طريق 

ص رو - 30000 فاس املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.5(719

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 يونيو   16 املؤرخ في 

 D.A.H.H INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي الطابق األول جزء 

 - طريق ص رو  تجزئة الوفاء   ,  573

لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000

وجود مصدر للأمويل.

و عين:

و  افري  ادريس   السيد)ة) 

النبل  شارع   363 تجزئة  عنوانه)ا) 

 30000 ب اس  النرجس   113 رقم 

فاس املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
الطابق  وفي   (0(0 يونيو   16 بأاريخ 
األول جزء 573 , تجزئة الوفاء طريق 

ص رو - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)367/0).
951I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

LOLIGO INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
 LOLIGO INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

مسنانة، الطابق األر�سي، تجزئة رقم 
6989 ،تمام سوق القرب  - 90000 

طنجة  املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.101387

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 01 شتنبر 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»حي مسنانة، الطابق األر�سي، تجزئة 
 - القرب   سوق  ،تمام   6989 رقم 
90000 طنجة  املغرب« إلى »1 شارع 
ابن رشد  - 90000 طنجة   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (8 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31110).
955I

CDH AUDIT ET CONSEILS

A&P INTERIORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
A&P INTERIORS   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 

مابيون، فال فلوري - 0390) الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(86.813

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  08 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

فيركرييس بيير مانييل كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717817.

956I

CONSEILS EVERNAGE

FH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

FH INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 3 فيال رقم 100 شارع الرازي 

امرشيش مراكش - 10000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FH  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INVEST



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13480

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مأنوعة او انشاءات.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الرازي  شارع   100 رقم  فيال   3 رقم 
مراكش   10000  - امرشيش مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
900 حصة    : السيد فأيحي امين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : زهيرة  الخطيب  السيدة   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة الخطيب زهيرة عنوانه)ا) 
 10000 تاركة    ( في ري  تجزئة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امين  فأيحي  السيد 
مقيم ب رنسا 10000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115767.

957I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

 LE MONDE DES
PRESTATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID MARRAKECH ، 40،

10160 املغرب
 LE MONDE DES PRESTATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الخليل 

1 رقم 99 املحاميد مراكش 10160 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONDE DES PRESTATIONS

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة واشغال البناء إدارة األعمال 

تاجر  و  األخرى  اإلدارة  ونصائح 

ملحقات الكمبيوتر والهاتف.

الخليل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 10160 املحاميد مراكش   99 رقم   1

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد الصديق عماوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الصديق عماوي عنوانه)ا) 

اسكجور   (51 رقم  زكارية  تجزئة 

مراكش 10160 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصديق عماوي عنوانه)ا) 

اسكجور   (51 رقم  زكارية  تجزئة 

مراكش 10160 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 6)1157.

958I

رمزي لالستشارات

TRANSCALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 1) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

TRANSCALA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ام 

السعد عمارة 18 الطابق الثالث رقم 

10 - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSCALA

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للحساب  والدولي  الوطني  البري 

الخاص.

: شارع ام  عنوان املقر االجأماعي 

السعد عمارة 18 الطابق الثالث رقم 

10 - 70000 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زروالي  محمد  السيد 

اليوس ية    70000 البيضاء  الدار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زروالي  محمد  السيد 

اليوس ية   70000 البيضاء  الدار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0) شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 85)).

959I

HAPPY COMPTA SARL

MANARA BBM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

MANARA BBM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 LOTISSEMENT FATH AL

  AGHRASS N° 17  BENI-MELLAL.

 - 23000 BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

10177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MANARA BBM

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

   DIVERS OU CONSTRUCTION

NÉGOCIANT
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 IMPORTATION ET

  EXPORTATION

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT FATH AL

  AGHRASS N° 17  BENI-MELLAL.

. - 23000 BENI MELLAL MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

عبدالوهاب  بوكرين  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   6.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عبدالوهاب  بوكرين  السيد 

عنوانه)ا) حي املسيرة 1 تعاونية االمل 
رقم 30 3000) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالوهاب  بوكرين  السيد 

عنوانه)ا) حي املسيرة 1 تعاونية االمل 
رقم 30 3000) بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ  مالل   ببني  االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )59.

960I

SAMIR FIDUCIAIRE

C.F.C ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

C.F.C ENGINEERING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 3)، 

حي فأح االزهر، رقم 117، مرجان، 
رياض الزيأون - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 C.F.C  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ENGINEERING
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املناسبات..
عنوان املقر االجأماعي : زنقة 3)، 
مرجان،   ،117 رقم  حي فأح االزهر، 
مكناس   50000  - الزيأون  رياض 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة    : السيد ادريس نبيل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد هشام زروال :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس نبيل عنوانه)ا) حي 
الوفاق رقم 5)3 بلوك ا زواغة العليا 

فاس 30050 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  زروال  هشام  السيد 
الزيأون  زنقة واد   156 رقم   1 شقة 
نرجس س فاس 30050 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس نبيل عنوانه)ا) حي 
الوفاق رقم 5)3 بلوك ا زواغة العليا 

فاس 30050 فاس املغرب
عنوانه)ا)  زروال  هشام  السيد 
الزيأون  زنقة واد   156 رقم   1 شقة 
نرجس س فاس 30050 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 891).

961I

BEST COMPTA SARL

PLATRE SANHAJA
إعالن مأعدد القرارات

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

PLATRE SANHAJA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 1) حي 

املخأار سو�سي شارع 19 درب 1 

بوجراح  تطوان 93000 تطوان 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(3975

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 08 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

و4ند   7 و4ند   6 بند  رقم  قرار 

ت ويت  مايلي:  على  ينص  الذي   :11

جديد  مسير  -تعيين  الحصص 

القانوني  الشكل  للشركة-تحويل  

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

و4ند   7 و4ند   6 بند  رقم  بند 

ت ويت  مايلي:  على  ينص  الذي   :11

جديد  مسير  -تعيين  الحصص 

القانوني  الشكل  للشركة-تحويل  

للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

15 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3031.

96(I

ST(C

SAMEL AUTO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

SAMEL AUTO SARL-AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعة مغوغة الصغيرة تجزئة 

ر�سى 1 - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38709

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تم تعيين  3) شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

املسعودي عاصم كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 5015.

963I

الحسين فاضيل

 CAFE RESTAURANT

GRANADA
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE RESTAURANT GRANADA

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

 RESTO تعطى   (0(0 شتنبر   01

املسجل   CHAINE SARL AU

باملحكمة   69113 الأجاري  بالسجل 

الأجارية بمراكش حق التسيير الحر 

املجمع  ب  الكائن  الأجاري  لألصل 

عالل  شارع   36 رقم  األحباس  املنهي 

مراكش  10000  - مراكش  ال ا�سي 
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 ZES GRANADA ل ائدة  املغرب   

SARL AU ملدة 8 سنة تبأدئ من 01 

غشت   30 في  تنأهي  و   (0(0 شتنبر 

قيمأه  شهري  مبلغ  مقابل   (0(8

0.000) درهم.

961I

العيون استشارات

TIMOGHRA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

timoghra trading  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمل )0 عمارة 81 الطابق االول 

الشقة 01 العيون  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. timoghra trading

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
;العقاري   الأجاري  بالنشاط  يأعلق 

والخدماتي  واالسأيراد والأصدير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق   81 عمارة   0( االمل 
الشقة 01 العيون  - 70000 العيون 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 333   : السيدة حياة ابن عبيل  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 331   : السيدة سميرة ابن عبيل 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : عبيل  ابن  حمزة  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيدة حياة ابن عبيل : 33300 
بقيمة 100 درهم.

السيدة سميرة ابن عبيل : 33100 
بقيمة 100 درهم.

 33300  : السيد حمزة ابن عبيل 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة حياة ابن عيبل عنوانه)ا) 
البيضاء   بولو  اطالنت   08 محج 

0000) الدار البيضاء  املغرب.
عيبل  ابن  سميرة  السيدة 
بولو  اطالنت   08 محج  عنوانه)ا) 
البيضاء   الدار   (0000 البيضاء  

املغرب.
السيد حمزة ابن عيبل  عنوانه)ا) 
البيضاء   بولو  اطالنت   06 محج 

0000) الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عيبل  ابن  سميرة  السيدة 
بولو  اطالنت   08 محج  عنوانه)ا) 
البيضاء   الدار   (0000 البيضاء  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
30 شتنبر  االبأدائية بالعيون  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 91)).
965I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

ه ب خدمات

HP SERVICES 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET DES AFFAIRES (EL KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE

إقامة جنان الرحمة السالم ) 

عمارة 1 شقة 3 اهل لغالم سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء، 0500)، 

الدار البيضاء املغرب

 HP SERVICES ه ب خدمات

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

صهيب الرومي مجموعة 39 رقم 0) 

سيدي البرنو�سي البيضاء - 0000) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173951

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 11 شتنبر   

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ه ب   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HP SERVICES خدمات

عالج   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومكافحة   ، والأطهير   ، الأطهير 

ال ئران ، وازالة االن لونزا.

املنزلية  الن ايات  وجمع  جمع   •

والصناعية.

والزراعة  املراقبة  خدمات   •

والأنظيف  والبستنة  والنظافة 

والطاقة املأجددة.

 ، املنأجات  وتجارة  بيع  شراء   •

توريد الأنظيف

املباني  وصيانة  وصيانة  تطوير   •

واملأنزهات  والحدائق  املخأل ة 

املشجرة وزراعة املساحات الخضراء 

وجميع تعمال النظافة العامة.

والأطهير   ، الصحي  الصرف   •

ونظافة   ، ال ئران  ومكافحة   ،

 ، الزراعية  الأجارية  املباني األعمال 

واملطهرات .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (0 39 رقم  صهيب الرومي مجموعة 

 (0000  - سيدي البرنو�سي البيضاء 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : حنان  شهيد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حنان  شهيد  السيدة 

 01 رقم   3306 حي وا الحوري زنقة 

انزكان   (0000 انزكان  الدشيرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حنان  شهيد  السيدة 

 01 رقم   3306 حي وا الحوري زنقة 

انزكان   (0000 انزكان  الدشيرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71771.

966I

ficogedek sarl au

TWINS DELIVERY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 TWINS DELIVERY
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 1 
عمارة 55) الشطر 1 رياض وسالن - 

50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TWINS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.DELIVERY
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  الغير،  لحساب  البضائع 

العامة، وسيط.
 1 شقة   : عنوان املقر االجأماعي 
عمارة 55) الشطر 1 رياض وسالن - 

50050 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد سعيد بن لحسن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد بن لحسن عنوانه)ا) 
 . م ح    (0 اقامة زيان بلوك س رقم 

خني رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بن لحسن عنوانه)ا) 
 . م ح    (0 اقامة زيان بلوك س رقم 

خني رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 893).
967I

KBH CONSULTING

A A A MASTER CALL FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل الأص ية

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

A A A MASTER CALL FES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

18 زنقة الللة  عائشة إقامة إيمان 

مكأب رقم 15  املدينة الجديدة 

فاس 30000 فاس املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.513(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 8) يوليوز 0)0) تقرر حل 

شركة   A A A MASTER CALL FES

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رتسمالها 50.000 درهم 

 18 رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
إيمان  إقامة  عائشة  الللة   زنقة 

مكأب رقم 15  املدينة الجديدة فاس 

لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000

وجود مصدر للأمويل.

و عين:

سعداني حسني  حنان   السيد)ة) 
زنقة تبي شعيب   9 رقم  و عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  م.ج  الدكالي 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

رقم  وفي   (0(0 يوليوز   (8 بأاريخ 
عائشة إقامة إيمان  زنقة الللة    18

مكأب رقم 15  املدينة الجديدة فاس 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)368/0).

968I

ste al moustakbal conseil

STE SYSAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE SYSAVE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 90) 
تجزئة قرويين طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.5(879

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 0)0) تقرر حل 
STE SYSAVE  شركة ذات املسؤولية 
 10.000 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة قرويين طريق عين   (90 رقم 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب 
نتيجة لعدم وجود رقم املعامالت و 

ازمة كورونا.
و عين:

السيد)ة) زكرياء  دليل و عنوانه)ا) 
رقم )1 درب العرصة موالي عبد هللا 
فاس املغرب كمص ي   30000 فاس 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 15 يوليوز 019) وفي رقم 90) 
الشقف  عين  طريق  قرويين  تجزئة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)6/0)3).
969I

مركز الجبايات و املحاسبة

PRODUITS PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب

PRODUITS PACK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الحنانشة سيدي حجاج واد حصار 

تيط مليل عمالة اقليم مديونة الدار 

البيضاء - 9190) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRODUITS PACK

غرض الشركة بإيجاز : 

ومسألزمات  معدات  إنأاج   -

الأعبئة والأغليف ..

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحنانشة سيدي حجاج واد حصار 

تيط مليل عمالة اقليم مديونة الدار 

البيضاء  الدار   (9190  - البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

الغزال  الرزاق  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
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الغزال  الرزاق  عبد  السيد 

سول  ديل  بريسو  اقامة  عنوانه)ا) 

فونتي  حي   15 رقم  الأاني  الطابق 

اكادير  80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغزال  الرزاق  عبد  السيد 

سول  ديل  بريسو  اقامة  عنوانه)ا) 

فونتي  حي   15 رقم  الأاني  الطابق 

اكادير  80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم -.

970I

JIYAR JAOUAD

KERBAL CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

KERBAL CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

زنقة البحرين رقم 16 تح ير - 

63050 تح ير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6767

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  5) غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) شرقي  

لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  محمد 

اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 0)0)/379.

971I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 AL AKHAWAYN EL «
» MAACHAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 AL AKHAWAYN EL MAACHAT «
«  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 0000)  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171009
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  «  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. » AKHAWAYN EL MAACHAT
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد البناء. - نقل البضائع. - تشغال 

مخأل ة..
 ،10  : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
الدار    (0000  - البيضاء  الدار   ،5

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : حنين عبد هللا   السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد الكاتب عبد هللا  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد  حنين عبد هللا  عنوانه)ا) 

الجديدة 1000) الجديدة املغرب.

السيد الكاتب عبد هللا  عنوانه)ا) 

الجديدة 1000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  حنين عبد هللا  عنوانه)ا) 

الجديدة 1000) الجديدة املغرب

السيد الكاتب عبد هللا  عنوانه)ا) 

الجديدة 1000) الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717771.

97(I

MOORISH

INVIO TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الدار البيضاء املغرب

Invio Technologies  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 110 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

0010) الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Invio  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. Technologies

الأحول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرقمي وتكنولوجيا املعلومات.

 110  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 0010) الدار البيضاء  املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 50   : لقائد  نيت  يونس   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50   : السيد كمال بريكة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد يونس  نيت لقائد عنوانه)ا) 
حي الحديب توالد تايمة 0000) الدار 

البيضاء  املغرب .
السيد كمال بريكة عنوانه)ا) حي 
الشراردة شارع محمد الخامس توالد 

تايمة 83000 تارودانت  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس  نيت لقائد عنوانه)ا) 
حي الحديب توالد تايمة 0000) الدار 

البيضاء  املغرب 
السيد كمال بريكة عنوانه)ا) حي 
الشراردة شارع محمد الخامس توالد 

تايمة 83000 الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717313.
973I

MARJANE HOLDING

MARJANE HOLDING
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

MARJANE HOLDING
 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
MARJANE HOLDING شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها االجأماعي سنتر 

كومرسيال مرجان CT 10(9 عين 
الشق - 00)0) الدارالبيضاء 

املغرب.



13485 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.63513

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 يونيو   (( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

استراد وتوزيع مسألزمات طبية و  

مسأحضرات الأجميل   .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم 151)71.

971I

CDH AUDIT ET CONSEILS

A&P INTERIORS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

A&P INTERIORS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 

مابيون، فال فلوري - 0390) الدار 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

..(86813

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كارصيا  انيأا  )ة)  السيد  ت ويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   5.000

10.000 حصة ل ائدة  السيد )ة) بيير 

شتنبر   08 بأاريخ  قيركرييس  مانييل 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717817.

975I

CABINET BAHMAD

MOOGLE MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

10000، مراكش املغرب

MOOGLE MARKETING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة د1 شقة 1)، 

الطابق الثاني، جليز  - 10000 

مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.105(01

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   (0(0 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اسماعيل   )ة)  السيد  ت ويت 

حصة اجأماعية من   100 عليا�سي  

)ة)  السيد  100 حصة ل ائدة   تصل 

ماجد   جميل حبيب بأاريخ 01 شتنبر 

.(0(0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115790.

976I

MOORISH

ELEETS CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الدار البيضاء املغرب

ELEETS CORP  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 110 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

0010) الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ELEETS CORP
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات.
 110  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 0010) الدار البيضاء  املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد يونس  الطاهري :  333,31 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 333,33   : عيلمي  معاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 333,33   : السيد س يان عيلمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد يونس  الطاهري عنوانه)ا) 
شطر   10 رقم   (0 عمارة  الوالء  حي 
سيدي مومن الدار البيضاء   1 ف   5

0000) الدار البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  عيلمي  معاد  السيدة 
شطر   ( رقم   17 عمارة  الوالء  حي 
البيضاء  سيدي مومن   1 فصيلة   5

0000) الدار البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  عيلمي  س يان  السيد 
شطر   ( رقم   17 عمارة  الوالء  حي 
البيضاء  سيدي مومن   1 فصيلة   5

0000) الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس  الطاهري عنوانه)ا) 
شطر   10 رقم   (0 عمارة  الوالء  حي 

سيدي مومن الدار البيضاء   1 ف   5

0000) الدار البيضاء  املغرب 

عنوانه)ا)  عيلمي  معاد  السيد 
شطر   ( رقم   17 عمارة  الوالء  حي 

البيضاء  سيدي مومن   1 فصيلة   5

0000) الدار البيضاء  املغرب 

عنوانه)ا)  عيلمي  س يان  السيد 
شطر   ( رقم   17 عمارة  الوالء  حي 

البيضاء  سيدي مومن   1 فصيلة   5

0000) الدار البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717311.

977I

موتقة

الشركة العقارية عكاشة
إعالن مأعدد القرارات

موتقة

) زاوية زنقة الجزائر وابو بكر 

البقالني  الطابق الأاني 6 ، 0070)، 

الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية عكاشة »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 5 زنقة 

كاسكاد اوزود. - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

1999 تم اتخاذ  1) دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مساهمة الى شركة مدنية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشركة   « جديد   اسا�سي  نضام 

املدنية العقارية عكاشة«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 000) تحت رقم 166107.

978I

املحاسب إلياس عمراني

EL KAOUTIT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني

تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األول رقم )0 ، 93100، ال نيدق 

MAROC

EL KAOUTIT TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
كنديسة العليا شارع واد املخازن 

رقم 95  ال نيدق - 93100  ال نيدق 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAOUTIT TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

. 
ً
 ودوليا

ً
البضائع وطنيا

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املخازن  واد  شارع  العليا  كنديسة 
رقم 95  ال نيدق - 93100  ال نيدق 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : الكوطيط    امل ضل   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الكوطيط    امل ضل   السيد 

شارع  العليا  كنديسة  حي  عنوانه)ا) 

واد املخازن رقم 93   93100 ال نيدق 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكوطيط    امل ضل   السيد 

شارع  العليا  كنديسة  حي  عنوانه)ا) 

واد املخازن رقم 93 93100 ال نيدق 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 1018.

979I

املحاسب إلياس عمراني

MR MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني

تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األول رقم )0 ، 93100، ال نيدق 

MAROC

MR MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عالل 

بن عبد هللا تجزئة موالي رشيد رقم 

36 إقامة تميمة 10 الطابق الرابع 
رقم 07  - 93100 ال نيدق   املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MR  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MED

إسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املالبس الجاهزة واألحذية .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عالل بن عبد هللا تجزئة موالي رشيد 

الطابق   10 تميمة  إقامة   36 رقم 

ال نيدق     93100  -   07 رقم  الرابع 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 310   : السيد العبدالوي رشيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : عمر   العبدالوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد العبدالوي محمد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد العبدالوي رشيد  عنوانه)ا) 

الدوحة  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 

رقم 16  93100 ال نيدق   املغرب .

السيد العبدالوي عمر  عنوانه)ا) 

حي بنكيران زنقة 11 رقم 9)  90060 

طنجة  املغرب .

محمد   العبدالوي  السيد 

رقم   11 حي بنكيران زنقة  عنوانه)ا) 

9) 90060 طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العبدالوي عمر  عنوانه)ا) 

حي بنكيران زنقة 11 رقم 9) 90060 

طنجة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1) شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

0)0) تحت رقم 3351.

980I

CORPORATE AUDIT GROUP

INOKAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

115, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc

INOKAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ص اقس، الحي الصناعي سيدي 

البرنو�سي  - 000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INOKAL

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  البالستيك  من  املنأجات  تجارة  و 

االلومنيوم في قطاع البناء.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

سيدي  الصناعي  الحي  ص اقس، 

البيضاء  الدار   (000  - البرنو�سي  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 MKS HOLDING SARL الشركة

درهم   100 بقيمة  حصة   :  900

للحصة .

 50   : السيد عبد الجليل كونة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 50   : السيد عبد الكريم قواري   
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

 MKS HOLDING SARL الشركة
الحي  ص اقس،  شارع  عنوانه)ا) 
 (0000 الصناعي سيدي البرنو�سي  

الدار البيضاء املغرب.
كونة   الجليل  عبد  السيد 
 Hay Al Qods, Res عنوانه)ا) 
 Mansouria (, IMM 35, NR 7 Sidi
البيضاء  الدار   Bernoussi  (0000

املغرب.
قواري    الكريم  عبد  السيد 
 Rue Beauvais, ETG  30 عنوانه)ا) 
NO 10 Belvedere  (0000 ,5 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد صبري الزيادي  
 Lot Ougoug, Rue 01, N 31,
البيضاء  الدار   Californie (0000

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71698.
981I

PROGRESS NRLINE

PROGRESS NRLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

PROGRESS NRLINE
 MERS SULTAN RUE VILNA

 NUMERO 14 REZ DE CGASSEE
 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA املغرب
PROGRESS NRLINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مرس 

السلطان زنقة فلينا رقم 11 الطابق 
الس لي الدارالبيظاء - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.((059

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  السيد  ت ويت 
 ABDELWAHED AKRACH 500
 500 تصل  من  اجأماعية  حصة 
 RABI )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

NOUA بأاريخ 3) شتنبر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717837.

98(I

AFAQ ZIZO

 STE MOROCCO PRIVATE
TRAVEL   SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسمال الشركة

AFAQ ZIZO
 BOULEVARD ZARKTOUNI
 RESIDENCE ALICE  4 EME
 ETAGE APPARTEMENT

 N°10GUELIZ MARRAKECH
 88.90، 40000، MARRAKECH

MAROC
 STE MOROCCO PRIVATE

TRAVEL   SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 AV. وعنوان مقرها اإلجأماعي

  ABDELKRIM  EL KHATTABI  RES
  JAWAD ETAGE 1 N°12  GUELIZ

 MARRAKECH      - 40000
.marrakech maroc
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.13187

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 شتنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   3.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »1.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج احأياطي تو 
تر4اح تو عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 6085.

983I

CABINET RAMI EXPERTISE

VASERA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

VASERA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VASERA

تاجر    : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالأقسيط للمالبس الجاهزة.

11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس  

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد توزاني ادري�سي سعد :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة العلوي املدغري سكينة :  

50) حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 (50   : تمينة  البحراوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

سعد  ادري�سي  توزاني  السيد 

رياض  تجزئة  ت   119 عنوانه)ا) 

عين  طريق   10 الشقة  الياسمين 

الشقف فاس 30000 فاس  املغرب.

املدغري سكينة  العلوي  السيدة 

عنوانه)ا) 17 شارع شالة زنقة البديع 

فاس    30000 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب.

السيدة البحراوي تمينة عنوانه)ا) 

الر4اط  حسان  الجديدة  زنقة   15

0)100 الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعد  ادري�سي  توزاني  السيد 

رياض  تجزئة  ت   119 عنوانه)ا) 

عين  طريق   10 الشقة  الياسمين 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 389).

981I

إئأمانيات الدريوش

NOURIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

إئأمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

NOURIA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  3 زنقة 

ابن تومرت اقامة حكمت الطابق 

الثاني 1 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1861
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 7) شتنبر 019) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

زنقة ابن تومرت اقامة حكمت   3  «

طنجة   90000  -  1 الثاني  الطابق 

 850 إلى »تجزئة الوفاء رقم  املغرب« 

- 000)9 العرائش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالعرائش   االبأدائية 

تكأو4ر 019) تحت رقم 703.

985I

Rosé Pieces

ا ن س ترانز ش.م.م ش.و.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANS TRANS

محل بدرب العناني زنقة 3) رقم 7 

ح م  الدار البيضاء. ، 1150)، الدار 

البيضاء املغرب

ا ن س ترانز ش.م.م ش.و. شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

بدرب العناني زنقة 3) رقم 7 ح 

م الدار البيضاء - 1000) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : ا ن س 

ترانز ش.م.م ش.و.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع باألصالة عن ن سه و4النيابة 

عن الغير.
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ح م   7 رقم   (3 العناني زنقة  بدرب 
الدار البيضاء - 1000) الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد الحسن ناصري 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن ناصري عنوانه)ا) 
م  ح   7 رقم   (3 زنقة  العناني  درب 
1000) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن ناصري عنوانه)ا) 
م  ح   7 رقم   (3 زنقة  العناني  درب 
1000) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 1998).
986I

ste mifi

 MEGA PATH
INFORMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 11

50000، meknes maroc
 MEGA PATH INFORMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 
بالطابق الثالث رقم 71 درب عبد 
السالم البوخاري شارع روامزين 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
50655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MEGA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PATH INFORMATIQUE
سواء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحسابها  خارجه  تو  املغرب  داخل 

الخاص تو لحساب الغير :
وتجهزة  والشبكات  الأطوير 

الكمبيوتر.
الشقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عبد  درب   71 رقم  الثالث  بالطابق 
روامزين  شارع  البوخاري  السالم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة    : السيد حمزة تالية 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اليزيد امراني علوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة تالية عنوانه)ا) رقم 
مكناس  الزيأونة  زيدان  عقبة   10

50000 مكناس املغرب.
علوي  امراني  اليزيد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 3 زقة اسماعيل احمد 
تجزئة الأازي 3 حي بدر فاس  30100 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة تالية عنوانه)ا) رقم 
مكناس  الزيأونة  زيدان  عقبة   10

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 761).
987I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 MAROC TECHNOLOGIES«

 »ET FOURNITURES

» M.T.F «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 MAROC TECHNOLOGIES«

  » ET FOURNITURES« » M.T.F

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5، الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MAROC TECHNOLOGIES ET«

. » FOURNITURES« » M.T.F

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األليات  بيع    - ال الحية.  األليات 

والصناعية.  األحجام  مخأل ة 

االسأيراد والأصدير.
عنوان املقر االجأماعي : 10، زنقة 

 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 

الدار البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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 500   : السيد رشيد حميمدي   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد خالد لشكر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد حميمدي   عنوانه)ا) 

الجديدة 1000) الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  لشكر  خالد  السيد 

ال قيه بن   (3(03 ال قيه بن صالح 

صالح ال قيه بن صالح.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لشكر  خالد  السيد 

ال قيه بن   (3(03 ال قيه بن صالح 

صالح ال قيه بن صالح

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717716.

988I

ائأمانية يوسف البشاي

SKY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية يوسف البشاي

شارع الحسن الثاني عمارة لأوليب 

الطبق األول رقم 3 العرائش ، 

000)9، العرائش املغرب

SKY MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

نرجيسس املغرب الجديد رقم 930 - 

000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SKY  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARKET
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة  الغدائأة  املنأوجات  بيع  و 
جميع  من  املشرو4ات  دلك  في  بما 
األصناف الغير الكحولية بالضافة اال 
املواد دات االسأعمال املنزلي و مواد 

العقاقير و مواد النظيف.
شراء و بيع السلع الخاصة باألزياء 
النشاطات  مخألف  و  املوضة  و 

املرتبطة بها.
املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 
املقاوالت  و  العمليات  جميع  في 
من  بأي هدف  االرتباط  يمكنها  التي 
تهداف الشركة و بص ة عامة جميع 
الصناعية،   ، الأجارية  العمليات   
املرتبطة  العقارية  تو  املنقولة  املالية 
بطريقة مباشرة تو غير مباشرة بهدف 
تسهيل  شأنها  من  التي  تو  الشركة 

تنمية الشركة..
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
نرجيسس املغرب الجديد رقم 930 - 

000)9 العرائش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد تري ت :  310 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 60   : تري ت  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تري ت  محمد  السيد 
زنقة ف فال فلوري كلير فيف رقم 86 

000)9 القنيطرة املغرب.
السيد مصط ى تري ت عنوانه)ا) 
زنقة ف فال فلوري كلير فيف رقم 86 

000)9 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تري ت  محمد  السيد 
زنقة ف فال فلوري كلير فيف رقم 86 

11070 القنيطرة املغرب.

السيد مصط ى تري ت عنوانه)ا) 
زنقة ف فال فلوري كلير فيف رقم 86 

11070 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 873.
989I

ANOIR & ASSOCIES

SOBA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

SOBA TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
07 اقامة )5 مكاتب تشرف  شارع 
محمد السادس  30000  فاس  

املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57377

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   (0(0 شتنبر   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
»500.000 درهم« تي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
طريق :  رفع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 391).
990I

ste imtiyaz conseils sarl

OPTIMEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العر4ية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
OPTIMEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 
شارع القرويين النرجس ا فاس - 

30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19599

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بكاري  كنزة  )ة)  السيد  ت ويت 
100 حصة اجأماعية من تصل 100 
فاطمة   )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 
غشت   07 بأاريخ  محمدي  علوي 

.(0(0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 389).
991I

ste imtiyaz conseils sarl

OPTIMEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العر4ية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
OPTIMEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 
شارع القرويين النرجس ا فاس - 

30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19599

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 07 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
ا  النرجس  القرويين  شارع   7 »رقم 
إلى  املغرب«  فاس   30000  - فاس 
دالية  تجزئة   1 رقم  االول  »الطابق 
30000 فاس    - طريق بنسودة فاس  

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 389).

99(I

ste imtiyaz conseils sarl

OPTIMEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العر4ية السعودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

OPTIMEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي الطابق 

االول رقم 1 تجزئة دالية طريق 

بنسودة فاس - 30000 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.19599

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم تغيير   (0(0 07 غشت  املؤرخ في 

محلل  »*مبرمج  من  الشركة  نشاط 

تعمال  »*مقاول  إلى  كمبيوتر« 

مأنوعة

*مقاول نقل البضائع

*تاجر«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 389).

993I

GEGANORD SARL-AU

SAMRISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMRISS SARL

5شارع يوسف بن تش ين الطابق 

الثاني  رقم 3 ، 90000، طنجة 

املغرب

SAMRISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5شارع 

يوسف بن تش ين الطابق الثاني  
رقم 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

108((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAMRISS

تعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العزل املائي

- تعمال مأنوعة توالبناء.

5شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
يوسف بن تش ين الطابق الثاني  رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : الصمد  عبد  الحجري  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : ادريس  الشرقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  الحجري  السيد 
 6 رقم  القسطالني  زنقة  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.

ادريس عنوانه)ا)  الشرقي  السيد 
سوق  بنعودة  قرية  العريشات  دوار 

اربعاء  سوق   11301 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد  عبد  الحجري  السيد 
 6 رقم  القسطالني  زنقة  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.

ادريس عنوانه)ا)  الشرقي  السيد 
سوق  بنعودة  قرية  العريشات  دوار 
اربعاء  سوق   11301 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (8 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31151).

991I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

ROCHE OCEAN EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

   »ROCHE OCEAN EL JADIDA«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 000)) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173977
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.  »ROCHE OCEAN EL JADIDA«
تشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
مخأل ة والبناء. - نقل البضائع ألكثر 

من 15 طن. - الأجارة..
عنوان املقر االجأماعي : 10، زنقة 
 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 
الدار البيضاء - 000)) الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد نور الدين املكاواي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سعيد معشا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

املكاواي  الدين  نور  السيد 

1000) الجديدة  عنوانه)ا) الجديدة 

.(1000

عنوانه)ا)  معشا  سعيد  السيد 

الجديدة 1000) الجديدة 1000).

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  معشا  سعيد  السيد 

الجديدة 1000) الجديدة 1000)

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717756.

995I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

CUISINE TRUST S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT

 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

CUISINE TRUST S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مرآب  

بالطابق األر�سي  رقم 7 تجزئة 

تسامة  - 1000) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16955

 (5 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. CUISINE TRUST S.A.R.L

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطبخ  اجهزة  وتركيب  تشطيب 

وغرف املالبس

جميع اعمال تركيب و4يع الرخام 

والجرانيت

اسأيراد وتصدير.

مرآب    : االجأماعي  املقر  عنوان 
بالطابق األر�سي  رقم 7 تجزئة تسامة  

- 1000) الجديدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد سعود محمد معاد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

السيد الكياطي عبد القادر :  500 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

معاد  محمد  سعود  السيد 

شارع  الكديات  تجزئة   9 عنوانه)ا) 

ابن باديس 1000) الجديدة املغرب.

القادر  عبد  الكياطي  السيد 

عنوانه)ا) دوار القديشات اوالد احمد 

الدارالبيضاء   (7((3 بوعزة  دار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

معاد  محمد  سعود  السيد 

الكديات شارع  تجزئة    9 عنوانه)ا) 

ابن باديس 1000) الجديدة املغرب

القادر  عبد  الكياطي  السيد 

عنوانه)ا) دوار القديشات اوالد احمد 

الدارالبيضاء   (7((3 بوعزة  دار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5377).

996I

ائأمانية لرفيد

BELLA KAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:11 

، 000)9، العرائش املغرب

BELLA KAMI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي سيدي 

العربي - 000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BELLA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.KAMI
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة والأجميل.

سيدي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

العربي - 000)9 العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : وقيف  هناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وقيف  هناء  السيدة 

العرائش   9(000 العربي  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وقيف  هناء  السيدة 

العرائش   9(000 العربي  سيدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 3) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/615.

997I

fiduent

SILIAFORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduent
رقم 80 تجزئة النادر ورزازات ، 

15000، ورزازات املغرب

SILIAFORM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1) حي 

املقاومة  - 15000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SILIAFORM

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة

م اوض

تركيبات كهر4ائية.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ورزازات   15000  - حي املقاومة    (1

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

ورزازات  امنحار  هشام  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امنحار  هشام  السيد 

رقم 1) حي املقاومة ورزازات 15000 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امنحار  هشام  السيد 

رقم 1) حي املقاومة ورزازات 15000 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات  بأاريخ )) شتنبر 

0)0) تحت رقم 361.

998I

ZEKARI CAR

ZEKARI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZEKARI CAR

 DOUAR BENI OUASSINE

 SOUFLA BAHRAOUIENNE ،

90000، TANGER MAROC

ZEKARI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 HAFID IBN HAJARN°14 - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

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

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZEKARI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 RUE  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 HAFID IBN HAJARN°14 - 90000

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 ZEKARI FATIMA :  95 السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 AMINA BEN SELLAM السيدة 
 1.000 بقيمة  حصة   JAMAI :  5

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
 ZEKARI FATIMA السيدة 
 DOUAR BANI OUASINE (عنوانه)ا
 SOUFLA BAHRAOUIENNE

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 AMINA BEN SELLAM السيدة 
 DOUAR عنوانه)ا)   JAMAI
 BANI OUASINE SOUFLA
طنجة   BAHRAOUIENNE 90000

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 
.M09(0(1(3579 0)0) تحت رقم

999I

Annonce BO

POWER MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Annonce BO
 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

POWER MANAGEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1) زنقة 

عمر السالوي الطابق الثالث رقم 

11 البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 130055

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 شتنبر   15 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 POWER الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ    MANAGEMENT

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

السالوي  عمر  زنقة   (1 اإلجأماعي 

 - البيضاء   11 رقم  الثالث  الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (0000

عدم تحقيق الغرض االجأماعي   : ل 

للشركة.

زنقة   (1 و حدد مقر الأص ية ب 

رقم  الثالث  الطابق  السالوي  عمر 

الدار البيضاء   (0000  - البيضاء   11

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ص اء الدين   بلمكنا�سي 

حي املسجد   (3 زنقة   5 و عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   (0000

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717819.

1000I

Annonce BO

PERFECT MANAGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Annonce BO
 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
PERFECT MANAGER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 1) زنقة 
عمر السالوي الطابق الثالث رقم 

11 البيضاء - 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.130197
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   (0(0 شتنبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 PERFECT الوحيد  الشريك  ذات 
MANAGER  مبلغ رتسمالها 10.000 
 (1 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 
الثالث  الطابق  السالوي  عمر  زنقة 
الدار   (0000  - البيضاء   11 رقم 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تحقيق الغرض االجأماعي للشركة.
زنقة   (1 و حدد مقر الأص ية ب 
رقم  الثالث  الطابق  السالوي  عمر 
الدار البيضاء   (0000  - البيضاء   11

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) رفيق   زراد و عنوانه)ا) 
1) زنقة عمر السالوي الطابق الثالث 
الدار   (0000 البيضاء   11 رقم 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717615.

1001I

NJ BUSINESS

 STE PRESTATION
ENGERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE PRESTATION ENGERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكاتب 
مارينا الطابق الثالت مكأب 19 

شارع عبد الكريم بنجلون املدينة 
الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

61005
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRESTATION ENGERING
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املخأل ة.
مكاتب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مارينا الطابق الثالت مكأب 19 شارع 
عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : السيد محمد املشارطي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد خالد األزمي الحسني :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 500  : املشارطي   محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيد خالد األزمي الحسني : 500 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املشارطي  عنوانه)ا) 
 13 رقم   115 عمارة   1 مجمع البركة 

طنجة 30000 طنجة املغرب.

الحسني  األزمي  خالد  السيد 
باب الغول ظهر   90 رقم  عنوانه)ا)  

املهراز فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املشارطي  عنوانه)ا) 
 13 رقم   115 عمارة   1 مجمع البركة 

طنجة 30000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 106).

100(I

HASNAOUIA CONTROLE

STE TOP ISOLATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE TOP ISOLATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد زرقطوني زنقة ابن بطوطة 

دار بلعامري سيدي سليمان - 

00)11 سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TOP ISOLATION SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخأل ة + السأيراد و الأصدير .
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
محمد زرقطوني زنقة ابن بطوطة دار 
 11(00  - سليمان  سيدي  بلعامري 

سيدي سليمان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : املصط ى  املالس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : فاطمة  ال حلي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد املالس املصط ى عنوانه)ا) 
دوار اوالد عبد الصادق دار بلعمري 

00)11 سيدي سليمان املغرب.
السيدة ال حلي فاطمة عنوانه)ا) 
سيدي   11(00 الحراتي   تجزئة 

سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املالس املصط ى عنوانه)ا) 
دوار اوالد عبد الصادق دار بلعمري 

00)11 سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسيدي سليمان  بأاريخ 11 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/)0).
1003I

Le monopole

SILK›OR MEDICAL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Le monopole
 bd yaakoub mansour rue ishaq
 ibnou hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca Maroc

 SILK›OR MEDICAL CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

جياللي العرايبي الطابق الثامن الدار 

البيضاء - 0700) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171897

بمقأ�سى  عقد عرفي مؤرخ في 5) 
غشت 0)0) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SILK’OR MEDICAL CENTER

إستراد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير مواد الأجميل .
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

جياللي العرايبي الطابق الثامن الدار 

البيضاء  الدار   (0700  - البيضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 nadia iraqui houssaini السيدة

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

 nadia iraqui houssaini السيدة

 rue des hopitaux resid 6 (عنوانه)ا

 parc etg   95870  casablanca

.maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 nadia iraqui houssaini السيدة

 rue des hopitaux resid 6 (عنوانه)ا

 parc etg   95870  casablanca

maroc

 - بأاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

1001I

درعة ارشادات ش.م.م

KOULINE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 15000، ورزازات املغرب

 KOULINE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار القايد 

جماعة السويهلة  - 10000 مراكش 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89587

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحيم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   500 حافل 

)ة)  السيد  500 حصة ل ائدة   تصل 

تحمد حافل بأاريخ 11 فبراير 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   (1 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 5766.

1005I

FIDUCOJ

 STE ELECTRIC POWER

 CONSTRUCTION DE

L’ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

 STE ELECTRIC POWER

 CONSTRUCTION DE

 L’ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي طارق 

ابن زياد رقم س 03 حا�سي بالل - 

61500 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 STE ELECTRIC POWER  :

 CONSTRUCTION DE

.L’ORIENTAL

غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

األشغال املخأل ة تو البناء

-األعمال الكهر4ائية

-املأاجرة 

-تعمال تطوير وصيانة املساحات 

الخضراء

-دراسة وتركيب األنظمة األمنية

تكنولوجيا  خدمات  -شركة 

املعلومات والشبكات اآللية .
عنوان املقر االجأماعي : حي طارق 

 - بالل  حا�سي   03 زياد رقم س  ابن 

61500 جرادة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : هشام  اوموي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  اوموي  السيد 
حي طارق بن زياد  رقم س 03  حا�سي 

بالل  61500 جرادة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  اوموي  السيد 
حي طارق بن زياد  رقم س 03  حا�سي 

بالل  61500 جرادة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو4ر   01 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 171).

1006I

شركة جهاد املحاسب

شركة غيثة بزنيس
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب

الرقم )0 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 

تس ي ، 16000، تس ي املغرب

شركة غيثة بزنيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

العواوشة جماعة خط ازكان تس ي 

- 16000 تس ي  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  بزنيس  غيثة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
-تر4ية و   : غرض الشركة بإيجاز 

تسمين العجول.
- تقديم العروض.

-الأجارة.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العواوشة جماعة خط ازكان تس ي - 

16000 تس ي  املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيدة الألم�سي امال  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة الألم�سي امال  عنوانه)ا) 
الجبار  عبد  تجزئة  الليمون  زنقة   1
آس ي   16000 آس ي  الكورس  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الألم�سي امال  عنوانه)ا) 
1 زنقة الليمون تجزئة عبد الجبار حي 
الكورس آس ي 16000 آس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم -.

1007I

CALL SYSTEMS SARL AU

CALL SYSTEMS SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

CALL SYSTEMS SARL AU
 AVENUE PRINCE HÉRITIER 183,
 CENTRE NREA, RDC BUREAU

 N° 15 ، 90020، TANGER
MAROC

CALL SYSTEMS SARL AU

 »شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: 183، 
  ،NREAشارع ولي العهد، مركز
الطابق األر�سي مكأب رقم 15 - - 

طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.7(535

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  3) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجأماعي الحالي للشركة 
183 شارع ولي   : إلى العنوان الجديد 
الطابق األر�سي    NREA العهد مركز 

املكأب رقم 15
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  موضوع  تقليص  مايلي: 
واالحأ اظ  النداء  مركز  بحذف: 
في  الأنمية  الأالية:  باألنشطة  فقط 
املعلوميات و4يع املنأجات والخدمات 

محليا توعن طريق الأصدير.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجأماعي  املقر  تحديد  تم 
ولي  شارع   183  : الأالي  العنوان  في 
الطابق األر�سي    NREA العهد مركز 
املكأب رقم 15. كما يمكن تحويله إلى 
تي مكان آخر بواسطة قرار الشريك 
النظام  احترام  ظل  في  الوحيد 

الداخلي.
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
باألنشطة  تساسا  الشركة  تقوم 
و4يع  املعلوميات  في  الأنمية  الأالية: 
توعن  محليا  والخدمات  املنأجات 
جميع  طريق الأصدير.بص ة عامة، 
و  الصناعية  و  الأجارية  العمليات 
املالية و املنقولة تو العقارية التي قد 

ترتبط بشكل مباشر تو غير مباشر 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (8 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 31138).

1008I
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FIDUCIAIRE LAMIN

VEILLE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
VEILLE PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 شارع 
محمد السالوي  - 30000 فاس  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 VEILLE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PRO
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير و وكالة لالشهار.
11 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
فاس    30000  - السالوي   محمد 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : سعيد  نجمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد نجمي سعيد عنوانه)ا) 16 
  B شارع العنب زنقة الوحدة نرجس 

30000  فاس   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجمي سعيد عنوانه)ا) 16 

  B شارع العنب زنقة الوحدة نرجس 

30000  فاس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (3 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم )30).

1009I

درعة ارشادات ش.م.م

IMMA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

درعة ارشادات ش.م.م

15 شارع بئر تنزران صندوق بريد 

10 تصومعت 15 شارع بئر تنزران 

صندوق بريد 10 تصومعت، 

15000، ورزازات املغرب

IMMA SUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك 17 

رقم 06 مكرر حي املقاومة - 15000 

ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.93(1

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  8) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

IMMA SUD  مبلغ رتسمالها 0.000) 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مكرر حي املقاومة   06 رقم   17 بلوك 

 : ورزازات املغرب نتيجة ل   15000  -

الأوقف النهائي لنشاط الشركة..

و حدد مقر الأص ية ب بلوك 17 

 15000  - 06 مكرر حي املقاومة  رقم 

ورزازات املغرب. 

و عين:

و  اكوزال  الحسن   السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة الشمس ) رقم 98) 

15000 ورزازات املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 373.

1010I

HORICOM

MULTISERVICE BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MULTISERVICE BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 70) 

شقة 1 الطابق الس لي املنتزه ) ايت 

والل - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50803

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MULTISERVICE BTP

تعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة الطرق والصرف الصحي.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 70) 

شقة 1 الطابق الس لي املنتزه ) ايت 

والل - 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :
العماري  العالي  عبد  السيد 
 171 1 رقم  عنوانه)ا) رياض ويسالن 

ويسالن 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العماري  العالي  عبد  السيد 
 171 1 رقم  عنوانه)ا) رياض ويسالن 

ويسالن 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 983).

1011I

املسأامنة الشرقية لأقنيات املحاسبة

AR CLIENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املسأامنة الشرقية لأقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

AR CLIENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 16 اقامة 

خر4اش رقم 8 الطابق الرابع حي 

القدس - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AR  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CLIENTS
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
عنوان املقر االجأماعي : 16 اقامة 
حي  الرابع  الطابق   8 رقم  خر4اش 

القدس - 60000 وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
  : مودريكة  الرحيم  عبد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : مودريكة  السيد عصام  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
مودريكة  الرحيم  عبد  السيد 
بزة  تجزئة  موريطانيا  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 1 رقم 18 60000 وجدة املغرب.
السيد عصام  مودريكة عنوانه)ا) 
1 رقم  حي موريطانيا تجزئة بزة زنقة 

18 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مودريكة  الرحيم  عبد  السيد 
بزة  تجزئة  موريطانيا  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 1 رقم 18 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   30 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 160).

101(I

AKUA MARITIME

AKUA MARITIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AKUA MARITIME
حي اوالد ميمون زنقة 95 رقم 06 
الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

 AKUA MARITIME
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 

ميمون زنقة 95 رقم 06 الناظور 

الناظور 000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(0587

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AKUA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MARITIME

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيد  مسألزمات  جميع  و4يع 
البحري

.

: حي اوالد  عنوان املقر االجأماعي 
الناظور   06 رقم   95 زنقة  ميمون 

الناظور 000)6 الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 70.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشريوي  خالد  السيد 

حي اكوناف رقم 130 000)6 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشريوي  خالد  السيد 

 6(000   130 رقم  اكوناف  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 10 شتنبر 

0)0) تحت رقم 3058.

1013I

STE FIACCOF 

STE SMARTID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE SMARTID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم ) رقم 
) زنقة االمان طريق عين الشقف - 

30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.6(817

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 5) غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»كلم ) رقم ) زنقة االمان طريق عين 
إلى  فاس املغرب«   30000  - الشقف 
  56 رقم  تجزئة  الخطيب  ابن  »عمر 
الطابق   1 ريان  ملعب الخيل فضاء 
فاس    30000  -  (8 رقم  مكأب   7

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1)3).
1011I

rim fidus

BENJAAFAR NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسمال الشركة

rim fidus
 cc sidi belyoute mohamed etg 1
 casablanca casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
BENJAAFAR NEGOCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RUE 30 وعنوان مقرها اإلجأماعي
  KAMAL MOHAMED ETG1

 C/CEAFI 30 RUE KAMAL
 MOHAMED ETG1  C/CEAFI

CASABLANCA 20000 املغرب.

رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.105965

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   (0(0 شتنبر   (( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

»919.189 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   1.019.189« إلى  درهم« 

طريق :  تحويل سندات القرض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717930.

1015I

segex

PALMIER SHOP-COFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

PALMIER SHOP-COFE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 

6 العمارة ب ) تجزئة املرجة واد 

فاس فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PALMIER SHOP-COFE
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غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجأماعي : املحل رقم 

6 العمارة ب ) تجزئة املرجة واد فاس 

فاس  - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نجيب مازي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد عبد الحق مليح  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مازي   نجيب  السيد 
11زنقة ) بنسودة فاس 30000 فاس 

املغرب.

السيد عبد الحق مليح  عنوانه)ا) 

05 درب سيدي اعمارة سيد الصواف 

فاس   30000 فاس  الجديد  فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مازي   نجيب  السيد 
11زنقة ) بنسودة فاس 30000 فاس 

املغرب

السيد عبد الحق مليح  عنوانه)ا) 

05 درب سيدي اعمارة سيد الصواف 

فاس   30000 فاس  الجديد  فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 308).

1016I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 STE D›INSTALLATION
 ET DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 STE D›INSTALLATION ET

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  درب 

مشماش شارع إبن الخطيب إقامة 

سايس ) و 3 شقة  )  فاس     - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 STE D’INSTALLATION ET

.DEVELOPPEMENT AGRICOLE

إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات واملشاريع الزراعية,تركيب 

تنظمة الري بالرش و بالأنقيط

اسأيراد  الضخ,  تنظمة  تركيب 

و4يع معدات الري واأللواح الشمسية

درب    : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة  الخطيب  إبن  شارع  مشماش 

 - فاس        ( شقة    3 و   ( سايس 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد رزقي عدنان :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدنان  رزقي  السيد 

ت ال نيدق   0( تجزئة باب سبأة رقم 

00)93 ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عدنان  رزقي  السيد 

ت ال نيدق   0( تجزئة باب سبأة رقم 

00)93 ال نيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 0)397/0).

1017I

MA GLOBAL CONSULTING

SAONA LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

0000)، الدار البيضاء املغرب

SAONA LOCATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 115، 

شارع ابن سينا - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(611(3

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 يونيو   30 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SAONA LOCATION

درهم وعنوان   50.000,00 رتسمالها 

ابن  شارع   ،115 اإلجأماعي  مقرها 

سينا - 0000) الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : تص ية ودية.

 ،115 ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

الدار   (0000  - سينا  ابن  شارع 

البيضاء املغرب. 

و عين:
و  بناني  امال غزالن    السيد)ة) 
زنقة عين اللة حيا،   ،89 عنوانه)ا) 
السالم  حي  املسعودية،  تجزئة 
املغرب  البيضاء  الدار   (0000

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،115  : بالأص ية  املأعلقة  الوثائق 

شارع ابن سينا. الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717971.
1018I

شركة تلأيرفيد ش.م.م

SUNDAY SNACK & SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة تلأيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خني رة، 51000، خني رة املغرب
SUNDAY SNACK & SHOP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 03 

بلوك 03 اقامة ال رح الحي ال الحي - 
51000 خني رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUNDAY SNACK & SHOP
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤكوالت الخ ي ة،الأغدية العامة.
 03 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
بلوك 03 اقامة ال رح الحي ال الحي - 

51000 خني رة املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

 500   : السيد عادل علي وقسو 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد طارق علي وقسو 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عادل علي وقسو عنوانه)ا) 
 150(0   01 حي الياسمين   159 رقم 

الخميسات املغرب.
السيد طارق علي وقسو عنوانه)ا) 
درعة  زنقة   13 الشقة   (3 عمارة 

اكدال 10090 الر4اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل علي وقسو عنوانه)ا) 
 150(0   01 حي الياسمين   159 رقم 

الخميسات املغرب
السيد طارق علي وقسو عنوانه)ا) 
درعة  زنقة   13 الشقة   (3 عمارة 

اكدال 10090 الر4اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخني رة  بأاريخ 9) شتنبر 

0)0) تحت رقم 16).

1019I

شركة تلأيرفيد ش.م.م

RALTRA-TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة تلأيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خني رة، 51000، خني رة املغرب
RALTRA-TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تزارت 
اعراضن )0 - 51000 خني رة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RALTRA-TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخأل ة،م اوضة.

تزارت   : االجأماعي  املقر  عنوان 

خني رة   51000  -  0( اعراضن 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : اللباع  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اللباع  رشيد  السيد 

خني رة   51000  0( تزارت اعراضن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اللباع  رشيد  السيد 

خني رة   51000  0( تزارت اعراضن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخني رة  بأاريخ 9) شتنبر 

0)0) تحت رقم 15).

10(0I

شركة تلأيرفيد ش.م.م

IRAMOZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

شركة تلأيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خني رة، 51000، خني رة املغرب

IRAMOZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7) زنقة 

03 بلوك 05 حي ام الر4يع - 51000 

خني رة املغرب.
رفع رتسمال الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(85

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 شتنبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

 10.000« تي من  درهم«   110.000«

عن  درهم«   150.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخني رة  بأاريخ 9) شتنبر 

0)0) تحت رقم 11).

10(1I

MA GLOBAL CONSULTING

MAGC ACCOUNTING
إعالن مأعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

0000)، الدار البيضاء املغرب

MAGC ACCOUNTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: )1، زنقة 

صبري بوجمعة، الطابق األول، شقة 
رقم 6،  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.((7995

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 1) شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

1000 من  500 حصة من تصل  هبة 

ل ائدة  العطار  املهدي  السيد  طرف 

الحامل  فدريق  منار  السيدة  حرمه 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

I381797

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل الشركة إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات الشركاء  

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رتسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717990.

10((I

شركة تلأيرفيد ش.م.م

CAFE TADAOUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شركة تلأيرفيد ش.م.م

زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خني رة، 51000، خني رة املغرب

CAFE TADAOUT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

ايت اسحاق - 51000 خني رة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.30(9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  16 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الحسني منى كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخني رة  بأاريخ 9) شتنبر 

0)0) تحت رقم 13).

10(3I



13499 الجريدة الرسميةعدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0)) 

SKALLI FID

NJ ACCESSOIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKALLI FID

 N9 BLOC G AVENUE IBN ATIR

FES، 30000، فاس املغرب

NJ ACCESSOIRES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم )1 

العمارة 85 مكرر تجزئة قرطبة 

قنصرة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63(93

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سى  
0)0) تم إعداد القانون   06 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NJ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ACCESSOIRES

بإيجاز  الشركة  غرض 

IMPORTATION-  :

 ACCESSOIRES OU DE PIÈCES

 DETACHEES  D’OCCASION

.  (D’AUTOMOBILES(MARCHA
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكرر تجزئة قرطبة   85 العمارة   1(

قنصرة فاس - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

  : النجاري   الدين  نور  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

النجاري   الدين  نور  السيد 
بنسودة  بالد   1 زنقة   1 عنوانه)ا) 

سهب الورد 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
النجاري   الدين  نور  السيد 
بنسودة  بالد   1 زن ة   1 عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  الورد  سهب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 9)18.

10(1I

MOHAMED SAFRIOUI

MILADIA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
MILADIA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 
خليل مطران إقامة سلطان ب 

رقم ) عين البرجة  - 0000) الدار 
البيضاء  املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(7581
العام  الجمع  بمقأ�سى 
غشت   31 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشركة  رتسمال  رفع  تم   (0(0
درهم«   31.((0.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   156.100.000« من  تي 
  : عن طريق  درهم«   187.3(0.000«
تر4اح تو عالوات  تو  إدماج احأياطي 

إصدار في رتس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717959.

10(5I

EL MENZEH CONSERVES-SOMENCOM

EL MENZEH CONSERVES-
SOMENCOM SARL

إعالن مأعدد القرارات

EL MENZEH CONSERVES-
SOMENCOM

 RUE PASTEUR IMM NOUR V.N
 MEKNES 11 ، 50000، MEKNES

MAROC
EL MENZEH CONSERVES-

SOMENCOM SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: الحي 
الصناعي رقم 65 سيدي سليمان 
مول الكي ان  - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(5175

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 10 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
:السيد بوشتى  دخول شريك جديد 
س  الوطنية  البطاقة  رقم  الكأامي 

(5098(
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  اجأماعية  حصة   7800 ت ويت 
السيد محمد عزيز الحلو الى السيد 

بوشتى الكأامي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
عزيز  محمد  السيد  املسير  اسأقالة 
الحلو وتعيين السيد بوشتى الكأامي 

كمسير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بوشتى  النقدية:*السيد  املمألكات 
درهم*السيدة   780.000 الكأامي 

نادية منصور 0.000) درهم*
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
 800.000  : الشركة  راسمال  مايلي: 
ب  حصة   8000 من  مأكونة  درهم 
حصة  للحصة.*7800  درهم   100
للسيد بوشتى الكأامي*السيدة نادية 

منصور 00) حصة* 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

السيد  عين   : الشركة  تسيير  مايلي: 

ل ترة  للشركة  الكأامي مسير  بوشتى 

لنسبة  املالك  باعأباره  محددة  غير 

97.5 في املائة من راسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 978).

10(6I

DK PARTNERS MAROC

 AAP, OPVANG VOOR

 UITHEEMSE DIEREN,

STICHTING

شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 AAP, Opvang voor Uitheemse

Dieren, stichting شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رفاد 1 - 

1305 آ ه املير هولندا.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 3) يوليوز 0)0) تقرر إنشاء 

 AAP فرع  تابع للشركة  تحت التسمية

 59 و الكائن بالعنوان   MOROCCO

 18 رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق 

رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق   59

و  املغرب  الدارالبيضاء   (0000  18

املسير من طرف السيد)ة) الشرقاوي 

عماد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 173197.

10(7I
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 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

CAFE GALACTICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

CAFE GALACTICA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

بالطابق الس لي شارع ) مارس 

الرقم 1181 عين الشق الدار 

 casablanca (0180 - البيضاء

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(30735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

0)0) تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

   CAFE GALACTICA الشريك الوحيد

درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 

محل  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

بالطابق الس لي شارع ) مارس الرقم 

 - البيضاء  الدار  الشق  عين   1181

نتيجة  املغرب   casablanca  (0180

ل : نهاية النشاط.

محل  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

بالطابق الس لي شارع ) مارس الرقم 

 - البيضاء  الدار  الشق  عين   1181

casablanca (0180 املغرب. 

و عين:

و  الحق  عبد  رشيد   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي موالي عبد هللا شارع ) 

املغرب  الدارالبيضاء   (0180 مارس 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

محل   : بالأص ية  املأعلقة  الوثائق 

بالطابق الس لي شارع ) مارس الرقم 

1181 عين الشق الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 0)0) تحت رقم )71386.

10(8I

global compta et conseils

SMD3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

SMD3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3) شارع 

كارنوط الطابق الخامس مكأب رقم 

) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

107771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.SMD3 : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصغرة.

3) شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

كارنوط الطابق الخامس مكأب رقم 

) - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

السيد الحسن اليحمدي الدريرز 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن اليحمدي الدريرز 
عنوانه)ا) حي مسنانة حومة الخروف  

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن اليحمدي الدريرز 
عنوانه)ا) حي مسنانة حومة الخروف  

;gt&90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1596.
10(9I

CAF MAROC

QUICK SAFE & PUNCTUAL
إعالن مأعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 QUICK SAFE & PUNCTUAL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شقة رقم 
61 سيدي بخاري  - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.91737
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
0)0) تم اتخاذ  10 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الهواري  ت ويت السيد زكرياء  مايلي: 
لبطاقة  الحامل  الغوجراطي، 
 K329486، رقم  الوطنية  الأعريف 
االجأماعية  الحصص  من   50%
للشركة ل ائدة السيد عبد الوهاب 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  العبا�سي، 

.K370753 الوطنية رقم

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

ت ويت السيدة كوثر الوهابي،  مايلي: 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم K436395، 50% من الحصص 

ل ائدة للشركة  االجأماعية للشركة 

ل ائدة السيد عبد الوهاب العبا�سي، 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.K370753 رقم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على اسأقالة السيد زكرياء 

الهواري الغوجراطي، الحامل لبطاقة 

 K3(9186 رقم  الوطنية  الأعريف 

الحاملة  الوهابي،  كوثر  السيدة  و 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

K136395  من منصبيهما  كمسيرين 

للشركة. 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

الوهاب  عبد  السيد  السيد  تعيين 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  العبا�سي، 

مسيرا    ،K370753 رقم  الوطنية 

جديدا  للشركة.

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 

بالأعديل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   30 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 5016.

1030I
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Afifa BELHANA

LA KASBAH D›AKNARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Afifa BELHANA

شارع 11 يناير٬ عمارة ادرار٬1 
الطابق االول٬ مكأب رقم 3 حي 

الداخلة، 80060، ٲكادير٬ املغرب

LA KASBAH D›AKNARI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الدويرة٬ جماعة إنشادن - )7)87 

شأوكة ٲيت باها املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(1(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KASBAH D’AKNARI

غرض الشركة بإيجاز : اإلقامة و 

الأنشيط السياحيين٬ تموين وتنظيم 

تنظيم  املناسبات٬  ٲنواع  مخألف 

اسأيراد  رياضية٬  وٲنشطة  رحالت 

النقل  محلية٬  وتصديرمنأجات 

السياحي٬ وجميع الخدمات اٲلخرى.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 87(7(  - إنشادن  جماعة  الدويرة٬ 

شأوكة ٲيت باها املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 100   : الحمزاوي  السيد محمد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحمزاوي عنوانه)ا) 

باريس 75018 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحمزاوي عنوانه)ا) 

باريس 75018 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

0)0) تحت رقم 1631.

1031I

ORIEN.COMPTA

FATHI ET RACHID CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

FATHI ET RACHID CAR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 05) 

زنقة العيون حي املقاومة - 60300 

بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6967

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تم تعيين  )) شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) مجني 

رشيد كمسير وحيد

تبعا لقبول اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 388.

103(I

ORIEN.COMPTA

OMAD TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

OMAD TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي )7 زنقة 

النصر حي الوفاق سيدي سليمان - 

55)63 بركان املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3771

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   (0(0 شتنبر   17 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 OMAD الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ    TRANSPORT

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي )7 زنقة النصر حي الوفاق 

بركان   63(55  - سليمان  سيدي 

املغرب نتيجة ل : انعدام النشاط.
زنقة   7( و حدد مقر الأص ية ب 

 - النصر حي الوفاق سيدي سليمان 

55)63 بركان املغرب. 

و عين:

و  اوشن  حماد   السيد)ة) 
عنوانه)ا) )7 زنقة النصر حي الوفاق 

سيدي سليمان 55)63 بركان املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (5 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

0)0) تحت رقم 381.

1033I

Aktaou Mouad 

ED ALL
شركة املساهمة

رفع رتسمال الشركة

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 5(

20000، Casablanca Maroc

ED ALL شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مارينا 

كريسطال 3 شارع محمد بن عبداله  

ب 06  0000) الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1671(9

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   (0(0 غشت   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 

من  تي  درهم«   1.910.300«

»89.000).1 درهم« إلى »00).30).3 

درهم« عن طريق :  إدماج احأياطي تو 

تر4اح تو عالوات إصدار في رتس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717711.

1031I

Aktaou Mouad 

ECASU MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 5(

20000، Casablanca Maroc

Ecasu Morocco شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي )33 شارع 

الروداني  طابق 5 شقة 1) 0000) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

173891
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Ecasu  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.Morocco

املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتدريب  الأعليم  في  واملساعدة 

املعلمين.

 33(  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (1 شقة   5 طابق  الروداني   شارع 

0000) الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

كوالبوراتوري  روشيرش  الشركة 

ات ازو :  99 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

1 حصة    : عيماد  السيد العربي  

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

كوالبوراتوري  روشيرش  الشركة 

 ((60 ات ازو عنوانه)ا) ب و بوكس 

كونتي  ماريكو4ا   85(80 ز   ا  تامبي 

الواليات املأحدة األمريكية.

عنوانه)ا)  عيماد  العربي   السيد 

معروف   سيدي   1 انا  تجزءة   19

0000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عيماد  العربي   السيد 

معروف   سيدي   1 انا  تجزءة   19

0000) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71771.

1035I

MOUSSAOUI HAJJI

SOJAKIM TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SOJAKIM TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

العبادلة معاضيد ع ص ز ارفود - 

00))5 ترفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOJAKIM TRAV

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخأل ة و البناء 

مقاول في اشغال النظافة 

مقاول في اشغال البستنة.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - ارفود  ز  ع ص  معاضيد  العبادلة 

00))5 ترفود املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
بوجمعاوي  الحكيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
بوجمعاوي  الحكيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) قصر العبادلة املعاضيد ع 

ص ز ارفود 00))5 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوجمعاوي  الحكيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) قصر العبادلة املعاضيد ع 

ص ز ارفود 00))5 ترفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 889.

1036I

MOUSSAOUI HAJJI

OASIS SANDS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

OASIS SANDS CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسيرة  الطابق الس لي رقم 01) 

الريصاني - 151)5 الريصاني  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 OASIS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SANDS CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 (01 رقم  الس لي  الطابق  املسيرة  

الريصاني - 151)5 الريصاني  املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حافظ محب  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الكريم طرزوتي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محب   حافظ  السيد 

سلوان   ((1 رقم  ازيالل  شارع 

الناضور ))0)6 الناضور  املغرب.

طرزوتي  الكريم  عبد  السيد 

حجر  ابن  زنقة  مكرر   6 عنوانه)ا) 

شارع املوحدين لبيطا الدكارات فاس  

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محب   حافظ  السيد 

سلوان   ((1 رقم  ازيالل  شارع 

الناضور ))0)6 الناضور  املغرب

طرزوتي  الكريم  عبد  السيد 

حجر  ابن  زنقة  مكرر   6 عنوانه)ا) 

شارع املوحدين لبيطا الدكارات فاس  

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 890.

1037I

MOUSSAOUI HAJJI

CIMARMO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

CIMARMO TRANS
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

موالي عبد هللا الدقاق الريصاني  - 

151)5 الريصاني املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CIMARMO TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - موالي عبد هللا الدقاق الريصاني  

151)5 الريصاني املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ابراهيم مرموش  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم مرموش  عنوانه)ا) 
رقم   0( حي ابو القاسم الزياني زنقة 

الريصاني    5(151 الريصاني    10

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم مرموش  عنوانه)ا) 
رقم   0( حي ابو القاسم الزياني زنقة 

الريصاني    5(151 الريصاني    10

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )89.

1038I

AFAQ ZIZO

ELOUZI MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFAQ ZIZO

 BOULEVARD ZARKTOUNI

 RESIDENCE ALICE  4 EME

 ETAGE APPARTEMENT

 N°10GUELIZ MARRAKECH

 88.90، 40000، MARRAKECH

MAROC

ELOUZI MATERIAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 

٢٩ باملركز الأجاري بمجاط السويقة 

عمالة شيشاوة - 11000 شيشاوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ELOUZI MATERIAUX

*بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد البناء

*الأجارة

*االشغال املخأل ة او البناء.

عنوان املقر االجأماعي : املحل رقم 

٢٩ باملركز الأجاري بمجاط السويقة 

شيشاوة   11000  - شيشاوة  عمالة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : ياسين  اللوزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : ياسين  اللوزي  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسين  اللوزي  السيد 

 11000 دوار الزاوية مجاط شيشاوة 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  اللوزي  السيد 

 11000 دوار الزاوية مجاط شيشاوة 

شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بامنأانوت   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/66).

1039I

AFAQ ZIZO

ELOUZI MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

AFAQ ZIZO

 BOULEVARD ZARKTOUNI

 RESIDENCE ALICE  4 EME

 ETAGE APPARTEMENT

 N°10GUELIZ MARRAKECH

 88.90، 40000، MARRAKECH

MAROC

ELOUZI MATERIAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
9) باملركز الأجاري بمجاط السويقة 
شيشاوة - 11000  شيشاوة املغرب.

ت ويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1513
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   (0(0 شتنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  ياسين اللوزي  ت ويت السيد 
500 حصة اجأماعية من تصل 500 
ح صة   )ة)  السيد  ل ائدة   حصة 

رضوان بأاريخ 1) شتنبر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (1 بأاريخ  بامنأانوت   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)0)/87).

1011I

FOUZMEDIA

 SPECIAL ACIER  
 ET TRAITEMENTS

THERMIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SPECIAL ACIER ET  

 TRAITEMENTS THERMIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تحواز 
القنيطرة بقعة I الرقم 1170 

املنطقة الصناعية عامر الس لية - 
11000 القنيطرة املغرب.

رفع رتسمال الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.53863
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسمال  رفع 
من  تي  درهم«   1.900.000«
 (.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 939).

101(I

FOUZMEDIA

BILAR BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BILAR BUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 1 - 11000 11000 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
56(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BILAR : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BUS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسأخدمين
مقاول في نقل السلع

املخأل ة  االشغال  في  مقاول 
واشغال البناء.

 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 
اقامة موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 1 - 11000 11000 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العربي  ابصيلة  السيد 
دوار الحاللبة الأوازيط عامر الس لية 

11000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العربي  ابصيلة  السيد 
دوار الحاللبة الأوازيط عامر الس لية 

11000 القنيطرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

1013I

FOUZMEDIA

KANDRI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KANDRI FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
) تجزئة االمل  - 11000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56(93
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KANDRI FOOD
الأصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
الجافة  ال واكه  واالسأيراد وتسويق 

بالأقسيط.

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

القنيطرة   11000  - تجزئة االمل    (

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قندري  عمر  السيد 
 11000  7 رقم   ( االمل  تجزئة 

القنيطرة املغرب.
قندري  عبدالعاطي  السيد 

املخاليف  السبع  عين  عنوانه)ا) 

11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
قندري  عبدالعاطي  السيد 

املخاليف  السبع  عين  عنوانه)ا) 

11000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم -.

1011I

FOUZMEDIA

ERRATI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ERRATI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 TF465-H وعنوان مقرها اإلجأماعي

سوق الثالثاء الغرب سيدي عالل 

الأازي - --- سوق اربعاء الغرب 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(6699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ERRATI SERVICES

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبنزين

مقهى

مطعم.

 TF465-H : عنوان املقر االجأماعي

عالل  سيدي  الغرب  الثالثاء  سوق 

الغرب  اربعاء  سوق   ---  - الأازي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

الراتي  عبدالرحيم  السيد 

اوالد   131 الرقم  بلوك م   عنوانه)ا) 

اوجيه 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الراتي  عبدالرحيم  السيد 

اوالد   131 الرقم  بلوك م   عنوانه)ا) 

اوجيه 11000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبأدائية 

بأاريخ 8) شتنبر 0)0) تحت رقم -.

1015I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

» ADIL PRESTIGE CAR «
إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

» ADIL PRESTIGE CAR « »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 3)، 

تجزئة هند، الجديدة - 1000) 
الجديدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1(973
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 18 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بحار  السيدعادل  تعيين  مايلي: 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة بعد 

اسأقالة السيد ياسين القمري
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: خاص بأعيين مسيرللشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 8) شتنبر 

0)0) تحت رقم 5391).

1017I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GUORI IMMOBILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 31)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5000)، خريبكة 
املغرب

 GUORI IMMOBILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 
1778 تجزئة ال أح - 5000) 

خريبكة املغرب.

ق ل الأص ية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.3197
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  3) شتنبر  املؤرخ في 
 GUORI IMMOBILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   510.000 رتسمالها 
تجزئة   1778 رقم  اإلجأماعي  مقرها 
املغرب  خريبكة   (5000  - ال أح 
بأية  الشركة  قيام  للعدم  نتيجة 

تعمال.
و عين:

و  سويني  املصط ى   السيد)ة) 
 (5000 األمل  حي   196 عنوانه)ا) 
خريبكة املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
رقم  وفي   (0(0 شتنبر   (3 بأاريخ 
1778 تجزئة ال أح - 5000) خريبكة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 738.

1019I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 LT; YA GESTION DE&
PROJET &GT;   YAGP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 13 رقم 5 ق.ج ، 
0110)، الدارالبيضاء املغرب

 lt; YA GESTION DE PROJET&
gt;   YAGP&  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 
0)01) البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
171113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 lt;&  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

   YA GESTION DE PROJET &gt;

. YAGP

غرض الشركة بإيجاز :  إشغال و 

واستشارة  وتنسيق  هندسية  دراسة 

عقارية ..

زنقة   10  : عنوان املقر االجأماعي 

 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

0)01) البيضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اسماعيل العيوني  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

العيوني   اسماعيل  السيد 

 1(6 عمارة   1 مازوال زنقة  عنوانه)ا) 

 (0(30 إقامة املهدي ح ح    1 شقة 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العيوني   اسماعيل  السيد 

 1(6 عمارة   1 مازوال زنقة  عنوانه)ا) 

 (0(30 إقامة املهدي ح ح    1 شقة 

البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0)7179 .

1051I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 كو�سي
إعالن مأعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 13 رقم 5 ق.ج ، 

0110)، الدارالبيضاء املغرب

 كو�سي   »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 5 

زنقة ديكسيمد الطابق األول  بن 

جدية - 0)01) البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.385133

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 09 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

حصص  ت ويت   01 رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  اجأماعية:: 

500 حصة اجأماعية من طرف  بيع 

السيد توحميد محمد  ل ائدة السيد  

تحمد املدني 

الشكل  تحويل   0( رقم  قرار 

القانوني: الذي ينص على مايلي: بعد 

القانوني  الشكل  تغيير  تم  الأ ويت 

لشركة من شركة محدودة املسؤولية 

شركة  الى  الوحيد  الشريك  ذات 

محدودة املسؤولية

 :: قرار رقم -03 تعيين مسير تاني  

تعيين السيد  الذي ينص على مايلي: 

للشركة  ثاني   كمسير  املدني  تحمد 

و بالأالي تصبحت  ملدة غير محدودة. 

الشركة مسيران هما السيد توحميد 

السّيد تحمد املدني ملدة  و   محمد  

غير محددة .  و تغيير طريقة اإلمضاء 

توحميد  الوحيد لسيد  من اإلمضاء 

بين  مشترك  إمضاء  الي  محمد   

و   محمد   توحميد  السيد  املسيران 

السّيد تحمد املدني.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
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01 شكل الشركة:  بند رقم البند 
شركة  مايلي:     على  ينص  الذي 

محدودة املسؤولية  
املساهمات    06 البند  رقم  بند 
-السّيد  مايلي:  على  ينص  الذي   :
................................. توحميد محمد  
....... 50.000  درهم . السّيد تحمد الم

دني........................................50.000 
درهم . -املجموع .................................

.....................100.000 درهم .
بند رقم البند 07 رتسمال الشركة 
: الذي ينص على  حصص اجماعية  
 100000 الشركة  رتسمال  مايلي: 
حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 
اجأماعية من فئة 100 درهم موزعة 
الحصص    : كأالي  الشركاء  عاى 
-السّيد توحميد محمد    : االجأماعية 
  500  ........................................
السّيد تحمد الم  . حصة اجأماعية 

  500 دني........................................ 
............. -املجموع  حصة اجأماعية. 
حصة    1000  ..................................

اجأماعية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717560 .

105(I

JUCOMPT CONSEIL

CIRONEX MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
81 11 يناير طابق 3 رقم 3 ، 
0500)، الدار البيضاء املغرب

CIRONEX MARBRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي جماعة 
والد زيان زاوية طريق مديونة ووالد 
 DEROUA (6(0( - زيان الكارة

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CIRONEX MARBRE
االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والأصدير -شراء و4يع الرخام وجميع 

مواد البناء.
جماعة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
والد زيان زاوية طريق مديونة ووالد 
 DEROUA  (6(0(  - الكارة  زيان 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 300   : السيدة الرامي السعدية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : ص اء  دغوغي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   100   : السيد تبالي تحمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السعدية  الرامي  السيدة 
دافيني  ال ريد  زنقة   11 عنوانه)ا) 
  (0(50 البيضاء  الدار  وسام  اقامة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  السيدة دغوغي ص اء 
تيط   0( 03 عمارة  تجزئة سلوي مج 
مليل 9610)  الدار البيضاء املغرب.

 11 تبالي تحمد عنوانه)ا)  السيد 
وسام  اقامة  دافيني  ال ريد  زنقة 
الدار البيضاء 50)0)  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السعدية  الرامي  السيدة 
دافيني  ال ريد  زنقة   11 عنوانه)ا) 
  (0(50 البيضاء  الدار  وسام  اقامة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )80.
1051I

BUREAU ESSOUFYANI

 SERVICE MESSAGERIE
LAAYOUNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

 SERVICE MESSAGERIE
LAAYOUNE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
مشروع مدينة الوحدة الشطر 

الثاني الرقم I597  - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3(675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SERVICE MESSAGERIE  :

.LAAYOUNE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل   - واألمأعة  للبضائع  الشخ�سي 
األمأعة   - الغير  لحساب  البضائع 
نقل   - املصحو4ة  غير  الشخصية 
النقل   - املالك  عن  نيابة  البضائع 
تنواع  لجميع  والدولي  الوطني 
للبضائع  البري  النقل   - البضائع 

نوع  تي  من  والبضائع  واألشياء 

جميع  في  النقل   - الدولي  النقل   ،

الحديدية  والسكك  البرية  ال ئات: 

العام  النقل   - والبحرية  والجوية 

و4ين  الحضري  النقل   - لألشخاص 

نقل   - والبضائع  لألشخاص  املدن 

على حساب  النقل   - السريع  البريد 

نقل األفراد   - النقل املبرد   - اآلخرين 

البحري  النقل   - املدر�سي  النقل   -

ولجميع  تنواعه  بجميع  النقل   -

واألعمال  الخدمات   - االتجاهات 

اسأيراد   - الأجارة العامة   - املأنوعة 

املأنوعة  البضائع  جميع  وتصدير 

واملنأجات املأنوعة واملعدات واملواد 

املأنوعة - توريد املكاتب واملنأجات - 

بيع املنأجات مسأحضرات الأجميل 

بالجملة  الشعر  ومص  ي  والعطور 

كل ما يأعلق بخدمات   - والأقسيط 

الأنظيف - ....

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مشروع مدينة الوحدة الشطر الثاني 

الرقم I597  - 70000 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : الدوش  تحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدوش  تحمد  السيد 

08 زنقة عمر جديد قبيبات  10000 

الر4اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الدوش  تحمد  السيد 

 10000 زنقة عمر جديد قبيبات   08

الر4اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 19 غشت 

0)0) تحت رقم 1909.

1055I
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S.C. NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

S.C. NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 

كراج 1 رقم 39 و 10 تجزئة األمل 

) الساكنية العمران - 11000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 S.C.  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEGOCE

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

القطاني  و  الجافة  ال واكه  بيع  

بالأقسيط.

عنوان املقر االجأماعي :  القنيطرة 
تجزئة األمل   10 و   39 رقم   1 كراج 

  11000  - العمران  الساكنية   (

القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  ملدك زكرياء :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد  ملدك محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد  ملدك زكرياء : 500 بقيمة 

100 درهم.

500 بقيمة   : السيد  ملدك محمد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   زكرياء  ملدك  السيد  

القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)   محمد  ملدك  السيد  

القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   محمد  ملدك  السيد  

القنيطرة 11000  القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 79361.

1056I

sofoget

GREEN BRI
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

GREEN BRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي   جرف 

امللحة تجزئة السوق 119/39 - ---- 

سيدي يحيى املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GREEN BRI
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الري و السقي
تشغال عامة و اعمال البناء.

جرف     : عنوان املقر االجأماعي 
 ----  -  39/119 امللحة تجزئة السوق 

سيدي يحيى املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
السيد  عبد الصمد بريدة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد  عبد الصمد بريدة : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :
بريدة  الصمد  عبد  السيد  
عنوانه)ا)  جرف امللحة تجزئة السوق 

9) *** جرف امللحة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بريدة  الصمد  عبد  السيد  
عنوانه)ا)  جرف امللحة تجزئة السوق 

9) *** جرف امللحة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

9) تكأو4ر 0)0) تحت رقم )19.

1057I

CRI MEKNES

AS-MONNAIE 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

 AS-MONNAIE SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ) شارع 

القا�سي حمان بلمكي القصبة  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

AS-  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONNAIE SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تحويل األموال   .

شارع   (  : عنوان املقر االجأماعي 

 - القصبة   بلمكي  حمان  القا�سي 

50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة العسري خولة   :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة العسري خولة   عنوانه)ا) 
رقم 1 تجزئة سعود الزيأون  50000 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة العسري خولة   عنوانه)ا) 
رقم 1 تجزئة سعود الزيأون  50000 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 3011.

1058I
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CABINET BEN MOKHTAR

MAMARICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل الأص ية

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MAMARICA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

علي ابن ألبي طالب مجمع ال أح 

بلوك س رقم 31 - 000)9 العرائش 

املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(671

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   (019 نونبر   (9 املؤرخ في 

MAMARICA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   300.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي شارع علي ابن ألبي 

رقم  س  بلوك  ال أح  مجمع  طالب 

000)9 العرائش املغرب نتيجة   - 31

لق ل الأص ية.

و عين:

راييس  كارلوس    السيد)ة) 

ليوني  زنقة  فرانسيسكو و عنوانه)ا) 

بينايو 0) صندوق البريد 56 9018) 

ماالغا اسبانيا كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 31 غشت 0)0) وفي شارع علي 

ابن ألبي طالب مجمع ال أح بلوك س 

رقم 31 - 000)9 العرائش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 5) شتنبر 

0)0) تحت رقم 0)0)/886.

1059I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

CAFE RUSSIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC

CAFE RUSSIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

شرف طريق افران ايموزار كندر  - 

50)31 ايموزار املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (018 يوليوز   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.RUSSIE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم .

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - شرف طريق افران ايموزار كندر  

50)31 ايموزار املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد الصمد شهبار :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد السالم شهبار :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

شهبار  الصمد  عبد  السيد 
تجزئة   1 97/ك  رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  تغاث  الحديقة 

املغرب.

شهبار  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 33 تجزئة رياض الياسمين 

 30000 د طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شهبار  الصمد  عبد  السيد 

تجزئة   1 97/ك  رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  تغاث  الحديقة 

املغرب

شهبار  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 33 تجزئة رياض الياسمين 

 30000 د طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0) يوليوز  بأاريخ  االبأدائية بص رو  

018) تحت رقم 018)/1)1.

1060I

RAISON CONSEIL

STE ENVIROTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE ENVIROTEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي الطابق 

الس لي،قطعة 119 الحي الصناعي 

عين الشقف،فاس. الطابق 

الس لي،قطعة 119 الحي الصناعي 

عين الشقف،فاس. 30000 فاس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.51113

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (019 يونيو   30 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بائع تو وسيط لعملية الأصدير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 311).

1061I

FIDUCIAIRE CHEMS

ELEVA MASTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM SAADANE A APPRT N 22
 AV MED 5 ET KAHIRA TEMARA

، 12000، TEMARA MAROC
ELEVA MASTER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 79 شارع 
ابن سينا شقة 11 اكدال الر4اط -  

10090 الر4اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
115997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ELEVA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. MASTER
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح املصاعد.
79 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

ابن سينا شقة 11 اكدال الر4اط -  
10090 الر4اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رتسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:
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 100   : الغزواني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الغزواني عنوانه)ا) 
تمارة   117 رقم   ( الخيام  تجزئة 

000)1 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الغزواني عنوانه)ا) 
تمارة   117 رقم   ( الخيام  تجزئة 

000)1 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 106905.

106(I

sofoget

PARA GREEN BY S & H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

PARA GREEN BY S & H شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 
زنقة محمد غرنيط و زنقة إبن 

بطوطة رقم 11 إقامة توفيق تمحل ر 

قم 3   11000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

51635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.GREEN BY S & H

غرض الشركة بإيجاز : يع لوازم و 

تكسسوارات

الصيدلية بيع بالأقسيط 

للمنأجات واملعدات الطبية و

شبه الطبية .

عنوان املقر االجأماعي :  القنيطرة 

إبن  زنقة  و  غرنيط  محمد  زنقة 

بطوطة رقم 11 إقامة توفيق تمحل ر 

قم 3   11000 القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 500   : قرمان  ص ية  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : نوار  هناء  السيدة  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : قرمان  ص ية  السيدة    

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   500  : نوار  هناء  السيدة  

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة  ص ية قرمان عنوانه)ا) 

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  نوار  هناء  السيدة  

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  ص ية قرمان عنوانه)ا) 

11000 القنيطرة  القنيطرةالقنيطرة 

املغرب

عنوانه)ا)  نوار  هناء  السيدة  

القنيطرة 11000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

8) ماي  االبأدائية بالقنيطرة  بأاريخ 

0)0) تحت رقم 71561.

1063I

compta jour

KHOUMANI TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour

  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،

40000، Marrakech maroc

KHOUMANI TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 311 اقامة 

علي عمارة ب الطابق الثاني شقة 

ا1 حي الغول جليز مراكش - 10000 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

106711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHOUMANI TRADING

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيوت  وتسويق  إنأاج  وتصدير 

والكريمات  والعسل  العضوية 

الطبيعية.

 311  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق  ب  عمارة  علي  اقامة 

 - مراكش  جليز  الغول  حي  ا1  شقة 

10000 مراكش املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رتسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

  : خومني  الحكيم  عبد  السيد 
100 حصة بقيمة 10.000,00 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
خومني  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) الحي الحسني بلوك 9) رقم 
0)6 مراكش 10000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خومني  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) الحي الحسني بلوك 9) رقم 
0)6 مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (5 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115781.

1065I

SOUHAL CONSULTING

WREEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

WREEF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 50  
درب الرحالة حي القصبة  - 10000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
106755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WREEF

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأوابل بالأقسيط.

عنوان املقر االجأماعي : الرقم 50  

 10000  - درب الرحالة حي القصبة  

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة الغزواني شيماء :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة الغزواني شيماء عنوانه)ا) 

مراكش 10000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الغزواني شيماء عنوانه)ا) 

مراكش 10000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 0)1158.

1067I

AFIDACOM

BSP.CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق ص رو ، 30000، فاس املغرب

BSP.CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  

 LOTISSEMENT AL MAJD 2éme

 ETAGE APPARTEMENT 33

 BOLC 1 ROUTE IMMOUZAR -

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

BSP.  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONCEPT

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT AL MAJD (éme

 ETAGE APPARTEMENT 33 BOLC

 1 ROUTE IMMOUZAR - 30000

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : شبان   مهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شبان   مهدي  السيد 

بلعباس  تجزئة  الشقة   (1 عمارة 

فاس   30000 الشقف   عين  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صبرين شيبان  عنوانه)ا) 

بلعباس  تجزئة  الشقة   (1 عمارة 

فاس   30000 الشقف   عين  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  ب اس   الأجارية 

0)0) تحت رقم 17)).

1069I

Ste ORIENTAL AUDIT

G.S CONCASSAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

G.S CONCASSAGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

الزرقطوني عمارة البصراوي الطابق 

الثاني شقة رقم 7  - 60000 وجدة 

املغرب.

ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.((811

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 06 يوليوز 0)0) تقرر حل 

ذات  شركة    G.S CONCASSAGE

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

عمارة  الزرقطوني  شارع  اإلجأماعي 

البصراوي الطابق الثاني شقة رقم 7  

- 60000 وجدة املغرب نتيجة الغالق 

الشركة.

و عين:

السيد)ة) الهواري   عبد الصادقي 

و عنوانه)ا) )1 شارع الزياني  60000 

وجدة املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي   (0(0 يوليوز   06 بأاريخ 

الزرقطوني عمارة البصراوي الطابق 

وجدة   60000  -   7 الثاني شقة رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   01 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1818.

1071I

tensiftconsultant

PNEUMATIQUE NOUMRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكأب ) عمارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 16000، آس ي املغرب
 PNEUMATIQUE NOUMRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كيلوميتر 6 
طريق سبت كزولة خط ازكان اس ي 

- 16000 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
10771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PNEUMATIQUE NOUMRI
غرض الشركة بإيجاز : ..

عنوان املقر االجأماعي : كيلوميتر 
ازكان  خط  كزولة  سبت  طريق   6

اس ي - 16000 اس ي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000   : السيد رضوان النومري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان النومري عنوانه)ا) 
املدينة  حي  جلبور  زنقة   08 الرقم 
اس ي   16000 اس ي  الجديدة 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان النومري عنوانه)ا) 
املدينة  حي  جلبور  زنقة   08 الرقم 
الجديدة اس ي 16000 اس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بأاريخ  االبأدائية بآس ي  

0)0) تحت رقم 1136.

1073I

درعة ارشادات ش.م.م

LBM ZAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الأص ية

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر تنزران صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شارع بئر تنزران 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
15000، ورزازات املغرب

LBM ZAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 195 حي 
ايت اكضيف - 15000 ورزازات 

املغرب.
ق ل الأص ية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.1807

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 1) يوليوز 0)0) تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   LBM ZAT
 1.000.000 املحدودة مبلغ رتسمالها 
 195 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 
ورزازات   15000  - حي ايت اكضيف 
النهائي  اللأوقف  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة..
و عين:

 DIDIER PIERRE السيد)ة) 
و عنوانه)ا)   YVES  LE JONCOUR
  ROUTE DE CORN ER HOET  01
كمص ي   56100 BRECH FRANCE

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 195 وفي   (0(0 يوليوز   (1 بأاريخ 
ورزازات   15000  - حي ايت اكضيف 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بورزازات  بأاريخ 9) شتنبر 

0)0) تحت رقم 185.

1071I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

YARNAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
YARNAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 76 شارع 

البكري - - الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

171067
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YARNAS
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنأجات النسيجية.
76 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

البكري - - الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
 500   : املكزاري  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : املكزاري  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة اسماء املكزاري عنوانه)ا) 

 3009 طريق  بوسكورة  حدائق 

الدار   - بوسكورة النواصر    13 رقم 

البيضاء املغرب.

السيدة سارة املكزاري عنوانه)ا) 

كالي ورني   67 تجزئة كالي ورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسماء املكزاري عنوانه)ا) 

 3009 طريق  بوسكورة  حدائق 

الدار   - بوسكورة النواصر    13 رقم 

البيضاء املغرب

السيدة سارة املكزاري عنوانه)ا) 

كالي ورني   67 تجزئة كالي ورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717895.

1075I

ACOMS Consulting

 PNEUMATIQUE KAMAR

GAMME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACOMS Consulting

رقم ) عمارة 13 شارع ادريس ) م ج 

، 50000، مكناس املغرب

 PNEUMATIQUE KAMAR

GAMME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

رقم 1 تجزئة رياض الزيأون شطر 

باء قطعة E 92  - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 PNEUMATIQUE KAMAR

.GAMME

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشخيص  و  العجالت  وتركيب 

اإللكتروني وامليكانيكي للسيارات.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الزيأون شطر  رياض  تجزئة   1 رقم 

مكناس   E 92  - 50000 قطعة  باء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد الحجوي تحمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الحجوي تحمد عنوانه)ا) 

 50000 الزرهونية   3 زنقة   60 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحجوي تحمد عنوانه)ا) 

 50000 الزرهونية   3 زنقة   60 رقم 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 973).

1076I
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FARAH CONSEILS

DEZIGN BY ZC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FARAH CONSEILS
 RUE AHMED FARIS ، 20000، (8

CASABLANCA MAROC
DEZIGN BY ZC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 اقامة 
رمي زنقة سبة الطابق ) رقم 8 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(37165

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
0)0) تقرر حل  10 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  DEZIGN BY ZC الوحيد  الشريك 
مبلغ رتسمالها 10.000 درهم وعنوان 
اقامة رمي زنقة   7 مقرها اإلجأماعي 
سبة الطابق ) رقم 8 - 0000) الدار 
 
ً
نظرا  : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
 ، للوضع االقأصادي والعجز الدائم 
فإن إنشاء الشركة لم يعِط األهداف 

املأوقعة.
اقامة   7 و حدد مقر الأص ية ب 
 -  8 رقم   ( الطابق  سبة  زنقة  رمي 

0000) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الش اعي  زينب   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 0)) تجزئة لبيسة الشراكي 
املغرب  برشيد   (6300 الساحل 

كمص ي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأص ية : 
7 اقامة رمي زنقة سبة الطابق ) رقم 

8 الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم )71786.
1078I

Ste ORIENTAL AUDIT

IMMOGITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

IMMOGITE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

البسأان حي البسأان 109 - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18(15

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   (0(0 01 مارس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ    IMMOGITE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

حي  البسأان  تجزئة  اإلجأماعي 

البسأان 109 - 60000 وجدة املغرب 

نتيجة ل : اغالق الشركة.

تجزئة  ب  الأص ية  مقر  حدد  و 

 60000  -  109 البسأان حي البسأان 

وجدة املغرب. 

و عين:

عبد اللطيف  هرموش  السيد)ة) 

و عنوانه)ا) حي القدس زنقة النابل�سي 

املغرب  وجدة   60000   19 رقم   5

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

0)0) تحت رقم 1359.

1080I

FARAH CONSEILS

BEACH BREAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FARAH CONSEILS

 RUE AHMED FARIS ، 20000، (8

CASABLANCA MAROC

BEACH BREAK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأص ية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 اقامة 

رمي زنقة سبة الطابق ) رقم 8 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(7395

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

0)0) تقرر حل  10 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

   BEACH BREAK الوحيد  الشريك 

مبلغ رتسمالها 50.000 درهم وعنوان 

اقامة رمي زنقة   7 مقرها اإلجأماعي 

سبة الطابق ) رقم 8 - 0000) الدار 

 
ً
نظرا  : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

 ، للوضع االقأصادي والعجز الدائم 

فإن إنشاء الشركة لم يعِط األهداف 

املأوقعة.

اقامة   7 و حدد مقر الأص ية ب 
 -  8 رقم   ( الطابق  سبة  زنقة  رمي 

0000) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

   ANTHONY JOSEPH السيد)ة) 

 RISTWICK عنوانه)ا)  و   COX

  TUNBRIDGE WELLS TN1 8NR

 TN1 8NR  UK ANGLETERRE

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املأعلقة بالأص ية : 7 اقامة رمي زنقة 

سبة الطابق ) رقم 8 - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 717860.

108(I

MOUSSAOUI HAJJI

EXPERTISE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

EXPERTISE NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

الشياحنة ع ص ز ارفود - 00))5 

ترفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXPERTISE NEGOCE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعادن 

اسأغالل املعادن

الوساطة.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 5((00  - ارفود  ز  الشياحنة ع ص 

ترفود املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:
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 500   : السيد عبد اللوي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : سعيد  الصبري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد اللوي محمد عنوانه)ا) 

شارع بيير لوطي فيلبانت فرنسا   15

0)931 باريس فرنسا.

الصبري سعيد عنوانه)ا)  السيد 

الجديد  الحي  ادريس  موالي  شارع 

ارفود 00))5 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد اللوي محمد عنوانه)ا) 

شارع بيير لوطي فيلبانت فرنسا   15

0)931 باريس فرنسا

الصبري سعيد عنوانه)ا)  السيد 

الجديد  الحي  ادريس  موالي  شارع 

ارفود 00))5 ترفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 861.

1083I

ficogedek sarl au

MARAJ ELEC 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

MARAJ ELEC SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 30 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MARAJ : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ELEC SARL AU

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب  العامة،  االشغال  الكهر4اء، 

الطاقة الشمسية.

 30 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

50050 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000   : السيد رضوان اسليمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان اسليمي عنوانه)ا) 

سيدي   . اوجيل   ايت  ازروفن  دوار 

سليمان مول الكي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان اسليمي عنوانه)ا) 

سيدي   . اوجيل   ايت  ازروفن  دوار 

سليمان مول الكي ان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 981).

1081I

URBAN LAND

 SOCIETE IMMOBILIERE 

QUIMPERLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 SOCIETE IMMOBILIERE

QUIMPERLE

73) شارع محمد الخامس ، 

0000)، الدارالبيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE 

QUIMPERLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 73) 

شارع محمد الخامس - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.19(35

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   (0(0 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبده  كوثر  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   1 املراك�سي 

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   1 تصل 

 13 بأاريخ  املراك�سي  عبده  امينة  

يوليوز 0)0).

عبده  كميلة  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجأماعية  حصة   3 املراك�سي 

)ة)  السيد  ل ائدة   حصة   3 تصل 

 13 بأاريخ  املراك�سي  عبده  امينة  

يوليوز 0)0).

ت ويت السيد )ة) بديعة  بناني   3 

حصة   3 حصة اجأماعية من تصل 

عبده  امينة   )ة)  السيد  ل ائدة  

املراك�سي بأاريخ 13 يوليوز 0)0).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 5)7180.

1086I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CARAMELIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CARAMELIO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم )1 
تجزءة لوازيس طريق تاركة - 10000 

مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.67(95

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   (0(0 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) محمد اوزال 17 
حصة اجأماعية من تصل 33 حصة 
اوزال  الحسين  )ة)  السيد  ل ائدة  

بأاريخ 15 شتنبر 0)0).
نسرين  دانيا  )ة)  السيد  ت ويت 
اوزال 16 حصة اجأماعية من تصل 
33 حصة ل ائدة  السيد )ة) الحسين 

اوزال بأاريخ 01 تكأو4ر 0)0).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (9 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

0)0) تحت رقم 115871.

1087I

موتقة

الشركة العقارية اريس
إعالن مأعدد القرارات

موتقة
) زاوية زنقة الجزائر وابو بكر 

البقالني  الطابق الأاني 6 ، 0070)، 
الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية اريس »شركة  
املساهمة«
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وعنوان مقرها االجأماعي: 5 زنقة 
كاسكاد اوزود. - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
1999 تم اتخاذ  5) دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مساهمة الى شركة مدنية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركة   « جديد   اسا�سي  نضام 

املدنية العقارية اريس«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 000) تحت رقم 166117.
1088I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PCM MINING
شركة املساهمة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

BOUKHRIS &ASSOCIES
 IMM BLUE PAR PARK, 5EME,
 ETAGE, AVENUE HASSAN II
 117 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
PCM MINING شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : محج 

الرياض، العمارة 1 الشقة 11، حي 
الرياض، الر4اط - 10106 الر4اط 

املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(3551

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 16 يوليوز 018) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الشقة   1 العمارة  الرياض،  محج   :«
 10106  - الر4اط  الرياض،  حي   ،11
األطر،  إقامة   « إلى  املغرب«  الر4اط 
حي   1 الشقة   F شارع النخيل عمارة 
الرياض،  - 10106 الر4اط  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (1 بأاريخ  بالر4اط   الأجارية 

0)0) تحت رقم 106903.

1089I

CTL

 CHAINE TRANSPORTS «

 LOGISTIQUES« SARL
par abréviation »  CTL « SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

تأسيس شركة

 CHAINE TRANSPORTS

 LOGISTIQUES SARL

» CLT «

شركة ذات املسؤولية املحدودة

355 شارع محمد الخامس، الطابق 

الثامن، رقم 98، 0100) الدار 

البيضاء املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 CHAINE TRANSPORTS«

LOGISTIQUES« CLT

وعنوان مقرها االجأماعي 355 شارع 

محمد الخامس، الطابق الثامن، 
رقم 98، 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

17(355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:  بمخأصر  االقأضاء 

 CHAINE TRANSPORTS«

LOGISTIQUES« SARL

.CLT « SARL «

نقل  بإيجاز:  الشركة  .غرض 

البضائع والشحن والأموين.

عنوان املقر االجأماعي: 355 شارع 
محمد الخامس، الطابق الثامن، رقم 

98، 0100) الدار البيضاء املغرب

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة

 : الشركة  رتسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم مقسم كالأالي

السيد الشرايبي ضخامة عثمان: 

7.000 حصة بقيمة 700.000 درهم

عمر:  ضخامة  الشرايبي  السيد 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم

تمين:  ضخامة  الشرايبي  السيد 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم

الشرايبي ضخامة محمد:  السيد 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء

عثمان  الشرايبي ضخامة  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

عمر  ضخامة  الشرايبي  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

تمين  ضخامة  الشرايبي  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

محمد  ضخامة  الشرايبي  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عثمان  الشرايبي ضخامة  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

عمر  ضخامة  الشرايبي  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

تمين  ضخامة  الشرايبي  السيد 
عنوانه: 1 رياض األندلس، كالي ورنيا 

0150) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 0516).

1090I

SODIGECO SARL

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SODIGECO SARL
11 شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8 ، 

50000، مكناس املغرب
TRANS   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الس لي إبن خلدون العمارة )1  
 MEKNES 50000 MEKNES

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.39011

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تعيين   (0(0 مارس   03 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) حبركو 

سمير  كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 تكأو4ر  بأاريخ  الأجارية بمكناس  

0)0) تحت رقم 3019.

1091I

CCJF

 COMPAGNIE«
 AGRICOLE DE

 COMMERCIALISATION ET
 DE CONDITIONNEMENT

 DES CEREALES ET
 »LEGUMINEUSES

COPRAGRI باخأصار 
إعالن مأعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 COMPAGNIE AGRICOLE DE«
 COMMERCIALISATION ET DE

 CONDITIONNEMENT DES
  »CEREALES ET LEGUMINEUSES

 COPRAGRI باخأصار
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»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: كلم 6,3 

شارع موالي اسماعيل عين السبع 

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.15075

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 0)0)

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الأجاري  اإلسم  تغيير  مايلي: 

 GRAIN HOUSE ليصبح:  للشركة 

 GHI باخأصار INTERNATIONAL

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام األسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اإلسم الأجاري للشركة.

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 0)0) تحت رقم 736199.
109(I

CONSULTIAPOLIS

ASBALAAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ASBALAAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي مدينة 
 J 70000 الوحدة رقم 169 بلوك

العيون املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3((91

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها.  بمخأصر  االقأضاء 

:ASBALAAY

غرض الشركة بإيجاز: انأاج و4يع 

زيت اركان والعسل.

مدينة  االجأماعي  املقر  عنوان 

 J 70000 بلوك    169 رقم  الوحدة 

العيون املغرب..

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ رتسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : نجاة  اسكور  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة اسكور نجاة عنوانه)ا حي 

البكار رقم  بن  السعادة زنقة خناتة 

01 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسكور نجاة عنوانه )ا حي 

البكار رقم  بن  السعادة زنقة خناتة 

01 70000 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   17 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

0)0) تحت رقم 0)0)/1151

1093I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعو4ة املقاولة

ملف تص ية قضائية لشركة 

سوميطكس موروكو

 في شخص ممثلها القانوني

ملف رقم 0/6)0)

إشعار
عن  الصادر  الحكم  بمقأ�سى 

بأاريخ بالر4اط  الأجارية   املحكمة 
 1) سبأمبر 0)0) في امللف الأجاري 

رقم 019/8303/80) حكم رقم 1).

قضت املحكمة الأجارية بالر4اط 

ب أح مسطرة الأص ية القضائية في 

حق سوميطكس موروكو في شخص 

بالسجل  واملسجلة  القانوني  ممثلها 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 

السجل  من   6759 رقم  تحت  بسال 

االجأماعي  مقرها  الكائن  الأحليلي 

بأجزئة رقم 57 شارع تبو بكر الصديق 

الحي الصناعي سال.

السعدي  السيدة جميلة  وعينت 

عبو  ليلى  والسيدة  منأدبا  قاضيا 

للنيابة عنها.
حسون  الرحيم  عبد  والسيد 

سنديكا والكائن عنوانه بزاوية شارع 

الحسن الثاني وشارع محمد السادس 
رقم 16 ب إقامة النخيل مركز تمارة.

وحدد تاريخ الأوقف عن الدفع في 

ديسمبر 019).

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

املطلو4ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين  تجل 

مع  الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

من   720،584 املغر4ية طبقا للمواد 

مدونة الأجارة.
رئيس مصلحة السجل الأجاري

9

املحكمة الأجارية بالر4اط

مصلحة كأابة الضبط

إعالن بأص ية الحسابات املأقادمة
يعلن السيد رئيس مصلحة كأابة 

بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

اآلخر  ر4يع   3 ظهير  على  بناءا  تنه 

وال صلين   (1936 يونيو   (3(  1355

االلتزامات  قانون  من   38( و   381

املالية  املبالغ  جميع  فإن  والعقود، 

الخصوصية  بالحسابات  املودعة 

واملأقادمة بم�سي 15 سنة عن تاريخ 

تجريت  إيداع  تو  عملية صرف  آخر 

في  وتضمينها  إحصائها  تم  قد  عليها 

منها  نسخة  بلغت  ت صيلية  قوائم 

املحكمة  لدى  العامة  النيابة  إلى 

مجموعها  واملبالغ  بالر4اط  الأجارية 

5).531103 درهم. 

في سحل  الحق  له  وعلى كل من 

تو استرجاع مبلغ من املبالغ السال ة 

كأابة  بمصلحة  يأصل  تن  الذكر 

بالر4اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

في تجل اليأعدى سأة تشهر ابأداء من 

تاريخ النشر وعند مرور األجل املذكور 

الحسابات  في  املودعة  املبالغ  تصير 

الخصوصية املأقادمة كسبا لخزينة 

الدولة وسيعمل على تحويلها للخزينة 

العامة طبقا للقانون.
رئيس مصلحة كأابة الضبط

10

املحكمة الأجارية بالر4اط

شعبة معالجة صعو4ات املقاولة

ملف تسوية قضائية لشركة 

»ترمونيا كافي«

ملف تسوية رقم 0/3)0)

إشعار

 بمقأ�سى الحكم الصادر عن املحكمة

يوليو   (3 بأاريخ  بالر4اط  الأجارية 

عدد  الأجاري  امللف  في   (0(0

11/)0/830)0) حكم عدد 16 :

قضت املحكمة الأجارية بالر4اط 
القضائية  التسوية  مسطرة  ب أح 
ذات  كافي«  »ترمونيا  شركة  حق  في 
 113161 رقم  الأجاري  السجل 
11 تجزئة  الكائن مقرها االجأماعي بـ 
عين  الصناعية  املنطقة  مبروكة 
تمارة وعينت السيدة   1(0(( عأيق 
سميل صباح قاضيا منأدبا والسيدة 

ليلى عبو نائبة عنها.
سنديكا   العلوي  رشيد  والسيد 
فيال  البطاني  بزنقة  عنوانه  والكائن 

مريم رقم 11 تكدال الر4اط.
وحددت تاريخ الأوقف عن الدفع 

في فاتح تغسطس 019).
 وعليه فاملطلوب من الدائنين الأصريح
ضمن  املعين  للسنديك  بديونهم 
قائمة موقعة تأضمن املبالغ املطلو4ة 
تجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
هذا  نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين 
مع  الرسمية  بالجريدة  االشعار 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
املغر4ية طبقا للمواد 581 و 0)7 من 

مدونة الأجارة.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

الطابع والأوقيع

140

املحكمة الأجارية بالر4اط

شعبة معالجة صعو4ات املقاولة
ملف تص ية قضائية لشركة 

»كيلي للخدمات« في شخص ممثلها 
القانوني

ملف رقم 0/5)0)
إشعار

 بمقأ�سى الحكم الصادر عن املحكمة
سبأمبر   17 الأجارية بالر4اط بأاريخ 
عدد  الأجاري  امللف  في   (0(0

3)/1/8301)0) حكم عدد 3) :
قضت املحكمة الأجارية بالر4اط 
القضائية  الأص ية  مسطرة  ب أح 
في  للخدمات«  »كيلي  شركة  حق  في 
شخص ممثلها القانوني ذات السجل 
الكائن مقرها   50657 الأجاري رقم 

بلوك  الشمالية  بـالقامرة  االجأماعي 
املنصور  يعقوب  حي   16 رقم  ب 

الر4اط وعينت السيدة سميل صباح 

عبو  ليلى  والسيدة  منأدبا  قاضيا 

للنيابة عنها.

سنديكا   العلوي  رشيد  والسيد 

فيال  البطاني  بزنقة  عنوانه  والكائن 

مريم رقم 11 تكدال الر4اط.

وحددت تاريخ الأوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.

 وعليه فاملطلوب من الدائنين الأصريح

ضمن  املعين  للسنديك  بديونهم 

قائمة موقعة تأضمن املبالغ املطلو4ة 

تجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذا  نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين 

مع  الرسمية  بالجريدة  االشعار 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

املغر4ية طبقا للمواد 581 و 0)7 من 

مدونة الأجارة.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

الطابع والأوقيع

141

املحكمة الأجارية بالر4اط

شعبة معالجة صعو4ة املقاولة

ملف االنقاد

لشركة إير كا كوارد

ملف رقم 0/5)0)

إشعار

 بمقأ�سى الحكم الصادر عن املحكمة

يوليو   (9 بأاريخ  بالر4اط  الأجارية 

عدد  الأجاري  امللف  في   (0(0

6)/)0/830)0) حكم عدد 0).

قضت املحكمة الأجارية بالر4اط 

 ب أح مسطرة اإلنقاد في حق شركة
إير كا كوارد  ذات السجل الأجاري   
رقم 3)805 الكائن مقرها االجأماعي 

 (1 قطاع   (8 رقم  ال ليين  بزنقة 

بلوك باء حي الرياض الر4اط وتعيين 

قاضيا  السعدي  جميلة  السيدة 

منأدبا واألشأاذة ليلى عبو نائبة عنها.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بوضهر  نجوى  السيدة  وتعيين 

1 شارع   : عنوانها   والكائن  سنديكا 

 1 سكأور  الرحمان  ضياء  الشهيد 

بلوك G السوي�سي الر4اط.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو4ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشهار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

طبقا للمواد 581، 0)7، من مدونة 

الأجارة.

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

159 

املحكمة الأجارية بالر4اط

شعبة صعو4ات املقاولة

ملف تص ية قضائية رقم )013/1)

 ملف تمر توزيع مبالغ

عدد 0/8301/115)0)

بيان بإيداع

تمر توزيع مبلغ مودع بحساب 

 الأص ية القضائية لشركة

»لي تطوليي دوالنجري«

)املادة 668 من مدونة الأجارة)

ليكن في علم األطراف املعنيين تنه 

قد تم إيداع تمر بأوزيع مبلغ مودع 

بحساب الأص ية القضائية لشركة 

الخاضعة  دوالنجري«  تطوليي  »لي 

الضبط  بكأابة  القضائية  للأص ية 

لدى املحكمة الأجارية بالر4اط شعبة 

صعو4ات املقاولة.

ملقأضيات  وتطبيقا  عليه  بناء 

املادة 668 من مدونة الأجارة يمكن 

الأوزيع  بهذا  املعنيين  لألطراف 

الطعن فيه باالسأئناف داخل تجل 

البيان  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
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املحكمة الأجارية بالر4اط

ملف رقم : 0/30)0)

حساب رقم : 610)

الطرف األول :

البطاقة  رقم  امينة  جوريو 

الأعريف الوطنية : A310516 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 PHARMACIE JORIO شركة 

مسيرها   TEMARA SARL AU

مغر4ية  امينة  جوريو  القانوني 

الجنسية.

االصل الأجاري : صيدلية.
 ( رقم   1319 عمارة   : العنوان 

تجزئة الوفاق تمارة.
رقم السجل الأجاري : )8370.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 (15( بالر4اط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني. 
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل الأجاري

5 مكرر

املحكمة الأجارية بالر4اط

ملف رقم : 0/31)0)

حساب رقم : 711)

الطرف األول :

البطاقة  رقم  بوعجاجة  امينة 

  A111991  : الوطنية  الأعريف 

مغر4ية الجنسية.

الطرف الثاني :

 ECOLE PRIVE BAYT شركة 

مسيرتها   AL HIKMA SARL AU

القانونية  امينة بوعجاجة.

E سكأور  املقر االجأماعي : تجزئة 

3 تجزئة 50 حي املغرب العربي تمارة

االصل الأجاري : مدرسة خاصة.

العنوان : تجزئة E سكأور 3 تجزئة 

50 حي املغرب العربي تمارة.
 رقم السجل الأجاري : )8596.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 (15( بالر4اط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني. 
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل الأجاري

6 مكرر

املحكمة الأجارية بالر4اط

ملف رقم : 0/35)0)

حساب رقم : 716)

الطرف األول :

البطاقة  رقم  بنسودة  كنزة 

الأعريف الوطنية : C67669  مغر4ية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

سمية شريف الكأاني رقم البطاقة 

الأعريف الوطنية A701517 مغر4ية 

الجنسية.

االصل الأجاري : صيدلية.

العنوان : الر4اط اكدال شارع ابن 

سينا عمارة رقم 33 محل رقم ).
رقم السجل الأجاري : 17876.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 (15( بالر4اط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني. 
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل الأجاري

7 مكرر

املحكمة الأجارية بالر4اط

ملف رقم : 8)/0)0)

حساب رقم : 593)

الطرف األول :
تنس جعداني رشدي، رقم بطاقة 

الأعريف الوطنية : F3376(8 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 PHARMACIE EL شركة 

BASMA SANTE SARL AU مسيرها 

القانوني تنس جعداني رشدي مغربي 

الجنسية.

األصل الأجاري : صيدلية.

العنوان : تجزئة خالد 5)1 تمارة.

رقم السجل الأجاري : )7361.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 (15( بالر4اط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
رئيس مصلحة السجل الأجاري

135 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 5)/0)0)

حساب رقم : 519)

الطرف األول :

بطاقة  رقم  املصط ى،  ال يل 

الأعريف الوطنية : TA11969 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  اليل،  هللا  فأح 

 AD1330(6  : الوطنية  الأعريف 

مغربي الجنسية.

بطاقة  رقم  الجمالي،  محمد 

 AD696(1  : الوطنية  الأعريف 

مغربي الجنسية.

األصل الأجاري : مقهى.

شارع   ( مسيرة  تمارة   : العنوان 

عمر ابن الخطاب رقم 3811.

رقم السجل الأجاري : )3)108.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

 (15( بالر4اط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل الأجاري

30 مكرر
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املحكمة الأجارية بالر4اط
ملف رقم : 0)0)/33
حساب رقم : 659)

ملوكي  محمد   : األول  الطرف 
الوطنية  الأعريف  البطاقة  رقم 
A350711 مغربي الجنسية، الطرف 
البطاقة  رقم  ملوكي  كريم   : الثاني 
 AD101171 الوطنية  الأعريف 
الأجاري  األصل  الجنسية  مغربي 
 : العنوان  فيش  كولدن  مطعم   :
تمارة  شاطئ   1 بلوك   209-208
عمارة الصخيرات تمارة رقم السجل 

الأجراي 66188.
بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالر4اط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
االعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل الأجاري

31 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة كلير سيرام

نشر الحكم القا�سي ب أح مسطرة 
االنقاذ

يعلن السيد رئيس مصلحة كأابة 
ب اس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تنه:
 ،(0(0 سبأمبر   16 بأاريخ 
الأجارية  املحكمة  عن  حكم  صدر 
رقم  امللف  في   76 رقم  تحت  ب اس 
0/8315/53)0) ق�سى ب أح مسطرة 
االنقاذ في حق شركة كلير سيرام في 
مقرها  القانوني،  ممثلها  شخص 
زنقة   6 االجأماعي باقامة سلمى رقم 
الخيل  ملعب  حي  تابث  ابن  حسان 
الأجاري  بالسجل  واملسجلة  فاس 
باملحكمة الأجارية ب اس تحت رقم 
983)) مع ما يترتب عن ذلك  من آثار 
االسأاذ محسن  تعيين  مع   قانونية 
واالسأاذ  منأدبا  قاضيا  بولعيون 
عبد القادر بنعدو نائبا عنه والخبير 
سمير بن يشو سنديكا وشمول الحكم 
بالن اذ املعجل مع دعوة الذائنين الى 

الأصريح بديونهم للسنديك املعين.
عن رئيس كأابة الضبط

22

املحكمة الأجارية ب اس
مصلحة السجل الأجاري

ملف رقم : 0)0)/03

حساب خاص : 60))
عقد بيع اصل تجاري

ذ.شكيب  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

ب اس  مؤرخ  ب اس  موثق  الزواوي 

ومسجل   (0(0 يوليو   17 بأاريخ 

باع   (0(0 تغسطس   6 ب اس بأاريخ 
بطاقأه  رقم  الحكيم،  فؤاد  السيد 

ب اس  الساكن   C(55800 الوطنية 
نرجس   (3 زنقة جبل توكيمدن رقم 

النظيف،  اللطيف  عبد  للسيد 
 C(31600 الوطنية  بطاقأه  رقم 

بوعبيد  توالد  دوار  ب اس  والساكن 

فاس  تحواز  الطيب  توالد  الساقية 

األصل الأجاري املسأغل ب اس دوار 

عوينات الحجاج   ((0 الدري�سي رقم 

ب اس  الأجاري  بالسجل  واملسجل 

تحت رقم 59361 بثمن قدره مائأان 

درهم   (60.000 وسأون تلف درهم 

عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البيع.

وتقبل الأعرضات بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية ب اس داخل تجل 

ال يأعدى خمسة عشر يوما ابأداء من 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كأابة الضبط

سعيد ابن سليمان

32 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم 0)0)/117

حساب رقم 55))
بيع تصل تجاري

تلقاه  موثق  عقد  بمقأ�سى 
بمراكش  موثق  بوملان  األسأاذ ر�سى 

املسجل   ،(0(0 سبأمبر   9 بأاريخ 

سحل   ،(0(0 سبأمبر   11 بأاريخ 

املداخيل 11071-0050104-2020، 

توصيل   ،13507 باسأخالص  امر 

السيد  باع   ،(0(0(03(511019

الحامل ديزارمينيون،  تالن  ليونيل 

 E018366S لبطاقة التسجيل عدد   
شركة  في  الوحيد  الشريك  بص أه 
ذات  شركة  جيستيون«  »إيماجين 
شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الأجاري  بالسجل  واملسجلة  وحيد، 
ل ائدة   ،17887 بمراكش تحت رقم 
السيدة نادية سيف االسالم، الحاملة 
عدد  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 
لشركة  مسيرة  بص تها   H166065
0)0)« شركة  »رياض سيف املدينة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
الأجاري  بالسجل  واملسجلة  وحيد، 
106175، جميع  بمراكش تحت رقم 
بمراكش  الكائن  الأجاري  األصل 
قاعة  الجديد،  الزيأون  رياض 
بالسجل  واملقيد   ،19 رقم  الحومة، 
 ،17887 الأجاري ملراكش تحت رقم 
عدد  وتحت  الأحليلي،  السجل  من 
بجميع  من السجل الترتيبي،   ،3301
وذلك  واملعنوية،  املادية  عناصره 

بثمن قدره 810.000 درهم.
تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش دالخ تجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

144 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
ملف رقم : 0)0)/106

 13 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يوليو 0)0) ومسجل بمراكش بأاريخ 
باع السيد كدر�سي   (0(0 يوليو   16
 E566531 عبد هللا الحامل للبطاقأه
الساكن شارع حمان رقم 633 سيبع 
مراكش ل ائدة السيد الهادي محمد 
نصف   EE3(35( للبطاقة  الحامل 
األصل الأجاري الكائن دكان رقم 189 
بسويقة باب تاغزوت مراكش واملعد 
واملسجل  املزي ة  املجوهرات  لبيع 
بالسجل الأجاري رقم 530)9 بجميع 
بمبلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 

15.000 درهما.

فعلى دائني البائع املذكور تعاله تن 

يأقدموا بأعرضاتهم إلى قسم السجل 

الأجاري باملحكمة الأجارية بمراكش 

داخل تجل يبأدئ من تاريخ نشر هذا 

الخامس  اليوم  في  وينأهي  اإلعالن 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كأابة الضبط

33 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم 0)0)/109

حساب رقم 01))

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بمراكش  واملسجل   (0(0 يوليو   (1

باعت   ،(0(0 يوليو   (7 بأاريخ 

مغر4ية  را�سي،  خديجة  السيدة 

املزدادة بأاريخ فاتح ماي  الجنسية، 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة   1960

الساكنة   C1(8617 رقم  الوطنية 

 ،1( رقم  االحباس،  تجزئة  ح.م  ب 

مراكش.

املأمثل  الأجاري  األصل  جميع 

الكائن  الأجاري  املحل  اسأغالل  في 

داوديات محل  ح.م تجزئة االحباس، 

فيه  يزاول  والتي  مراكش،   1( رقم 

االسنان،  وتركيب  صناعة  مهنة 

واملسجل باملحكمة الأجارية بمراكش 

 78361 تحت رقم السجل الأجاري 

واملسجل بالضريبة املهنية تحت رقم 

والأعريف الجبائي رقم   153(1119

9))69179 وذلك ل ائدة :

مغربي  اعبايبو،  انس  السيد 

مارس   8 بأاريخ  املزداد  الجنسية، 

لبطاقة  الحامل  بمراكش،   1985

 EE17(509 رقم  الوطنية  الأعريف 

تجزئة  الحمدي،  الحي  ب  الساكن 

االحباس رقم )1 مراكش.

بين  والترا�سي  االت اق  تم  فلقد 

الكلي  الثمن  تحديد  على  الطرفين 

والجزافي للبيع في مبلغ قدره ونهايأه 

0.000) درهم.
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تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

نشر اإلعالن وينأهي في اليوم الخامس 

عشر )15) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كأابة الضبط

34 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

مكأب الأص ية والتسوية القضائية
اشعار

شركة فدان بارك ش.م.م 

في شخص ممثلها القانوني

RC N° : 18125

بأاريخ  الصادر  الحكم  بمقأ�سى 

رقم  امللف  في   (0(0 سبأمبر   17

الحكم  رقم   (0(0/8301/6(

الأجارية  قضت املحكمة   (0(0/61

بطنجة.

ب أح مسطرة الأص ية القضائية 

 FEDDAN PARK في مواجهة شركة 

القانوني  ممثلها  شخص  في   SARL

قضائيا مقرها االجأماع شارع دالجير 

تاريخ  تحديد  تطوان   733 ص.ب 

الأوقف عن الدفع في ) مارس 0)0).

سعيد  محمد  السيد  تعيين 

حجاجي قاضيا منأدبا والسيد محمد 

الزنطاري نائبا له والسيد عبد الكريم 

االزمي سنديكا.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

املطلو4ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

هذا  تاريخ  من  ابأداء  شهرين  تجل 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  االشعار 

للمواد 687.686-569-.
بأاريخ 17 سبأمبر 0)0)

عن رئيس كأابة الضبط

23

املحكمة الأجارية بطنجة

ملف ت ويت حق كراء محل تجاري
ملف رقم 0/377)0)

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى  تنه 

0)0) تم ت ويت حق كراء  8) يوليو 

ابن  بطنجة  الواقع  الأجاري  املحل 

واملسجل   16 رقم   89 زنقة  خلدون 

بالسجل الأجاري بطنجة تحت رقم 

7116) من طرف السيد عبد الحميد 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  فلول، 

والساكن   K87800 رقم  الوطنية 

بطنجة زنقة واد زيز، عمارة 5 طابق 3 

شقة 6 ل ائدة السيد محمد بن عبد 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الوهاب، 

نادية  والسيدة   K109(10 رقم 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  الهيشو، 

بثمن  وذلك   LF8181 رقم  الوطنية 

إجمالي قدره 600.000 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة 

من  ابأداء  يوما   15 تجل  داخل 

 81  تاريخ النشر الثاني طبقا لل صل 

وما يليه من مدونة الأجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كأابة الضبط

35 مكرر

املحكمة الأجارية بطنجة

ملف ت ويت تصل تجاري عن طريق 
البيع

ملف رقم 0/380)0)

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى  تنه 

السيد  باع   (0(0 يونيو   (3 في 

لبطاقة  الحامل  خالف،  محمد 

.GM71875 الوطنية رقم  الأعريف 

الوردة  بحي  والساكن 

 5 عمارة  الوحدة  إقامة   1 

بالسجل  واملسجل  طنجة   35 رقم 

 105931 الأجاري بطنجة تحت رقم 

 األصل الأجاري الكائن بطنجة دنيا 11 

طريق الر4اط اكزناية ل ائدة السيد 

لبطاقة الحامل  خالف  مصط ى 

رقم  الوطنية  الأعريف   

األصل  قيمة  وحددت   KB37081

مبلغ  في  البيع  موضوع  الأجاري 

درهم.  50.000 قدره  إجمالي 

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة 

من  ابأداء  يوما   15 تجل  داخل 

 81  تاريخ النشر الثاني طبقا لل صل 

وما يليه من مدونة الأجارة.

النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

36 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9886)1

حساب رقم : 9701

عقد تقدمة

الحاملة  الشعبية  بادر  السيدة 

 B95(60 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثل  بص أه 

بالدار  الأجاري  بالسجل  ومسجل 

 (88876 رقم  تحت  البيضاء 

و4ص أه مسير وحيد لشركة في طور 

 BELLA CENTER SARL AU الأكوين

خصائصها كالأالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بأقدمة طبيعية لشركة 

شركة   BELLA CENTER SARL AU

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 BD ب  االجأماعي  مقرها  وحيد 

 ZERKTOUNI N° 10( 1er ETAGE

.CASABLANCA

تم مساهمة في الشركة املذكورة 

تعاله بجميع عناصر تصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  الأجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابأداء من يوم تسجيلها 

في السجل الأجاري.

من  املسأ يدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  الأقدمة  هذه 

من  ابأداء  تقدمأه  الحال  الأجاري 

توقيع هذ العقد وسيكون لها تيضا 

اإلنشاء  تاريخ  من  ابأداء  االنأ اع 

النهائي لهذه الشركة االصل الأجاري 

الكائن بالدار البيضاء.

 BD ZERKTOUNI N° 10( 1ER

واملسجل   ETAGE CASABLANCA

البيضاء  بالدار  الأجاري  بالسجل 

تحت رقم 88876).

تسجل  الأعرضات  فإن  و4ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

مكأب السجل الأجاري.

النشرة األولى

11مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9890)1

حساب رقم : 9737

عقد تقدمة

الحامل  الأاقي  س يان  السيد 

 VA115591 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثل  بص أه 

بالدار  الأجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم )13597 و4ص أه 

مسير وحيد لشركة في طور الأكوين 

 ASSURANCE JORF .FARID SARL

AU خصائصها كالأالي :

تم تصريح على ما يلي :
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تم القيام بأقدمة طبيعية لشركة 

 ASSURANCE JORF.FARID SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ب  االجأماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

 RUE EL BAKARI ETG 1 APPT 113

مساهمة  تم   13 CASABLANCA

بجميع  تعاله  املذكورة  الشركة  في 

األصل  وخصوم  تصول  عناصر 

الطبيعي وتصبح  للشخص  الأجاري 

الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابأداء 

الأجاري

من املسأ يدة  للشركة   سيكون 

لألصل امللكية  كامل  الأقدمة   هذه 

من ابأداء  تقدمأه  الحال   الأجاري 

 توقيع هذا العقد وسيكون لها تيضا

اإلنشاء تاريخ  من  ابأداء   االنأ اع 

 النهائي لهذه الشركة األصل الأجاري

113 ب   البيضاء  بالدار   الكائن 

RUE EL BAKRI ETG 1 APPT 13 

CASABLANCA بالسجل  واملسجل 

رقم تحت  البيضاء  بالدار   الأجاري 

الأعرضات فإن  و4ذلك   .  13597( 

باملحكمة الضبط  بمكأب   تسجل 

ي الأجار  السجل  مكأب  الأجارية 

النشرة األولى

رئيس كأابة الضبط

12مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9898)1

حساب رقم : 9839

بيع تصل تجاري

موالي  جع ر  السيد  ورثة  فوت 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ديدي  بن 

واآلتية  ب،   51(155 رقم  الوطنية 

تسماؤهم كالأالي :

1 - السيد موالي املهدي بن ديدي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK(31135 رقم

) - السيد جمال الدين بن ديدي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK 1333761 رقم

3 - السيد موالي احمد بن ديدي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK 161151 رقم

ديدي  بن  نادية  السيدة   -  1

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 693(8 رقم

ديدي  بن  سعاد  السيدة   -  5

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 79660 رقم

ديدي  بن  بوشرة  السيدة   -  6

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 693(9 رقم

ديدي  بن  فاطمة  السيدة   -  7

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK (16(60 رقم

ديدي  بن  كلثوم   السيدة   -  8

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 137(6 رقم

9 - السيدة منى بن ديدي الحاملة 

رقم الوطنية  الأعريف   لبطاقة 

.BK 133765 

ل ائدة :

الحامل  عر4ية  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لطاقة 

.ER808151

مجموع الحقوق املشاعة لألصل 

بالدار  املأواجد  للمحل  الأجاري 

الرقم  يافلمان،  ايت  زنقة  البيضاء 

الأجاري  بالسجل  واملسجل   ،180

رقم 358110 واملعد للخياطة )خياط 

القياسات الجميلة).

تسجل  الأعرضات  فإن  و4ذلك 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 
بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 
عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كأابة الضبط

13 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 9916)1
حساب رقم : 9998

عقد ت ويت الحق في الكراء
املسؤولية  ذات  الشركة  فوتت 
املمثلة   SEBAPA SARL املحدودة 
الحامل  بركوك  محمد  بالسيد 
 B13(118 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  فهيم  خالد  السيد  ل ائدة 

.I31039( للبطاقة الوطنية رقم
الحاملة  سومية  مريد  السيدة 

.BK156096 للبطاقة الوطنية
للمحل  الكراء  في  الحق  ت ويت 
 L مجمع   527-529 الكائن  الأجاري 
شارع واد سبو األل ة الدار البيضاء، 
مسجل بالسجل الأجاري تحت رقم 

.101(65
تسجل  الأعرضات  فإن  و4ذلك 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 
بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 
عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كأابة الضبط

14 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 9918)1
حساب رقم 9968

ت ويت الحق الأجاري
 واألصل الأجاري

مصباحي  نجيب  السيد  فوت 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BH3(69(5
املجيد  عبد  السيد  ل ائدة 
بنلمعا�سي الحامل للبطاقة الوطنية 

.BH136010 رقم

واألصل  الأجاري  الحق  ت ويت 

زنقة   5 بجميلة  الكائن  الأجاري 

الدار  الجماعة  قرية   ((8 رقم   80

املأكوالت  لبيع  واملعد  البيضاء، 

الأجاري  بالسجل  مسجل  الخ ي ة 

تحت رقم 118960.

تسجل  الأعرضات  فإن  و4ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 

عشرة  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كأابة الضبط

15 مكرر

املحكمة الأجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : ))99)1

حساب رقم : 9)100

عقد بيع  االصل الأجاري
باع

لغميري  الرحيم  عبد  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B393589

ل ائدة
الحامل  املر4وح  محمد  السيد 

ZT19090 للبطاقة الوطنية رقم

الكائن  الأجاري   االصل  بيع 

10 زنقة ان ا املدنية القديمة  بالرقم 

بالدارالبيضاء وهو مخصص لصناعة 

 JELLYSHOES شعار  تحت  االحذية 

بالسجل  ومسجل   ،  AXA SHOES

الأجاري تحت رقم 58110).

الأعرضات  فان  و4ذلك 

باملحكمة  الضبط  بمكأب  تسجل 

الأجاري  السجل  بمكأب  الأجارية 

يوما   15 تجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كأابة الضبط

16 مكرر
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املحكمة الأجارية بالدارالبيضاء
ملف  رقم : 1)99)1
حساب رقم : )1005
عقد بيع تصل تجاري

باع
الحامل  عزوز  بن  حميد  السيد 

.E(07561 للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  احساين  احمد  السيد 

.BE5187 للبطاقة الوطنية رقم
ل ائدة

الحامل  العراف  محمد  السيد 
.CB161006 للبطاقة الوطنية رقم

الكائن  الأجاري   االصل  بيع 
املعاني  مصط ى  زنقة   96 بالرقم 
بالدارالبيضاء، وهو مخصص ملحلبة 
والأغذية العامة،  ومسجل بالسجل 

الأجاري تحت رقم 88)63).
الأعرضات  فان  و4ذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكأب  تسجل 
الأجاري  السجل  بمكأب  الأجارية 
يوما   15 تجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة االولى 

عن رئيس كأابة الضبط

17 مكرر

املحكمة الأجارية بالدارالبيضاء
ملف  رقم : 8)99)1
حساب رقم : 10069
 بيع  االصل الأجاري

باع
الحامل  حنان  الحبيب  السيد 

.Q95971 للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  بنمو�سى  رمضان  السيد 

.F93668 للبطاقة الوطنية
غالم  بو  اللطيف  عبد  السيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.F1518
ل ائدة

الحامل  حمزة  عماري  السيد 
.I7(1171 للبطاقة الوطنية رقم

لبيع  املعد  الأجاري  االصل  بيع 
الكائنة  بالجملة،  الغذائية  املواد 
البريهي  احمد  زواية  بالدارالبيضاء 
رمضان   15 قسارية  واستراسبورغ 
مأجر 53 ومسجل بالسجل الأجاري 
442270-265822- رقم  تحت 

.355951

الأعرضات  فان  و4ذلك 

باملحكمة  الضبط  بمكأب  تسجل 
الأجاري  السجل  بمكأب  الأجارية 

يوما   15 تجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى
عن رئيس كأابة الضبط

18 مكرر

املحكمة الأجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : 9930)1

حساب رقم : 10100
ت ويت اصل تجاري

من طرف
السيد دنينو البير الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم B96(83 والسيد دنينو 

الجنسية جواز س ر  فرن�سي  بيرنارد 

بندفيد  والسيدة   10AD18(11

دونيز الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.B(957(

ل ائدة
 NRG BUREAUTIQUE الشركة 

.SARL

ممثلة في شخصها القانوني السيد 

كريم فريق الحامل للبطاقة الوطنية 

.BE550661 رقم

الكائن  الأجاري   االصل 

الياقوت  اللة  شارع  بالدارالبيضاء 

مسألزمات  لبيع  واملعد   137 الرقم 

بالجملة  واملدارس  املكاتب 

 PAPETERIE اسم   تحت  املسأغل 

بالسجل  واملسجل   D’ESSAOUIRA

باملحكمة  الضبط  بكأابة  الأجاري 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  الأجارية 

.13115(

الأعرضات  فان  و4ذلك 

باملحكمة  الضبط  بمكأب  تسجل 
الأجاري  السجل  بمكأب  الأجارية 

يوما   15 تجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى
عن رئيس كأابة الضبط

19 مكرر

املحكمة الأجارية بالدارالبيضاء

ملف  رقم : )993)1

حساب رقم : 10116

 بيع  االصل الأجاري
باع

السيد سندس الحمراوي  الحامل 

.BK(301(3 للبطاقة الوطنية رقم

ل ائدة
السيدة شري ة الحمراوي الحامل 

.BK(589(8 للبطاقة الوطنية رقم

املعد  الأجاري  االصل  بيع 

الكائنة   ،PHARMACIE CALGERA

بالدارالبيضاء حي محمد بن الحسين 

  ( الرقم  و75   73 الوزاني زاوية زنقة 

ومسجل بالسجل الأجاري تحت رقم 

.101910

الأعرضات  فان  و4ذلك 

باملحكمة  الضبط  بمكأب  تسجل 

الأجاري  السجل  بمكأب  الأجارية 

يوما   15 تجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى 
عن رئيس كأابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
اشعار بق ل مسطرة التسوية 

القضائية
الصادر   7 بمقأ�سى الحكم عدد 

امللف  في   (0(0 سبأمبر   (3 بأاريخ 

 ،8312-2020/9 عدد  الأجاري 

قضت املحكمة الأجارية بمكناس :

بق ل مسطرة التسوية القضائية 

الكبرى  املطاحن  شركة  مواجهة  في 

طريق   191 بكلم  الكائنة  مليدلت 

واملسجلة  ميدلت،  الرشيدية 

بالسجل الأجاري بميدلت تحت رقم 

3) تحليلي، مع ما يترتب عن ذلك من 

آثار قانونية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

عثماني توفيق

143

املحكمة الأجارية بمكناس
ملف رقم 0)0)/113

حساب رقم 1305
بيع تصل تجاري

تلقاه  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
األسأاذ يوسف مريزق مؤرخ بمكناس 
باعت   ،(019 نوفمبر  و8)   (1 في 
 DOLPHIN DELICE MIAMI شركة 
 3.600.000 رتسمالها   ،SARL AU
بمكناس  االجأماعي  ومقرها  درهم 
15 شارع محم الخامس املدينة  رقم 
الجديدة في شخص ممثلها القانوني 
السيد حميد ع يف الحامل لبطاقة 
 ،161633 الأعريف الوطنية رقم دا 
األصل الأجاري املذكور ل ائدة سامي 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  زاكي 
والسيد   1/1 بنسبة   566199 دال 
رضوان زاكي الحامل لبطاقة الأعريف 
وتم   ،1/3 بنسبة   5573(3 رقم دال 
تحديد قيمة البيع بثمن اجمالي قدره 

1.700.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)) سبأمبر  الأجارية بمكناس بأاريخ 
الأعرضات  لذلك فإن جميع   (0(0
الضبط  بكأابة  توضع  تن  يجب 
داخل  بمكناس  الأجارية  باملحكمة 
تاريخ  من  يوما  عشرة  خمسة  تجل 

صدور النشرة الثانية.
النشرة االولى 

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

142 مكرر

املحكمة الأجارية بمكناس
ملف رقم )0/11)0)

حساب رقم 95)1
بيع تصل تجاري

بأاريخ 17 سبأمبر 0)0)
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
موثق  الكأاني  العرب  عز  األسأاذ 
سبأمبر   1 بأاريخ  البيضاء  بالدار 
0)0) فوت السيد مصط ى امليموني 
 ،1 النخيل  إقامة  بمكناس  الساكن 
شقة )1، شارع ق م م م ج، جنسيأه 
الأعريف  لبطاقة  والحامل  مغر4ية 

.V19931 الوطنية رقم
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 TMC OPTIC SARL للشركة 
زنقة   1( رقم   بمكناس  الكائن 
الأأسيس جميع  في طور  انأيسيراب 
 1( األصل الأجاري الكائن بمكناس 

زنقة انأيسيراب.
هو عبارة عن محل مأخصص في 

البصريات وقياس النظر.
لدى  الأجاري  بالسجل  املسجل 
املحكمة الأجارية بمكناس تحت رقم 

36191 بثمن قدره 600.000 درهم.
الأعرضات  دجميع  فإن  لذلك 
الضبط  بكأابة  توضع  تن  يجب 
داخل  بمكناس  الأجارية  باملحكمة 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  تجل 

صدور النشرة الثانية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم 0)0)/191

حساب رقم )139
عقد بيع تصل تجاري

حرره  رسمي  عقد  بمقأ�سى 
 18 بأاريخ  بورمضة  محمد  األسأاذ 
بوجدة  مسجل   ،(0(0 تغسطس 
سجل   ،(0(0 تغسطس   (1 بأاريخ 
اإليداع )1339 تمر بالقبض 11661، 
باعت السيد كريمة بيطار، الساكنة 
بطريق الجامعة تجزئة بالوي رقم 15 

وجدة.
اليوبي،  الرحيم  عبد  للسيد 
رقم   1 الساكن بحي الضيف البكاي 

189 سيدي بحي وجدة.
الكائن  الأجاري  األصل  مجموع 
رقم  بالوي،  تجزئة  الجماعة  بطريق 
املقيد بالسجل الأجاري  وجدة،   15
رقم  تحت   ،(011 تبريل   11 بأاريخ 
واملخصص للبقالة  تحليلي،   7(011
قدره  اجمالي  بثمن  بالأقسيط، 

80.000 درهم.
املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 
تقصاه  تجل  دال  بوجدة  الأجارية 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للمادة 81 من مدونة 

الأجارة.
النشرة االولى 

رئيس مصلحة كأابة الضبط

145 مكرر

املحكمة  التجارية باكادير
مكأب السجل الأجاري
ملف رقم : 0)0)-103

حساب خصو�سي : 1531 م
ت ويت حق الكراء

الأوثيقي  العقد  بمقأ�سى  
بأاريخ املؤرخ  الكراء  حق   لأ ويت 
 9 يوليو 0)0)، فوت كل من السيدة 
طارق  والسيد  العصيبي  السعدية 
مسرار والسيدة نادية مسرار والسيدة 
بطاقات  رقم  مسرار  نوال  مريم  
 J35557 الأوالي  فعلى   تعري هم 
 J133(13 و J(91801 و j350318 و
حق كراء املحلين الأجاريين الكائنيين 
املدينة   3( رقم  الليمون  بزنقة 
املسيرة  وبساحة   اكادير  الجديدة 
الجديدة  املدنية   50 رقم  الخضراء 
 QUATRO شركة  ل ائدة  اكادير، 
بالسجل  املسجلة   STAGIONE
باملحكمة   13919 رقم  الأجاري 
قدره  اجمالي  بثمن  باكادير  الأجارية 

560000 درهم.
و4ذلك فان رئيس مصلحة كأابة 
تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكأب  تسجيل  الأعرضات 
باملحكمة الأجارية باكادير داخل تجل 
15 يوما املوالية  للنشرة الثانية طبقا 
مدونة  من   101 و   81  ،83 للمواد 

الأجارة.
النشرة االولى 

تحت جميع الأح ظات
رئيس مصلحة كأابة الضبط

24 مكرر

املحكمة الأجارية باكادير
مكأب السجل الأجاري
ملف عدد : 0)0)/101

حساب خصو�سي 1536م
ت ويت حق الكراء

املحرر  الأوثيقي  العقد  بمقأ�سى 
في 17 يوليو 0)0)، باع السيد احمد 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  عشيران 
بواسطة وكيله   J(803 الوطنية رقم 
الحامل  عشيران  هللا  عبد  السيد 
 J(76999 لبطاقة الأعريف الوطنية 
املأواجد الأجاري  املحل  كراء  حق 

شارع   ،3 رقم  ب  شارع   ت  عمارة   

تكادير،  مزوز  عمارة  امللكي  الجيش 

قري�سي  خديجة  السيدة  ل ائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم H11(16 بواسطة وكيلها السيد 

ايوب الأايك الحامل لبطاقة الأعرف 

)J11091 بثمن إجمال  الوطنية رقم 

قدره 350000 درهم.

و4ذلك فإن رئيس مصلحة كأابة 

تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 

املحكمة  الأجارية بأكادير داخل تجل 

املوالية   (15( يوما  عشرة  الخمسة 

 81  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و101 من مدونة الأجارة.

النشرة االولى 
رئيس مصلحة كأابة الضبط

25 مكرر

املحكمة الأجارية باكادير
مكأب السجل الأجاري

ملف عدد : 0/111)0)

حساب خصو�سي 1601م

تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
بمقأ�سى عقد الأقديم والقانون 

الحصص  مراقب  وتقرير  األسا�سي 

املصحح اإلمضاء بأاريخ 10 تغسطس 

0)0)، قدم السيد املسعودي حسن 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
جميع األصل الأجاري   J1(693 رقم 

الدراركة  مراكش  بطريق  الكائن 
الأجاري  بالسجل  تكاديرواملسجل 

تحت عدد 3998)، كحصة في شركة 

.STATION SERVICES DRARGA

و4ذلك فإن رئيس مصلحة كأابة 

تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 

املحكمة  الأجارية بأكادير داخل تجل 

املوالية   (15( يوما  عشرة  الخمسة 

 81  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و101 من مدونة الأجارة.

النشرة االولى 
رئيس مصلحة كأابة الضبط

26 مكرر

املحكمة الأجارية بأكادير
مكأب السجل الأجاري
ملف رقم : )11-)0)

حساب خصو�سي : 8)16
ت ويت تصل تجاري

املضمن  شراء  رسم  بموجب 
91) سجل  396 صحي ة  تحت رقم 
تغسطس   ( بأاريخ   85 األمالك رقم 
فوت  بانزكان  الأوثيق  قسم   (019
: وهم  الرزاني  محمد  السيد   ورثة 
السيد محمد الرزاني الحامل لبطاقة 
تصالة   JB151805 رقم  الأعريف 
ايجة  عن ن سه ونيابة عن شركائه 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  سعداني 
الرزاني  وعائشة   J313700 رقم 
 J316119 رقم  الوطنية  بطاقتها 
الوطنية  بطاقتها  الرزاني  ومماسة 
رقم JH6539 فاطمة الرزاني بطاقتها 
وفأيحة   JH31193 رقم  الوطنية 
رقم  الوطنية  بطاقتها  الرزاني 
J177793 ونعيمة ايت الحاج بطاقتها 
وعن خديجة   JK(100 الوطنية رقم 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  الرزاني 
األصل  جميع   ،J31301( رقم 
الأجاري  بالسجل  املسجل  الأجاري 
باملحكمة الأجارية بأكادير تحت رقم 
بأكادير حي توكمان  والكائن   138(8
من  كل  ل ائدة  اورير  جماعة  بمركز 
السيد احمد ازمون الحامل لبطاقة 
 J109973 رقم  الوطنية  الأعريف 
لبطاقة  الحامل  ازمون  ومحمد 
 J5(1(15 رقم  الوطنية  الأعريف 
لبطاقة  الحامل  ازمون  وحسن 
 J500179 رقم  الوطنية  الأعريف 
 90000 بالتساوي بينهم و4ثمن قدره 

درهم.
و4ذلك فإن رئيس مصلحة كأابة 
تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 
املحكمة الأجارية بأكادير داخل تجل 
املوالية   (15( يوما  عشرة  الخمسة 
 81  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 101 من مدونة الأجارة.
النشرة االولى 

تحت جميع الأح ظات

رئيس مصلحة كأابة الضبط

محمد بوزنداك

136 مكرر
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املحكمة الأجارية بأكادير
مكأب السجل الأجاري
ملف رقم : 0-113)0)

حساب خصو�سي : 1638
هبة تصل تجاري

بموجب العقد الأوثيقي املؤرخ في 
10 سبأمبر 0)0) وهب السيد ر�سى 
ولد املهدي والسيد اناس ولد املهدي 
الحامالن لبطاقتي الأعريف الوطنية 
و   J1(1311 الأوالي  على  رقمهما 
الأجاري  األصل  جميع    J380961
ملحل األكالت السريعة الكائن برقم 
الداخلة  حي  األول  الحسن  شارع   8
الأجاري  بالسجل  واملسجل  اكادير 
باملحكمة الأجارية بأكادير تحت رقم 
ولد  اناس  للسيد  بالنسبة   67550
للسيد  بالنسبة   61((8 و  املهدي 
السيد  ل ائدة  املهدي  ولد  ر�سى 
لبطاقة  الحامل  املهدي  ولد  شكيب 

.D15153 الأعريف رقم
و4ذلك فإن رئيس مصلحة كأابة 
تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 
املحكمة الأجارية بأكادير داخل تجل 
املوالية   (15( يوما  عشرة  الخمسة 
 81  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 101 من مدونة الأجارة.
النشرة االولى 

تحت جميع الأح ظات
رئيس مصلحة كأابة الضبط

محمد بوزنداك

137 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكأب السجل الأجاري

إعالن عن بيع تصل تجاري
س.ت : 18)10

حساب رقم : 13590
 81 و   83 للمادتين  تطبيقا 
و4مقأ�سى  الأجارة،  مدونة  من 
طرف  من  محرر  توثيقي  عقد 
 (3 في  املؤرخ  الشرفي  نزيه  األسأاذ 
 (7 بأاريخ  واملسجل   (0(0 يوليو 
السيد  باع  بآس ي،   (0(0 يوليو 
بالرقم  الساكن  دادي  املحجوب 
آس ي، السالم  حي   19 الزنقة   9

الساكن  القاسم  يوسف  للسيد   

بدوار توالد مو�سى جماعة انكا آس ي، 

بجميع  الأجاري  األصل  مجموع 

الكائن  واملعنوية  املادية  عناصره 

بالرقم 1) و )) و 3) الجوطية شارع 

بالسجل  واملسجل  آس ي  الر4اط 

حسب   10(18 رقم  تحت  الأجاري 

بعقد  عليها  املنصوص  الشروط 

البيع، بثمن قدره 80.000 درهم.

يأعرضوا  تن  البائع  لدائني  يجوز 

تجل  داخل  البيع  ثمن  تداء  على 

تقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

تو بإيداع هذا  مع اإلشعار بالأوصل، 

الأعرض مقابل وصل بكأابة الضبط 

يبين  تن  ويجب  املحكمة،  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  الأعرض 

الدين وتسبابه واملوطن املخأار داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كأابة الضبط

37 مكرر

املحكمة االبتدائية باليوسفية
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 1136

 (3 بأاريخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 

الحسين  السيد  باع   ،(0(0 يوليو 

الراشيدي، الحاملة للبطاقة الوطنية 

ل ائدة   ،HA73056 رقم  للأعريف 

السيد محمد كريم، الحامل للبطاقة 

.MC99798 الوطنية للأعريف رقم

الكائن  الأجاري  األصل  جميع 

ابو  شارع  املسيرة،  حي  باليوس ية، 

املشأمل على محل   ،139 رقم  تمام، 

بالأقسيط،  الغدائية  املواد  لبيع 

تسجل  اسأغالله  ألجل  والذي 
الحسين الراشيدي بالسجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية باليوس ية تحت 

الأحليلي  السجل  1136من  رقم 

الترتيبي  من السجل   6( وتحت رقم 

واملعنوية  املادية  العناصر  بجميع 

بثمن قدره 500.000 درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

السجل الأجاري املحكمة االبأدائية 

من  يبأدئ  تجل  داخل  باليوس ية، 

في  وينأهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : عبد املجيد رياض

38 مكرر

املحكمة االبأدائية ببرشيد

مكأب السجل الأجاري

بيع تصل تجاري
كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تنه بمقأ�سى عقد رسمي مؤرخ بأاريخ 

السيد  فوت   (0(0 تغسطس   (5

لبطاقة  الحامل  ريضا  ابو  حمزة 

 T1917(6 رقم  الوطنية  الأعريف 

 1 الحسنية   657 رقم  والساكن 

العالية املحمدية لآلنسة كوثر غليم 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

زنقة  الساكنة  و   BK386735 رقم 

)10 رقم 13 مجموعة ث االل ة الدار 

املسأغل  الأجاري  األصل  البيضاء، 

كصيدلية »صيدلية بايتي«

سكن  بيتي  تجزئة  والكائنة 

الدروة، واملسجلة بالسجل   G.H1/1

وذلك   ،(0(6( رقم  تحت  الأجاري 

بثمن إجمالي قدره 100.000 درهم.

الأعرضات،  جميع  فإن  وعليه 

املحكمة  هاته  ضبط  بكأابة  تقدم 

-مكأب السجل الأجاري- داخل تجل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة 

األولى والثانية.

النشرة االولى 
عن رئيس مصلحة السجل الأجاري

8 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببرشيد
مكأب السجل الأجاري

إعالن عن بيع تصل تجاري
كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن   

الضبط باملحكمة اإلبأدائية ببرشيد، 

 (1 تنه بمقأ�سى عقد رسمي مؤرخ 

عبد  السادة  فوت   ،(0(0 يوليو 

لبطاقة  الحامل  بنجماعي،  الرحيم 

 ،B(711(7 الوطنية عدد  الأعريف 

الحامل  والسيد بوشعيب بنجماعي، 

عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

والسيد سعيد بنجماعي   ،WA(790

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

حسن  والسيد   ،WA11313 عدد 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  بجماعي 

والسيدة   ،WA9(507 الوطنية عدد 

لبطاقة  الحاملة  بنجماعي  يامنة 

 ،W66771 عدد  الوطنية  الأعريف 

الحاملة  بنجماعي  خديجة  والسيدة 

عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

WA17133، والسيدة ر4يعة بنجماعي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

سميرة  والسيدة   ،WA56117 عدد 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  بنجماعي 

للسيد   ،WA5597( عدد  الوطنية 

عبد الواحد البالزي الحاملة لبطاقة 

 B37(870 عدد  الوطنية  الأعريف 

والساكن بدوار الهواورة توالد صالح 

األصل الأجاري املسأغل  بوسكورة، 

والكائنة  زنيت برشيد  كمقهى مقهى 

شارع محمد   7 الرقم  األمل  بأجزئة 

الخامس برشيد، وذلك بثمن إجمالي 

قدره 1000.000.00 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 

املحكمة  هاته  ضبط  بكأابة  تقدم 

مكأب السجل الأجاري داخل تجل 

خمسة عشرا يوما من تاريخ النشرة 

األولى والثانية.

النشرة االولى 
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

27 مكرر
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املحكمة اإلبأدائية ببرشيد
إعالن عن بيع تصل تجاري

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن   

الضبط باملحكمة اإلبأدائية ببرشيد، 

 10 تنه بمقأ�سى عقد رسمي مؤرخ 

ادريس  السيد  باع   ،(0(0 يوليو 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  خيري، 

والساكن   ،BK50019 الوطنية عدد 

الرقم  حدو  توالد  القدس  تجزئة 

على  الدارالبيضاء،  كالي ورنيا   1(0

الشياع و4التساوي ل ائدة السيدين 

بنهاشم،الحامل  الزعيم  عبد 

عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

الحجبي  الرحمان  وعبد   TA76685

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

الأجاري،  األصل   WA60670 عدد 

املسأغل كمؤسسة للأعليم الخاص 

الكائنة  معهد رياض الكارة الخاصة، 

حميدة رقم البقعة  بأجزئة سيدي  

برشيد،  الكارة،  النسيم  حي   6(

تحت  الأجاري  بالسجل  واملسجل 

إجمالي  بثمن  وذلك   ،17176 عدد 

قدره 1.000.000.00 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 

املحكمة  بهاته  ضبط  بكأابة  تقدم 

قسم السجل الأجاري داخل تجل 15 

يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.

النشرة االولى 
رئيس مصلحة كأابة الضبط

28 مكرر

املحكمة اإلبأدائية ببرشيد
مكأب السجل الأجاري

إعالن عن بيع تصل تجاري
كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن   

الضبط باملحكمة اإلبأدائية ببرشيد، 

مؤرخ  رسمي  عقد  بمقأ�سى  تنه 

السيدة  فوتت  سبأمبر0)0)،  فاتح 

الحاملة  ص ية  تندل�سي  سراج 

عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

بأجزئة   98 الساكنة   ،C769515

سيدي لحسن برشيد،  لآلنسة سارة 

الأعريف لبطاقة  الحاملة  مرشد، 

األصل   ،BJ380155 عدد  الوطنية   
الأجاري املسأغل كصيدلية صيدلية 
لعميري  بأجزئة  والكائنة  املحافظة 
برشيد  املحطة  زنقة   18 الرقم 
تحت  الأجاري  بالسجل  واملسجل 
إجمالي  بثمن  وذلك   ،13(18 عدد 

قدره، 300.000.00 درهم.
الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 
املحكمة  هاته  ضبط  بكأابة  تقدم 
مكأب السجل الأجاري داخل تجل 
خمسة عشرا يوما من تاريخ النشرة 

األولى والثانية.
النشرة االولى 

عن ئيس مصلحة كأابة الضبط

29 مكرر

املحكمة اإلبأدائية ببرشيد
مكأب السجل الأجاري

إعالن عن تصدق تصل تجاري 
كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة اإلبأدائية ببرشيد، 
مؤرخ  رسمي  عقد  بمقأ�سى  تنه 
السيد  تصدق  نوفمبر0)0)،   (8
لبطاقة  الحامل  باموس  الحسين 
 ،BE635767 الأعريف الوطنية عدد
ال داء  شارع   1058 رقم  والساكنة 
على  الدارالبيضاء،  الش اء  عين 
الحامل  باموس،  حسن  السيد 
عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
BE505385 والساكن 5 شارع محمد 
بجميع  برشيد،  اليسر  حي  الخامس 
حقوقه املشاعة في األصل الأجاري، 
بها  البنزين  لبيع  كمحطة  املسأغل 
محالت لغسل السيارات والتشحيم 
ومكأب ومحل تجاري ومقهى والكائنة 
واملسجلة  برشيد،   1 ز4يدة  تجزئة 
بالسجل الأجاري تحت عدد 980)).
تقدم  الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 
مكأب  املحكمة  هاته  ضبط  بكأابة 
السجل الأجاري داخل تجل خمسة 
األولى  النشرة  تاريخ  من  يوما  عشرا 

والثانية.
النشرة االولى 

عن ئيس مصلحة كأابة الضبط

30 مكرر

املحكمة اإلبأدائية بأيزنيت

شعبة السجل الأجاري

ملف عدد : 0/53)0)

حساب : 901)

ت ويت تصل تجاري
في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 

7) ديسمبر 019) وملحقة املؤرخ في 

8) يناير 0)0).

فوت السيد الباز موالي الحسين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل  واملسجل   J80((06 رقم 

 6788 رقم  تحت  بأيزنيت  الأجري 

الكارور  اد  إبراهيم  السيد  ل ائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

من  نصيبه  كافة   JD17055 رقم 

األصل الأجاري الكائن برقم 10 شارع 

محمد الخامس تيزنيت بثمن إجمالي 

10000.00 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  و4ذلك 

املحكمة  ضبط  بمكأب  تسجل 

اإلبأدائية بأيزنيت داخل تجل خمسة 

للنشرة  املوالية   (15( يوما  عشرا 

مدونة  من   81 ملادة  طبقا  الثانية 

الأجارة .

النشرة االولى 
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

31مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل الأجاري

ملف عدد : 0)0)/171

حساب عدد 5190

إعالن عن إشهار تقديم تصل تجاري 
كحصة في شركة

بمقأ�سى تقرير مراقب الحسابات 

مؤرخ  في 7) يوليو 0)0). 

قام السيد  بادوا ابراهيم الحامل 

 V91735 لبطاقة الأعريف الوطنية 

األصل الأجاري الكائن بمحل رقم )) 

إقامة تيكومي افلكين   D(/11 عمارة 

بالسجل  واملسجل  انزكان،  الدشيرة 

اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بانزكان تحت عدد 16906.

املدعوة  الشركة  في  كحصة 

 PHAMARICIE TIGOUMA

محدودة  شركة   IFOULKINE

املسؤولية من شريك وحيد والكائن 

العنوان  بن س  اإلجأماعي  مقرها 

إجمالي  بثمن  تعاله   إليه  املشار 

حسب  درهم   380.000.000 قدره 

تقرير الخبير السيد س يان ابوكاض 

واملؤرخ في 7) يوليو 0)0).

رئيس  السيد  يعلن  عليه  و4ناء 

ذي  لكل  الضبط  كأابة  مصلحة 

البيع  على  الأعرضات  تن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكأابة  تودع  املذكور 

15 يوما  املحكمة داخل تجل تقصاه 

للمادة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

81 من مدونة الأجارة.

النشرة االولى 
رئيس مصلحة كأابة الضبط

32 مكرر

املحكمة اإلبأدائية بانزكان

شعبة السجل الأجاري

ملف عدد : 0/175)0)

حساب عدد 1))5

إعالن عن إشهار تقديم تصل تجاري 
كحصة في شركة

بمقأ�سى تقرير مراقب الحسابات 

مؤرخ  في 8) يوليو 0)0). 

بكريم  نادية  السيدة   قدمت 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

الكائن  الأجاري  األصل   JB19(577

الدشيرة   (6 رقم  انزران  بئر  بشارع 

الجهادية،واملسجل بالسجل الأجاري 

بانزكان  اإلبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد 00)1).

 CLIN كحصة في الشركة املدعوة

محدودة  شركة   D’OEIL VISION

املسؤولية من شريك وحيد والكائن 

العنوان  بن س  اإلجأماعي  مقرها 

املشار إليه تعاله  بثمن إجمالي قدره 

50.000) درهم حسب تقرير الخبير
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االجي  الرزاق  عبد  السيد  املحلف   

0)0).و4ناء  يوليو   (8 في  واملؤرخ 

مصلحة  رئيس  السيد  يعلن  عليه 

كأابة الضبط لكل ذي مصلحة تن 

تودع  املذكور  البيع  على  الأعرضات 

داخل  املحكمة  هذه  ضبط  بكأابة 

15 يوما املوالية للنشرة  تجل تقصاه 

مدونة  من   81 للمادة  طبقا  الثانية 

الأجارة.

النشرة االولى 
رئيس مصلحة كأابة الضبط

33 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 0/11)0)

حساب : 8)38)

بيع تصل تجاري
عدد )1113

حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

خالد  الشري ة  األسأاذة  طرف  من 

تغسطس   10 بأاريخ  بسال  موثقة 

باع السيد ياسين العبدالوي   (0(0

 1981 يونيو   11 في  بالر4اط  املزداد 

الجيراري  درب  بالر4اط  الساكن 

الأعريف  لبطاقة  الحامل   11 رقم 

الوطنية رقم A658993 للسيد تنوار 

ماي   (0 في  بالر4اط  املزداد  رشدي 

مهدية  طريق  بسال  الساكن   1981

 3 ب  فيال  والزرقاء  اليسرى  إقامة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

الأجاري  األصل   AB(53911 رقم 

الكائن بسال العيايدة قطاع القدس 

الذي يسأغل   (88 شارع تريحا رقم 

كصيدلية املعروف بصيدلية النجدة 

املقيد بالسجل الأجاري رقم )1113.

وتقبل الأعرضات بمصلحة كأابة 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوما من تاريخ   15 بسال داخل تجل 

النشرة الثانية.

النشرة االولى 

138 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كأابة الضبط
مكأب السجل الأجاري

شراء  تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بأطوان.

تطبيقا ملقأضيات ال صل 83 من 

مدونة الأجارة القانون رقم 19-95.

يعلن تنه بمقأ�سى العقد العدلي 

امحمد  العدالن  طرف  من  املحرر 

امللحقان  العساتي،  ومحمد  اشتأوا 

قسم  االسأئناف  محكمة  بدائرة 

 30 بأاريخ  واملحرر  بأطوان  الأوثيق 

ياسر  السيد  اشترى   (0(0 يونيو 

لبطاقة  الحامل  ازناك  محمد  بن 

 EG806911 رقم  الوطنية  الأعريف 

سكناه شارع دمشق رقم 71 الطوابل 

حميد  السيد  من  تطوان  الس لى 

لبطاقة  الحامل  العأابي  محمد  بن 

.L(58901 الأعريف الوطنية رقم

امللكي  الجيش  شارع  سكناه 
تطوان   16 رقم   1 إقامة السالم ط 

جميع األصل الأجاري الواقع بشارع 

تطوان   70 رقم  الخامس  محمد 

واملسجل بالسجل الأجاري باملحكمة 

رقم  تحت  بأطوان  االبأدائية 

وهو عبارة عن قاعة شاي   117000

بما له من املنافع املادية واملعنوية.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

يوما من   15 بأطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة االولى 
رئيس مصلحة كأابة الضبط

146 مكرر

املحكمة االبأدائية بأطوان

مصلحة كأابة الضبط
مكأب السجل الأجاري
تنازل عن  تصل تجاري

إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بأطوان.

تطبيقا ملقأضيات ال صل 83 من 

مدونة الأجارة القانون رقم 19-95.

يعلن تنه بمقأ�سى العقد الثابت 

الأاريخ واملحرر من طرف مراد عبد هللا 

بهيئة تطوان واملحرر  الخراز محامي 

0)0)، تنازل ورثة  بأاريخ فاتح تبريل 

فاطمة  وهم  رزاق  احمد  بن  علي 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  امعيش 

تصالة عن   L(7(858 الوطنية رقم 

ن سها ونيابة عن إبنتها ر4يعة رزاق 

اإلمضاء  املصححة  الوكالة  بموجب 

املغر4ية  للمملكة  العامة  بالقنصلية 

بلندن تحت رقم 10) بأاريخ 5) يناير 

019) والسيدة فاطمة رازق الحاملة 
رازق  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
والسيدة نادية رازق   L(56991 رقم 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
والسيدة هدى رازق   L318((6 رقم 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
والسيدة نادية رازق   L337583 رقم 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم K385631 عن نصيبهم في األصل 

الأجاري املخصص للحالقة والكائن 

تطوان،  املهدي  موالي  بساحة 

املهنية  الضريبة  بجدول  واملسجل 

تحت رقم 11515).
وذلك ل ائدة السيد محمد رازق 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
L397876 بجميع منافعه وكافة  رقم 

حقوقه املخولة له.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

يوما من   15 بأطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة االولى 

147 مكرر

املحكمة االبأدائية بأطوان

مصلحة كأابة الضبط
مكأب السجل الأجاري

بيع  تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بأطوان.

تطبيقا ملقأضيات ال صل 83 من 

مدونة الأجارة القانون رقم 19-95.

يعلن تنه بمقأ�سى العقد الرسمي 

منير  األسأاذ  طرف  من  واملحرر 

بأطوان  موثق  االدري�سي  العزوزي 

 ،(0(0 سبأمبر   17 بأاريخ  واملحرر 

باع الشركين السيد مصط ى رياض 

مغربي رقم بطاقأه L11758 والسيد 

بطاقأه  رقم  مغربي  بلحاج  علي 

)BX80(15، األصل الأجاري الكائن 

شارع محمد الخامس تطوان   15 ب 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل  واملقيد 

االبأدائية بأطوان تحت رقم 3318) 

و19318.

حمزة  السيد  ل ائدة  وذلك 

لبطاقة  والحامل  مغربي  السعيدي 

 L650587 رقم  الوطنية  الأعريف 

بجميع منافعه وكافة حقوقه املخولة 

له.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

يوما من   15 بأطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة االولى 

148 مكرر

املحكمة االبأدائية بأطوان

مصلحة كأابة الضبط
مكأب السجل الأجاري

شراء حصة من  تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بأطوان.

تطبيقا ملقأضيات ال صل 83 من 

مدونة الأجارة القانون رقم 19-95.

يعلن تنه بمقأ�سى العقد العدلي 

امحمد  العدالن  طرف  من  املحرر 

امللحقان  العساتي،  ومحمد  اشتأوا 

قسم  االسأئناف  محكمة  بدائرة 

بأاريخ  واملحرر  بأطوان  الأوثيق 

السيد  اشترى   (019 3 سبأمبر 

بنسالم  السالم  عبد  بن  محمد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
 03 عمارة   9 L35(101، سكناه  رقم 
زنقة ب شارع التهامي الوزاني تطوان 
من السيد عثمان بن محمد العمري 

الوطنية الأعريف  لبطاقة  الحامل 
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شارع  سكناه   ،L335139 رقم   
مانأونانس  هاوس  تجزئة  الجوالن 
من   %25 حصة  تطوان   05 رقم 
الواقع  الأجاري  األصل  في  حصة 
 1( بشارع محمد عبد الرحمان رقم 
الأجاري  بالسجل  واملسجل  تطوان 
تحت  بأطوان  االبأدائية  باملحكمة 
رقم 08)19 وهو عبارة عن محل لبيع 
له  بما  بالأقسيط  الجاهزة  املالبس 

من املنافع املادية واملعنوية.
بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 
يوما من   15 بأطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة االولى 

رئيس مصلحة كأابة الضبط

149 مكرر

املحكمة االبأدائية بأطوان
مصلحة كأابة الضبط
مكأب السجل الأجاري
ت ويت  تصل تجاري

إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
باملحكمة االبأدائية بأطوان.

تطبيقا ملقأضيات ال صل 83 من 
مدونة الأجارة القانون رقم 19-95.

يعلن تنه بمقأ�سى العقد العرفي 
نوفمبر  فاتح  بأاريخ  بأكوان  املحرر 
016)، باعت السيدة جميلة بنعبود 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
كريمة  .والسيدة   L139806 رقم 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  بنعبود 
جميع   .L139805 رقم  الوطنية 
األصل الأجاري للمحل الكائن بشارع 

كان  والذي   3 رقم  تنوال  معركة 
والأجهيزات  األثاث  لبيع  مخصص 

املنزلية.
املهدي  السيد  ل ائدة  وذلك 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  املصوري 
الوطنية رقم L71793 بجميع منافعه 

وكافة حقوقه املخولة له.
بمصحلة  الأعرضات  وسأقبل 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 
يوما من   15 بأطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة االولى 

رئيس مصلحة كأابة الضبط

150 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع تصل تجاري

ملف البيع عدد 019)/)0
حساب رقم 901)

طرف من  محرر  عقد   بمقأ�سى 
 د كبريتي بوشعيب ومؤرخ في 8) سبأمبر
ديسمبر   (7 بأاريخ  ومسجل   (018
018) باع السيد عبد الكريم جلجال 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
إلى السيد املصط ى   M81651 رقم 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الحب�سي 
مجموع   MA38101 رقم  الوطنية 
تحت  املسجل  الأجاري  األصل  فرع 
موالي  بشارع  الكائن   678( رقم 
واملزاول  آزمور   195 رقم  الحسن 
 MARCHAND D’EPICERIE فيه 
الشروط  حسب   EN DETAIL
العقد. في  املذكورة  والكي ية 

 وعليه فإن الأعرضات تقبل بكأابة

 الضبط باملحكمة االبأدائية بالجديدة

داخل تجل 15 يوما من تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة االولى 
املشرف على مصلحة السجل الأجاري 

 153 مكرر

املحكمة االبأدائية بالجديدة

بيع تصل تجاري

ملف عدد 0/09)0)

حساب رقم 13331

 (0 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 

فبراير 0)0) ومسجل بأاريخ 1 مارس 

باع السيد شابي عبد املطلب   (0(0

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

غزالن  السيدة  إلى   M117((8 رقم 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  كوكب 

مجموع   M1501(( رقم  الوطنية 

 MAG FD بـ  األصل الأجاري الكائن 

 1 RDC RAYNA 1 LOT OUASSAT

نشاط  فيه  املزاول   EL JADIDA

 COIFEUR POUR DAMES OU

حسب  وذلك   POUR HOMMES

الشروط والكي ية املذكورة في العقد.

 وعليه فإن الأعرضات تقبل بكأابة

 الضبط باملحكمة االبأدائية بالجديدة

داخل تجل 15 يوما من تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة االولى 
املشرف على مصلحة السجل الأجاري 

 154 مكرر

املحكمة االبأدائية بالجديدة

بيع تصل تجاري

ملف عدد 0/15)0)

حساب رقم 15136

في  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقأ�سى 

بأاريخ ومسجل   (0(0 يونيو   8 

باع السيد بوشعيب   (0(0  8 يونيو 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  بوخل ي 

السيد  إلى   MA1031 رقم  الوطنية 

علي ادزمان الحامل لبطاقة الأعريف 

فرع مجموع   M1(608 الوطنية رقم 

 (5658 عدد  الأجاري  األصل 

 FACE KISSARIAT  59 بـ  الكائن 

املزاول   ASSOUAR AZMOUR

 MD D’ARTICLES نشاط   فيه 

 COMMUNS DE BONNETERIE

وذلك حسب الشروط   EN DETAIL

العقد. في  املذكورة  والكي ية 

 وعليه فإن الأعرضات تقبل بكأابة

 الضبط باملحكمة االبأدائية بالجديدة

داخل تجل 15 يوما من تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة االولى 

املشرف على مصلحة السجل الأجاري 

 155 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (( بأاريخ  ح.ج)0/351)0) 

على  سيجري  الذي   (0(0 سبأمبر 

وعرة  ثالث  فدان  املسمى  العقار 

 (1( بعدد  ضمن  شراء  عقد  ذي 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

إقليم  الخميسات،  الغندور،دائرة 

 19 تاريخ  من  ابأداء  الخميسات 

تكأو4ر   (9 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

 0,(750 مساحة  سقي  تجل  من 

عبد  بوكرين  السيد  ل ائدة  هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الكريم 

.X(80071 الوطنية

 35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3511)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

بالوادليت ذي  املسمى فدان اجنان 

املأواجد   31( بعدد  ضمن  شراء 

بالجماعة الترابية ايت ميمون،  دائرة 

الخميسات، إقليم الخميسات ابأداء 

إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   19 من تاريخ 

9) تكأو4ر 0)0) بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

0,3988 هكأارا ل ائدة السيد محمد 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  دكالي  بن 

.X(56188  الوطنية

36 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3513)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى ملك عبد املجيد ذي شهادة 

املأواجد   16/1(006 عدد  امللكية 

الجوهرة،   عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

 (0(0 تكأو4ر   19 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 9) تكأو4ر 0)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من تجل سقي 

مساحة 3,11 هكأارات ل ائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  املجيد  عبد  فراج 

.XA(8531  الأعريف الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3539)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ايشو ذي شهادة  املسمى سهب ولد 

املأواجد   81/13(91 عدد  امللكية  

الجوهرة،   عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

 (0(0 تكأو4ر   19 تاريخ  من  ابأداء 

بحث   (0(0 تكأو4ر   (9 غاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكأارا   0,8073 مساحة  تجل سقي 

زكرياء  العبدالوي  السيد  ل ائدة 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.E375809

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3537)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ضمن  شراء  ذي  بوتارسلت  املسمى 

بعدد 103املأواجد بالجماعة الترابية 

إقليم  الخميسات،  دائرة  الكنزرة،  

 19 تاريخ  من  ابأداء  الخميسات 

تكأو4ر   (9 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من تجل  سقي مساحة 1 هكأارا 

ل ائدة السيد الأجاني محمد الحامل 

.X73(18  لبطاقة الأعريف الوطنية

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3536)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى فدان الخر4ة ذي شراء ضمن 

بعدد 196 املأواجد بالجماعة سيدي 

الخميسات،  دائرة  املصدر،   عالل 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات  إقليم 

 (9 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   19

شأن  في  علني  بحث  تكأو4ر0)0) 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  من تجل سقي مساحة 1 هكأار 

السالم  عبد  التريعي  السيد  ل ائدة 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X13366(

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبأمبر   (( ح.ج0/3535)0)بأاريخ 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ملكية  ذي  الخلوة  فدان  املسمى 

17) املأواجد بالجماعة  ضمن بعدد 

دائرة  الرزاق،   الترابية سيدي عبد 

ابأداء  الخميسات  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   19 من تاريخ 

تكأو4ر0)0) بحث علني في شأن   19

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء  منه من تجل سقي مساحة 1,51 

هكأارا ل ائدة السيد بن يحيى بناصر 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA15815

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3531)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

شراء  عقد  ذي  اعالل  ايمي  املسمى 

ذي  اوعالل  وامي   68 بعدد  ضمن 

املأواجد   51 عقد تنازل ضمن بعدد 

دائرة  كيكو،   الترابية  بالجماعة 

من  ابأداء  بوملان  إقليم  بوملان، 

 (9 إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   19 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  تكأو4ر0)0) 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

السيد  ل ائدة  هكأارات   10,9838

مصط ى  واحيون  لحسن  احيون 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB80968 ورقم CB31859

42



عدد 5633 - 6) ص ر )111 )11 تكأو4ر 0)0))الجريدة الرسمية   13528

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبأمبر   (( بأاريخ  ج0/3533)0) 

0)0) الذي سيجري بالعقار  املسمى 

املنظر واملنزه ذي عقد ملكية ضمن 

79 املأواجد بالجماعة الترابية  بعدد 

دائرة  احمد،   بن  يوسف  سيدي 

من  ابأداء  ص رو  إقليم  ص رو، 

 (9 إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   19 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  تكأو4ر0)0) 

مشروع الترخيص بجلب املاء  من واد 

مزدغة الجرف من تجل سقي مساحة 

0,8139 هكأار ل ائدة السيد الوزاني 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  مصط ى 

.C158155 الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج)0/353)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى اص يص ة ذي شهادة امللكية 

بالجماعة  املأواجد   81/6181 عدد 

دائرة  الرزاق،   الترابية سيدي عبد 

ابأداء  الخميسات  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   19 من تاريخ 

تكأو4ر0)0) بحث علني في شأن   (9

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة سقي  تجل  من  منه   املاء  

شهيد  السيد  ل ائدة  هكأارات   3  

الأعريف  لبطاقة  الحامل  عي�سى 

.XA890(9 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3538)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

الرسم  ذي  سعيد  سيدي  املسمى 

املأواجد   16/(6735 عدد  العقاري 

الجوهرة،   عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

 (0(0 تكأو4ر   19 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 9) تكأو4ر0)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من تجل سقي 

السيدة  ل ائدة  هكأارا   1 مساحة 

لبطاقة  الحاملة  فأيحة  بيكرات 

.AB(11176 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج5)0/35)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

الرسم  ذي  الكحلة  عين  املسمى 

املأواجدة   16/68581 العقاري عدد 

الص اصيف،   الترابية  بالجماعة 

إقليم الخميسات  دائرة الخميسات، 

 (0(0 تكأو4ر   15 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 6) تكأو4ر0)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من تجل سقي 

السيد  ل ائدة  هكأارا   ( مساحة 

لبطاقة  الحامل  محمد  البوشيخي 

.A513668 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج1)0/35)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

العقاري  الرسم  ذي  اميرة  املسمى 

81/10851 املأواجد بالجماعة  عدد 

دائرة  الترابية خميس سيدي يحيى،  

ابأداء  الخميسات  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   15 من تاريخ 

تكأو4ر0)0) بحث علني في شأن   (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

ل ائدة السيد جدة  هكأارا   1,(680

الأعريف  لبطاقة  الحامل  عادل 

.A3(3955 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو4ر   (1 بأاريخ  ح.ج3)0/35)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ملكية  عقد  ذي  مكرونات  املسمى 

املأواجد   (71 ص   (81 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية سيدي عبد الرزاق،  

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

 (0(0 تكأو4ر   15 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 6) تكأو4ر0)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  تجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

ل ائدة  هكأارا   0,8385 مساحة 

السيد الهايج امحمد الحامل لبطاقة 

.XA(3185 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج))0/35)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

ملكية  عقد  ذي  مكرونات  املسمى 

املأواجد   (69 ص   (79 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية سيدي عبد الرزاق،  

الخميسات  إقليم  تي لت،  دائرة 

 (0(0 تكأو4ر   15 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 6) تكأو4ر0)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من تجل سقي  بئر وجلب املاء  

ل ائدة  هكأارا   0,5959 مساحة 

السيد الهايج خاليد الحامل لبطاقة 

.XA(0017 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0)0/35)0) 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

مطلب  شهادة  ذي  جبوجة  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   81/1599 رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تي لت، 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات  إقليم 

 (6 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   15

شأن  في  علني  بحث  تكأو4ر0)0) 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

0,8383 هكأارا ل ائدة السيد خيوط 

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  محمد 

.XA17866 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3530)0) 

القطعة  على  سيجري  الذي   (0(0

رسم  ذات  وعرة  املراجع  االرضية 

كناش   06 بعدد  ضمن  ملكية 

تبريل   18 بأاريخ   06 عدد  االمالك 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   (018

ورغة،  ملرابيح،دائرة  ملرابيح،قيادة 

من  ابأداء  قاسم  سيدي  إقليم 

 30 إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   (0 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   (0(0 تكأو4ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 منه من تجل سقي مساحأه  املاء  

حماد  محمد  السيد  ل ائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.CN(3957
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (1 بأاريخ  ح.ج8)0/35)0) 

على  سيجري  الذي   (0(0 سبأمبر 
العقار الجماعي ذي الرسم العقاري 
اإلداري  )الأحديد   30/1719(

والأابع  حمو  ايت  دوار  سابقا)   39

باملكان  تكنة  الساللية  للجماعة 

ذي  حمو  ايت  دوار  مزارع  املسمى 

بأاريخ   109 االسأغالل عدد  شهادة 

 30 غاية  إلى   (0(0 تغسطس   10

شأن  في  علني  بحث   (0(0 تكأو4ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من تجل سقي مساحة 3,50 

هكأارا ل ائدة السيد العرب طانكة 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK(079
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج7)0/35)0) 
0)0) الذي سيجري على امللك املسمى 
العقاري  الرسم  ذي   19 االجتهاد 
بالجماعة  املأواجد   30/5619 عدد 
الترابية اشبانات، قيادة زيرارة، دائرة 
الشراردة، إقليم سيدي قاسم ابأداء 
إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   (0 من تاريخ 
30 تكأو4ر 0)0) بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
املاء  منه من تجل سقي مساحة 1,50 
هكأارا ل ائدة السيد الحسان بنرزوق 
الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK(((98
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 (1 بأاريخ  ح.ج6)0/35)0) 
على  سيجري  الذي   (0(0 سبأمبر 
بالجريدة  املسجل  الجماعي  العقار 
5901 الصادرة بأاريخ  الرسمية عدد 
 111 رقم  تحت   (010 ديسمبر   (0
بالرسم العقاري30/37766 الأحديد 
للجماعة  والأابع  سابقا   (9 اإلداري 
باملكان املسمى   1 الساللية اشبانات 
شهادة  ذي  اشبل  اوالد  دوار  مزارع 
 (1 بأاريخ   1(6 عدد  االسأغالل  
املأواجد بالجماعة   (0(0 تغسطس 
بير  تكنة  قيادة  الطالب  بير  الترابية 
إقليم  الشراردة،  دائرة  الطالب،  
 (0 تاريخ  من  ابأداء  قاسم  سيدي 
تكأو4ر   30 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 
هكأارا   3,50 من تجل سقي مساحة 
برايص  نورالدين  السيد  ل ائدة 
الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK11761
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج9)0/35)0) 

امللك  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى بالد محمد الرحى ذي الرسم 

وعقد كراء   R/37013 العقاري عدد 

تغسطس   (1 بأاريخ  األمد  طويل 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   (0(0

سيدي قاسم، باشوية سيدي قاسم،  

إقليم سيدي قاسم ابأداء من تاريخ 

0) تكأو4ر 0)0) إلى غاية 30 تكأو4ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من تجل  سقي مساحة 1 هكأارا 

ماكيني  الخالق  عبد  السيد  ل ائدة 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK1181
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1) سبأمبر  بأاريخ  ح.ج93)0/3)0) 

القطعة  على  سيجري  الذي   (0(0

االصالح  بأعاونية   36 رقم  ال الحية 

شهادة  ذات  الرفاهية  الزراعي 

ال الحي  لإلستثمار  الجهوي  املكأب 

يونيو   3 بأاريخ   310 عدد  للغرب 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   (0(0

ازغار قيادة ازغار توالد بن حمادي،  

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليمان، 

تكأو4ر   (0 من تاريخ  سليمان ابأداء 

تكأو4ر0)0)   30 غاية  إلى   (0(0

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

تجل  من  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

سقي مساحة 3)10,00 هكأار ل ائدة 

السيد محمد كرمون الحامل لبطاقة 

.GA15(09  الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبأمبر   18 ح.ج0/3501)0)بأاريخ 

امللك   على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى الدكالية ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املأواجد   R/119(6 عدد 

قيادة لالميمونة  الترابية لالميمونة، 

القنيطرة  إقليم  لالميمونة،  دائرة 

 (0(0 تكأو4ر   16 تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 6) تكأو4ر0)0) بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من تجل سقي 

السيدة  ل ائدة  هكأارا   ( مساحة 

لبطاقة  الحاملة  بنبوراس  ص اء 

.G61109(  الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

18 سبأمبر  بأاريخ  ح.ج)0/350)0) 

امللك  على  سيجري  الذي   (0(0

العقاري  الرسم  ذي  لهراوة  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   R/165(9 عدد 

دار  قيادة  بلعامري،   دار  الترابية 

سليمان،  سيدي  دائرة  بلعامري، 

من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

 (6 إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   16 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  تكأو4ر0)0) 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

0,3370 هكأارا ل ائدة السيد محمد 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الرقواني 

.G51170 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
18 سبأمبر  بأاريخ  ح.ج0/3503)0) 
العقار  على  سيجري  الذي   (0(0
الجماعي املدعو املرجة باملكان املسمى 
الساللية  للجماعة  الأابع  املصابحة 
 3( عدد  إدارية  شهادة  ذي  امزورة 
املأواجد   (0(0 تغسطس   8 بأاريخ 
الص افعة،  الترابية  بالجماعة 
القصيبة،  دائرة  الص افعة،  قيادة 
من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 
 (6 إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   16 تاريخ 
شأن  في  علني  بحث  تكأو4ر0)0) 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  
الغايب  السيد  ل ائدة  هكأار   0,75
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الرحموني 

.GA179(1 الوطنية
126

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3501
العقار  على  سيجري  الذي   ،(0(0
الجماعي املدعو حراق باملكان املسمى 
الساللية  للجماعة  الأابع  حراق 
االسأغالل  شهادة  وذي  لعمامرة 
 ،(0(0 سبأمبر   3 بأاريخ   (6 عدد 
املكرن،  الترابية  بالجماعة  املأواجد 
بنمنصور،  دائرة  املكرن،  قيادة 
إقليم القنيطرة، ابأداء من تاريخ 16 
تكأو4ر   (6 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر 
بحث علني في شأن مشروع   ،(0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
 0.15 مساحة  سقي  تجل  من  منه، 
هكأارا ل ائدة السيد إدريس خمليش 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GY51(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3199

امللك  على  سيجري  الذي   ،(0(0

العقاري  الرسم  ذي  محمد  املسمى 

عدد 786)0/1)، املأواجد بالجماعة 

إقليم  باشوية عامر،  الترابية عامر، 

تكأو4ر   16 تاريخ  من  ابأداء  سال، 

 ،(0(0 تكأو4ر   (6 غاية  إلى   (0(0

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من تجل 

سقي مساحة 0.9738 هكأارا ل ائدة 

السيد محمد بلمين الحامل لبطاقة 

.A51(391 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3500

القطعة  الذي سيجري على   ،(0(0

بمزارع  والكائنة  »الشهدة«  األرضية 

وشراء  بيع  عقد  ذات  الخر4ة  دوار 

املأواجد   ،(009 يناير   16 بأاريخ  

قيادة   ، ملجاعرة  الترابية  بالجماعة 

ملجاعرة، دائرة الوحدة، إقليم وزان، 

ابأداء من 16 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

6) تكأو4ر 0)0)، بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

بوشتى  السيد  ل ائدة  هكأارا   0.10

الخنشوف الحامل لبطاقة الأعريف 

.GM13775 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم      بأاريخ 18 
الذي سيجري على   ،(0(0 سبأمبر  
العقار الجماعي املدعو املراونة باملكان 
للجماعة  الأابع  املراونة  املسمى 
شهادة  ذي  بهت  الدواغر  الساللية 
تغسطس   (1 بأاريخ   (7 ادارية عدد 
الترابية  بالجماعة  املأواجد   ،(0(0
دائرة  الص افعة، قيادة الص افعة، 
سليمان،   سيدي  إقليم  القصيبية، 
 (0(0 تكأو4ر   16 تاريخ  من  ابأداء 
بحث   ،(0(0 تكأو4ر   (6 غاية  إلى 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من تجل 
سقي مساحة 50)0.1 هكأارا ل ائدة 
السيد ادريس فريحة  الحامل لبطاقة 

.GA61101 الأعريف الوطنية
130

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3519
العقار  على  سيجري  الذي   ،(0(0
الجماعي بالأحديد اإلداري 9) سابقا 
احصاين  دوار  مزارع  املسمة  باملكان 
»اشبانات  الساللية  للجماعة  الأابع 
 1(( ذي شهادة االسأغالل عدد   »1
بأاريخ 19 تغسطس 0)0)، املأواجد 
قيادة تكنة  بالجماعة الترابية تكنة، 
إقليم  الشراردة،  دائرة  الطالب،  بير 
 16 تاريخ  من  ابأداء  سيدي قاسم، 
تكأو4ر   (6 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر 
بحث علني في شأن مشروع   ،(0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
 1.75 مساحة  سقي  تجل  من  منه، 
عزابي  ادريس  السيد  ل ائدة  هكأارا 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK19705
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3511
العقار  على  سيجري  الذي   ،(0(0
الرسم  ذي   (0 »غازية«  املسمى 
املأواجد   ،13/36793 العقاري عدد 
قيادة  ازغار،  الترابية  بالجماعة 
ازغار توالد بن حمادي، دائرة سيدي 
سليمان،  سيدي  إقليم  سليمان، 
 (0(0 تكأو4ر   16 تاريخ  من  ابأداء 
بحث   ،(0(0 تكأو4ر   (6 غاية  إلى 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من تجل 
سقي مساحة 7.9999 هكأارا ل ائدة 
السيد قاسم اعريبة الحامل لبطاقة 

.G18(307 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3516
العقار  على  سيجري  الذي   ،(0(0
الجماعي املسجل بالجريدة الرسمية 
عدد 5901 الصادر بأاريخ 0) ديسمبر 
بالأحديد   713 رقم  تحت   ،(010
اإلداري 9) باملكان املسمى مزارع دوار 
الساللية  لجماعة  الأابع  النوافلة 
االسأغالل  شهادة  ذي   1 الشبانات 
عدد 106 بأاريخ 6 تغسطس 0)0)، 
بير  الترابية  بالجماعة  املأواجد 
الطالب،  بير  تكنة  قيادة  الطالب، 
دائرة الشراردة، إقليم سيدي قاسم، 
ابأداء من تاريخ 16 تكأو4ر 0)0) إلى 
بحث علني   ،(0(0 تكأو4ر   (6 غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء منه، من تجل سقي 
هكأارا ل ائدة السيد   3.50 مساحة 
لبطاقة  الحامل  صيكوك  محمد 

.GK11650 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر    18 بأاريخ   (0(0/3515
امللكين  على  سيجري  الذي   ،(0(0
و«فرشاش«  »فرشا�سي«  املسميين 
ذي  الص افعة  بقبيلة  الكائنين 
و  R/13(09 العقاريين عدد  الرسم 
محدد اآلجال  وعقد كراء   R/13877
بأاريخ 18 تغسطس 0)0)، املأواجد 
قيادة  الترابية القصيبية،  بالجماعة 
إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 
تاريخ  من  ابأداء  سليمان،  سيدي 
16 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 6) تكأو4ر 
بحث علني في شأن مشروع   ،(0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه، من تجل سقي مساحة 8)1.17 
حنين  محمد  السيد  ل ائدة  هكأارا 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.G101899
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابأداء 
غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   1( من 
مشروع  في  بحث   (0(0 1) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  تقيل،  محمد  السيد 
توالد بويا توالد زيان بني وكيل ال قيه 
املأعلق بح ر وجلب املاء  بن صالح، 
من تجل سقي 5 هكأارات فقط بامللك 
 07 املدعو الجواهر البالغة مساحأه 
الكائن  سنتيار  و78  آر  و01  هكأار 
قيادة بني وكيل،  بجماعة بني وكيل، 
دائرة ال قيه بن صالح،إقليم ال قيه 

بن صالح.
 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  سيدي جابر قيادة بني وكيل، 
إقليم ال قيه بن  ال قيه بن صالح، 

صالح.
51

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
ابأداء  برادية  قيادة  بمقر  سيجري 
 (1 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   1( من 
مشروع  في  بحث   (0(0 تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان دوار  السيد املعطي فروقي، 
توالد غانم توالد علي الواد البرادية، 
بح ر  املأعلق  صالح،  بن  ال قيه 
وجلب املاء من تجل سقي 5 هكأارات 
البالغة  الكعدة  املدعو  بامللك  فقط 
و)6  آر  و80  هكأار   07 مساحأه 
سنتيار الكائن بجماعة برادية، قيادة 
برادية دائرة ال قيه بن صالح إقليم 

ال قيه بن صالح.
 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
ال قيه  دائرة  برادية،  قيادة  برادية، 

بن صالح، إقليم ال قيه بن صالح.
52

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
العنصر  فم  قيادة  بمقر  سيجري 
ابأداء من )1 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 
في مشروع  بحث   (0(0 تكأو4ر   (1
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
 CARRIERE EXTRA SARL شركة 
AU، يمثلها حميد مجيدلة، العنوان 
الرقم  الزالقة  شارع   ،1 القدس  حي 
1506، املأعلق بح ر وجلب املاء من 
بامللك املدعو  تجل تزويد مقلع باملاء 
 07 مساحأه  البالغة  سليمان،  تيت 
الكائن  سنتيار.  و86  آر  و18  هكأار 
فم  قيادة  العنصر،  فم  بجماعة 
إقليم بني  دائرة بني مالل،  العنصر، 

مالل.
 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
العنصر،  فم  قيادة  العنصر،  فم 

دائرة بني مالل، إقليم بني مالل.
53

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
امبارك  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابأداء من )1 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 
في مشروع  بحث   (0(0 تكأو4ر   (1
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  الداودي،  ابراهيم  السيد 
بني  امبارك  توالد  غشت   (0 شارع 
من  املأعلق بح ر وجلب املاء  مالل، 
بامللك  هكأارات فقط   5 تجل سقي 
 06 مساحأه  البالغة  عالل  املدعو 
تقريبا  سنتيار  و01  آر  و15  هكأار 
الكائن بجماعة توالد كناو قيادة توالد 
بني  إقليم  مالل،  بني  دائرة  امبارك 

مالل.
 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
توالد كناو قيادة توالد امبارك دائرة 

بني مالل، إقليم بني مالل.
54

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
بئر   - بولنوار  قيادة  بمقر  سيجري 
 (0(0 تكأو4ر   1( من  ابأداء  مزوي، 
بحث   (0(0 تكأو4ر   (1 غاية  إلى 
وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 
الرحيم  عبد  السيد  ل ائدة  املاء، 
العنوان دوار املساعدة توالد  جالب، 
خريبكة،  بولنوار،  جماعة  ابراهيم، 
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
االسأعماالت املنزلية املن ردة بامللك 
مساحأه  البالغة  حمرية،  املدعو 
بجماعة  الكائن  سنتيار  و98  آر   18
بئر مزوي،   - قيادة بولنوار  بولنوار، 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
بولنوار قيادة بولنوار-بئر مزوي، دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
55

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

عزوز  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من )1 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

في مشروع  بحث   (0(0 تكأو4ر   (1

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  ص يح،  بوزكري  السيد 

توالد  جماعة  سوس،  تهل  دوار 

عزوز،   املأعلق بح ر وجلب املاء من 

املن ردة  املنزلية  االسأعماالت  تجل 

البالغة  بامللك املدعو سهب البطاح 

مساحأه 6 هكأار و18 آر و1 سنتيار، 

قيادة  عزوز،  توالد  بجماعة  الكائن 

إقليم  خريبكة،  دائرة  عزوز،  توالد 

خريبكة.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

توالد عزوز، قيادة توالد عزوز، دائرة 

خريبكة، إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
عبدون  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من )1 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

في مشروع  بحث   (0(0 تكأو4ر   (1

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

زنقة  العنوان  زهر،  قدور  السيد 

سيناء حي الوفاق بلوك ب خريبكة، 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية املن ردة بامللك 

مساحأه  البالغة  قدور  زهر  املدعو 

سنتيار الكائن  آر و7  هكأار و0)   01

توالد  قيادة  عبدون،  توالد  بجماعة 

عبدون، دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عبدون،  توالد  قيادة  عبدون،  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابأداء 

غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   1( من 

مشروع  في  بحث   (0(0 1) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

معه،  ومن  القرس  جمال  السيد 

الخامس  محمد  شارع   35 العنوان 

املاء  املأعلق بح ر وجلب  وادي زم، 

فقط  هكأارات   5 سقي  تجل  من 

البالغة  القرس  ملك  املدعو  بامللك 

و85  آر  و57  7) هكأار  مساحأه 

الكائن بجماعة بني سمير،  سنتيار، 

دائرة واد زم إقليم خريبكة.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير، قيادة بني سمير، دائرة واد 
زم، إقليم خريبكة.

58

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من )1 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

في مشروع  بحث   (0(0 تكأو4ر   (1

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

معه،  ومن  مسناوي  احمد  السيد 

جماعة  بارك  توالد  دوار  العنوان 

املأعلق  زم،  وادي  الطرش  قصبة 

 5 تجل سقي  من  املاء  بح ر وجلب 

ولد  املدعو  بامللك  فقط  هكأارات 

هكأار   05 مساحأه  البالغة  حنيني 

و36 آر و71 سنتيار، الكائن بجماعة 

السماعلة،  قيادة  الطرش،  قصبة 

دائرة واد زم، إقليم خريبكة.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

السماعلة،  قيادة  الطرش،  قصبة 

دائرة واد زم، إقليم خريبكة.

59

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة فطواكة ابأداء 

 (1 غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   1( من 

مشروع  في  بحث   (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  السيد عبد هللا ايت ناصر، 

دائرة  انزو،  جماعة  تكندافت  دوار 

بح ر  املأعلق  فطواكة،  وقيادة 

وجلب املاء من تجل سقي 5 هكأارات 

فقط بامللك املدعو تعاونية اإلصالح 

الزراعي تكالوت 18 البالغة مساحأه 
7 هكأار و83 آر، الكائن بجماعة انزو 

قيادة فطواكة، دائرة فطواكة، إقليم 

تزيالل.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

انزو، قيادة فطواكة، دائرة فطواكة، 

إقليم تزيالل.

60

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

جابر  سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من )1 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

في مشروع  بحث   (0(0 تكأو4ر   (1

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

جع ر،  تبو  املجيد  عبد  السيد 

العنوان سيدي عي�سى بن علي ال قيه 

بن صالح،   املأعلق بح ر وجلب املاء 

من تجل السقي بامللك املدعو ر4يعة 

و10  هكأار   01 مساحأه  البالغة 

سنتيار، الكائن بجماعة سيدي جابر 

بني مالل،  قيادة سيدي جابر دائرة 

إقليم بني مالل.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

جابر،  سيدي  قيادة  جابر  سيدي 

دائرة بني مالل، إقليم بني مالل.

61

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
عبو  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
الهدامي ابأداء من 13 تكأو4ر 0)0) 
بحث   (0(0 تكأو4ر   (( غاية  إلى 
وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 
منير،  الحطاب  السيد  ل ائدة  املاء، 
جماعة  الزير،  توالد  دوار  العنوان 
زاوية سيدي بنحمدون، املأعلق بح ر 
االسأعماالت  تجل  من  املاء  وجلب 
توالد  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
الزير البالغة مساحأه 01 هكأار و66 
آر و35 سنتيار، الكائن بجماعة زاوية 
عبو  توالد  قيادة  بنحمدون،  سيدي 
الهدامي، دائرة برشيد إقليم برشيد.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
قيادة توالد  زاوية سيدي بنحمدون، 
إقليم  برشيد  دائرة  الهدامي،  عبو 

برشيد.
62

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 
غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
درب  العنوان،  زكي،  محمد  السيد 
ج م الدار   18 رقم   39 السعد زنقة 
وجلب   بح ر  املأعلق  البيضاء، 
املنزلية  االسأعماالت  تجل  من  املاء 
القبة  ترض  املدعو  بامللك  والسقي 
الكائن  خداديم،   3 البالغة مساحأه 
قيادة بني يكرن،  بجماعة بني يكرن، 
إقليم  الجنو4ية،  سطات  دائرة 

سطات.
 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  يكرن،  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو4ية، إقليم سطات.
63

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

 (( غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 

مشروع  في  بحث   (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

السيد عبد القادر رشيد ومن معه، 

العنوان دوار توالد حمو جماعة بني 

املأعلق بح ر وجلب  يكرين سطات، 

بامللك املدعو  السقي  من تجل  املاء 

آر   95 ترض الدوار البالغة مساحأه 

بني  بجماعة  الكائن  سنتيار،  و3) 

يكرن قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو4ية، إقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو4ية، إقليم سطات.

64

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

 (( غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 

مشروع  في  بحث   (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  جرموني،  الحسن  السيد 

إقامة واد املخازن عمارة 5 شقة 1 عين 

املأعلق بح ر  الشق الدار البيضاء، 

بامللك  السقي  تجل  من  املاء  وجلب 

املدعو ترض الدوار البالغة مساحأه 

بني  بجماعة  الكائن  كبير،  خدام   1

يكرن قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو4ية، إقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو4ية، إقليم سطات.

65
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

 (( غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 

مشروع  في  بحث   (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  خلوق،  محمد  السيد 

يكرين  بني  احمد  الحاج  توالد  دوار 

سطات، املأعلق بح ر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  تجل 

بامللك املدعو ترض ازطايطة البالغة 

مساحأه ) خداديم، الكائن بجماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو4ية، إقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو4ية، إقليم سطات.

66

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابأداء من 

13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية )) تكأو4ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

بح ر وجلب املاء، ل ائدة السيد لكبير 

توالد  لكبابرة  دوار  العنوان  خالص، 

الزقاق كيسر توالد سيدي بن داوود، 

املاء  وجلب  بح ر  املأعلق  سطات، 

من تجل السقي بامللك املدعو كدية 

خداما   (8 مساحأه  البالغة  بياض 

صغيرة، الكائن بجماعة كيسر  قيادة 

كيسر دائرة سطات الجنو4ية، إقليم 

سطات.

 لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنو4ية، إقليم سطات.

67

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

ابأداء  كيسر،  قيادة  بمقر  سيجري 

)) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

بح ر وجلب املاء، ل ائدة السيد لكبير 

توالد  لكبابرة  دوار  العنوان  خالص، 

الزقاق كيسر توالد سيدي بن داوود 

سطات، املأعلق بح ر وجلب املاء من 

املن ردة  املنزلية  االسأعمالت  تجل 

الكبابرة«،  »ترض  املدعو  بامللك 

11 آر و15 سنتيار،  البالغة مساحأه 

الكائن بجماعة كيسر، قيادة كيسر، 

دائرة سطات الجنو4ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

دائرة سطات  قيادة كيسر،  كيسر، 

الجنو4ية إقليم سطات.
68

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

ابأداء  امزورة،  قيادة  بمقر  سيجري 

1) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   1( من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

السالم  حي  العنوان  دهبي،  رشيد 

مجموعة 3 عمارة 1) شقة 11 األل ة 

املأعلق بح ر وجلب  الدار البيضاء، 

بامللك املدعو  السقي  من تجل  املاء 

مساحأه  البالغة  السالمة«،  »دار 

بجماعة  الكائن  آر،   87 و  1 هكأار 

دائرة سطات  قيادة امزورة،  امزورة، 

الشمالية، إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة سطات  قيادة امزورة،  امزورة، 

الشمالية، إقليم سطات.
69

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

مسكين  بني  قيادة  بمقر  سيجري 

الغر4ية، ابأداء من 13 تكأو4ر 0)0) 

بحث   (0(0 )) تكأو4ر  غاية  إلى 

وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 

الحميد  عبد  السيد  ل ائدة  املاء، 

العنوان دوار توالد انجيمة  الكن�سي، 

جماعة سيدي بومهدي دائرة البروج 

املاء  وجلب  بح ر  املأعلق  سطات، 

من تجل السقي بامللك املدعو »ترض 

1 هكأار و  البالغة مساحأه  الغابة«، 

الكائن بجماعة  سنتيار،   (0 و  آر   1

بني مسكين  قيادة  بومهدي،  سيدي 

الغر4ية، دائرة البروج، إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني مسكين  قيادة  بومهدي،  سيدي 

الغر4ية، دائرة البروج، إقليم سطات.
70

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني  الر4يع  ألم  املائي  الحوض 

كيسر،  قيادة  بمقر  سيجري  مالل، 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان دوار  السيد سعيد بوسنة، 

سطات،  ريمة  الحاجب  السنينات 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

بامللك  والسقي  املنزلية  االسأعمالت 

البالغة  الكريرات«،  »ترض  املدعو 

الكائن  كبيران،  خدامان  مساحأه 

دائرة  كيسر،  قيادة  ريما،  بجماعة 

سطات الجنو4ية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  
سطات  دائرة  كيسر،  قيادة  ريما، 

الجنو4ية إقليم سطات.
71

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني  الر4يع  ألم  املائي  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تكوديد،  مالل، 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  موح،  بوسلمان  السيد 

ازيالل،  امحمد  ايت  اعبادة  دوار 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

»اكر نعبادة«،  السقي بامللك املدعو 

آرا   90 و  هكأار   1 البالغة مساحأه 

تامدة  الكائن بجماعة  سنتيار،   5 و 

دائرة  تكوديد،  قيادة  نومرصيد، 

تزيالل إقليم تزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

تكوديد،  قيادة  نومرصيد،  تامدة 

دائرة تزيالل إقليم تزيالل.
72

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني  الر4يع  ألم  املائي  الحوض 

تفورار،  قيادة  بمقر  سيجري  مالل، 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  فاهيم،  لحسن  السيد 

ازيالل،  تيموليلت  مساط  ايت  دوار 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية املن ردة بامللك 

البالغة  تكانت«،  »فدان  املدعو 

الكائن  مربع،  متر   1186 مساحأه 

تفورار،  قيادة  تيموليلت،  بجماعة 

دائرة تفورار إقليم تزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

دائرة  تفورار،  قيادة  تيموليلت، 

تفورار إقليم تزيالل.
73
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

من  ابأداء  سيجري بمقر قيادة بزو، 

)) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   13

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

هيشامي،  ومليكة  هيشامي  محمد 

ازيالل،  ابزو  املدرسة  دوار  العنوان 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

بامللك  فقط  هكأارات   5 سقي 

مساحأه  البالغة  »الدهر«،  املدعو 

سنتيار،   66 و  آر   83 و  هكأارات   5

الكائن بجماعة بزو، قيادة بزو، دائرة 

بزو إقليم تزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

إقليم  بزو  دائرة  بزو،  قيادة  بزو، 

تزيالل.

74

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

من  ابأداء  سيجري بمقر قيادة بزو، 

)) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   13

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

دوار  العنوان  اوعالة،  آيت  حسن 

بح ر  املأعلق  ازيالل،  ابزو  اغبالو 

بامللك  السقي  تجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  العدية«،  »فوق  املدعو 

سنتيار تقريبا،   (1 آر و   (6 مساحأه 

الكائن بجماعة بزو، قيادة بزو، دائرة 

بزو إقليم تزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

إقليم  بزو  دائرة  بزو،  قيادة  بزو، 

تزيالل.

75

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
ابأداء  مزم،  قيادة  بمقر  سيجري 
)) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 
الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0
بح ر وجلب املاء، ل ائدة السيد عبد 
العنوان دوار النواجي  الكبير املكرن، 
السراغنة،  قلعة  ملزم  اقصيب 
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
االسأعماالت املنزلية املن ردة بامللك 
1317 مكرر«،  املدعو »ملزم صنهاجة 
البالغة مساحأه 30 آر و 17 سنتيار، 
قيادة  الكائن بجماعة مزم صنهاجة، 
دائرة الصهريج صنهاجة إقليم  مزم، 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  
دائرة  مزم،  قيادة  صنهاجة،  مزم 
قلعة  إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
76

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
توالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
تكأو4ر   13 من  ابأداء  يعكوب، 
بحث   (0(0 )) تكأو4ر  إلى   (0(0
وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 
ل ائدة السيدين احمد الناجي  املاء، 
العنوان دوار توالد  وفاطنة القاسح، 
الغازي توالد يعكوب قلعة السراغنة، 
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
توالد  »الغابة  املدعو  بامللك  السقي 
يعكوب«، البالغة مساحأه 1 هكأار و 
الكائن بجماعة  51 سنتيار،  آر و   7(
توالد يعكوب، قيادة لوناسدة - توالد 
الغابة  تهل   - القلعة  دائرة  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  
توالد يعكوب، قيادة لوناسدة - توالد 
الغابة  تهل   - القلعة  دائرة  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغنة.
77

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
زراد،  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  شاكر،  مصط ى  السيد 
تجزئة نجمة البيضاء عمارة 1 الدروة 
برشيد، املأعلق بح ر وجلب املاء من 
»بالكة«،  تجل السقي بامللك املدعو 
آر و   57 هكأار و   1 البالغة مساحأه 
61 سنتيار، الكائن بجماعة الهيادنة، 
قيادة توالد زراد، دائرة القلعة - تهل 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  
دائرة  زراد،  توالد  قيادة  الهيادنة، 
قلعة  إقليم  الغابة  تهل   - القلعة 

السراغنة.
78

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
ابأداء  مزم،  قيادة  بمقر  سيجري 
غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  بوعودة،  س يان  السيد 
الدار   51 رقم   1 زنقة   ( حي م رشيد 
املاء  وجلب  بح ر  املأعلق  البيضاء، 
فقط   هكأارات   5 سقي  تجل  من 
بامللك املدعو »ملزم صنهاجة 1371«، 
البالغة مساحأه 7 هكأارات و 67 آر 
مزم  بجماعة  الكائن  سنتيار،   91 و 
صنهاجة، قيادة مزم، دائرة الصهريج 

صنهاجة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  
دائرة  مزم،  قيادة  صنهاجة،  مزم 
قلعة  إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
79

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

ابأداء  مزم،  قيادة  بمقر  سيجري 

)) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

السيد  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

العنوان  الحاج،  ايت  امليلودي 

مراكش،   17( س  حرف   3 املسيرة 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

بامللك  االسأعماالت املنزلية املن ردة  

البالغة  الدوار«،  »قرب  املدعو 

مساحأه 30 آر و 11 سنتيار، الكائن 

مزم،  قيادة  صنهاجة،  مزم  بجماعة 

دائرة الصهريج صنهاجة إقليم قلعة 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

دائرة  مزم،  قيادة  صنهاجة،  مزم 

قلعة  إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
80

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

تيغسالين،  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان حي  السيد الحسين زروال، 

املأعلق  السعادة تيغسالين خني رة، 

السقي  تجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  »احمار«،  املدعو  بامللك 

مساحأه 1 عبرات من القمح، الكائن 

بجماعة تيغسالين، قيادة تيغسالين، 

دائرة القباب إقليم خني رة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين، 

القباب إقليم خني رة.
81
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

امل اسيس  قيادة  بمقر  سيجري 

تكأو4ر   13 من  ابأداء  ال قراء،   -

بحث   (0(0 )) تكأو4ر  إلى   (0(0

وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 

املاء، ل ائدة السيد محمد فايد ومن 

الزنقة   6 العنوان حي املقاومة  معه، 

5) الرقم )3 خريبكة، املأعلق بح ر 

بامللك  السقي  تجل  من  املاء  وجلب 

البالغة مساحأه  »السهب«،  املدعو 

بجماعة  الكائن  خداديم،   10

- ال قراء،  ال قراء، قيادة امل اسيس 

دائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة  

- ال قراء،  ال قراء، قيادة امل اسيس 

دائرة خريبكة، إقليم خريبكة.
82

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

السماعلة،  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  البريني،  الحبيب  السيد 

39 الرقم  شارع موالي يوسف إقامة 

3 سال الجديدة، املأعلق بح ر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من تجل  املاء 

1 هكأار  البالغة مساحأه  »حمري«، 

و16 آر و)3 سنتيار، الكائن بجماعة 

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.
83

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني سمير، ابأداء 

)) تكأو4ر  إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

السيدة  ل ائدة  املاء،  وجلب  بح ر 

حي   11 العنوان  بوعدي،  فاطمة 

املأعلق  خريبكة،  زم  وادي  املطوع 

السقي  تجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  »الحائط«،  املدعو  بامللك 

مساحأه 10 آرات و3 سنتيار، الكائن 

سمير  بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

84

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

عبدون،  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

العنوان  راشيدي،  فاطنة  السيدة 

توالد  جماعة  مسعود  توالد  دوار 

عبدون خريبكة، املأعلق بح ر وجلب 

املاء من تجل سقي 30 آر بامللك املدعو 

 95 مساحأه  البالغة  الكرار  حوض 

بجماعة  الكائن  سنتيار،  و38  آرات 

عبدون  توالد  قيادة  عبدون  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عبدون  توالد  قيادة  عبدون  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

85

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
السماعلة،  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
السيد حسن بدر، العنوان 139 زنقة 
الشهيد محمد ولد الضاوية وادي زم 
خريبكة، املأعلق بح ر وجلب املاء من 
 5 وسقي  املنزلية  االسأعماالت  تجل 
هكأارات فقط بامللك املدعو »رياض 
6 هكأارات  مساحأه  البالغة  بدر«، 
و)) آر و7) سنتيار، الكائن بجماعة 
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.
86

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
عبدون،  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العسالي  اللطيف  عبد  السيد 
العنوان  ال وراتي،  زهرة  والسيدة 
خريبكة،  ملراهنة  السالم  حي   (0
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
املاشية  وإرواء  املنزلية  االسأعماالت 
البالغة  »بضرة«،  املدعو  بامللك 
الكائن  اثنان،  خدمان  مساحأه 
توالد  قيادة  عبدون  توالد  بجماعة 
عبدون دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
عبدون  توالد  قيادة  عبدون  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
87

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
السماعلة،  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  بدر،  رشيد  السيد 
قصبة  جماعة  الظهر  الخطاطية 
الطرش السماعلة وادي زم خريبكة، 
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
املاشية  وإرواء  املنزلية  االسأعماالت 
 ،»(56( »حمرية  املدعو  بامللك 
سنتيار،  آر و1   60 البالغة مساحأه 
الكائن بجماعة قصبة الطرش قيادة 
السماعلة دائرة واد زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.
88

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 
عبدون،  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 
ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 
العنوان  مسبيح،  ابراهيم  السيد 
دوار املراهنة توالد عبدون خريبكة، 
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
املاشية  وإرواء  املنزلية  االسأعماالت 
»طويل«،  املدعو  بامللك  املن ردة 
البالغة مساحأه 1 هكأار و 85 آر و 1 
سنتيار، الكائن بجماعة توالد عبدون 
خريبكة  دائرة  عبدون  توالد  قيادة 

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
عبدون  توالد  قيادة  عبدون  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
89
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

من  ابأداء   ، سيجري بمقر جماعة  

13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية )) تكأو4ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (0(0

بح ر وجلب املاء، ل ائدة السيد عبد 

الكريم حانوت، العنوان حي الرياض 

األزهر رقم 31 خريبكة، املأعلق بح ر 

حديقة  سقي  تجل  من  املاء  وجلب 

 ،»36  - »الريان  املدعو  بامللك  فيال 

سنتيار،  آر و85   ( البالغة مساحأه 

باشوية  خريبكة  بجماعة  الكائن 

خريبكة، عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة،  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
90

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

عبدون،  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من  ابأداء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

 115 العنوان  السيد عبد هللا تومة، 

خريبكة،   1 الدخلة  ميموزا  زنقة 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت 

البالغة  »ملك كريم«،  بامللك املدعو 

 98 آر و   18 هكأارات و   1 مساحأه 
سنتيار، الكائن بجماعة توالد عبدون 

خريبكة  دائرة  عبدون  توالد  قيادة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
عبدون  توالد  قيادة  عبدون  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي ألم الر4يع ببني مالل، 

عبدون،  توالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

مشروع  في  بحث   (0(0 )) تكأو4ر 

ل ائدة  الترخيص بح ر وجلب املاء، 

 96 العنوان  السيد عبد االله تومة، 
الشطر األول تجزئة الزيأون   1 بلوك 

خريبكة، املأعلق بح ر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  تجل 

 ،»( »ملك عبد اإلله  بامللك املدعو 

البالغة مساحأه ) هكأارات و 70 آر 

الكائن بجماعة توالد  سنتيار،   11 و 

دائرة  عبدون  توالد  قيادة  عبدون 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
عبدون  توالد  قيادة  عبدون  توالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
توالد عبدون  بمقر قيادة   سيجري  

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من   ابأداء 

في  بحث    (0(0 تكأو4ر   (( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

العنوان  منصور  بدر  السيد  ل ائدة 

دوار عالل ملتريف   8 مكرر بلوك   15

)، املأعلق بح ر وجلب املاء من تجل 

 V68 سقي حديقة فيال بامللك املدعو

 6( آر   1 مساحأه  البالغة  النخيل 
سنتيار الكائن بجماعة توالد عبدون 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

اقليم  خريبكة  دائرة  عبدون  توالد 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة  الشكران ابأداء 

 (( إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   13 من  

مشروع  في  بحث    (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

 (( العنوان  الصالحي  عمر  السيد 

املأعلق  الجعد،  ابي  االطلس  شارع 

السقي   تجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  لعزيب  ح رة  املدعو  بامللك 

3) سنتيار  ار   16 1 هكأار  مساحأه 

قيادة  تشرافت  بجماعة  الكائن 

اقليم  الجعد  ابي  دائرة  الشكران 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

ابي  دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة  الشكران ابأداء 

 (( إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   13 من  

مشروع  في  بحث    (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

 67 العنوان  مسبيح  محمد  السيد 

خريبكة،    1 القدس  لحم  بيت  زنقة 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

املدعو   بامللك  املنزل   حديقة  سقي 

ار   1 مساحأه  البالغة   109 اشراق 

خريبكة  بجماعة  الكائن  سنتيار   61

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمقر قيادة بني سمير ابأداء 
 (( إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   13 من  
مشروع  في  بحث    (0(0 تكأو4ر 
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
العنوان  اسعيدي  بوعزة  السيد 
زم،  وادي  املسافرين  زنقة   51
تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 
االسأعماالت املنزلية املن ردة بامللك 
البالغة  مو�سى  سيدي  بالد  املدعو 
ونصف  خديديم  سأة  مساحأه 
خدام ومائتي متر مربع الكائن بجماعة 
بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم  

اقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم  

اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
امل اسيس  قيادة  بمقر  سيجري  
 (0(0 تكأو4ر   13 ابأداء من  ال قراء 
بحث    (0(0 تكأو4ر   (( غاية  إلى 
وجلب  بح ر  الترخيص  مشروع  في 
ل ائدة السيد سعيد الحدناوي  املاء 
الشيوخة  شرقاوة  دوار  العنوان 
جماعة ال قراء، املأعلق بح ر وجلب 
املنزلية  االسأعماالت  تجل  من  املاء 
وسقي 60 ار  بامللك املدعو االشعاب 
خداديم  سبعة  مساحأه  البالغة 
قيادة  ال قراء  بجماعة  الكائن 
خريبكة  دائرة  ال قراء  امل اسيس، 

اقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    
ال قراء  امل اسيس،  قيادة  ال قراء 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.
97
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة بني سمير ابأداء 

 (( إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   13 من  

مشروع  في  بحث    (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد خلي ة معين العنوان 18بلوك 

3 سوق اجديد حي املقاومة وادي زم،  

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

السقي بامللك املدعو طالع القدادرة 

الكائن  خداديم   8 مساحأه  البالغة 

سمير  بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة واد زم  اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم  

اقليم خريبكة.

98

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

توالد يوسف  بمقر قيادة   سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان  مجيدي  لحسن  السيد 

دائرة  زرنأل  بني  لخاللطة  دوار 

وجلب  بح ر  املأعلق  الجعد،   ابي 

املنزلية  االسأعماالت  تجل  من  املاء 

والسقي  بامللك املدعو املرس البالغة 

10 سنتيار  ار   15 1 هكأار  مساحأه 

قيادة  الكائن بجماعة توالد كواوش  

توالد يوسف دائرة ابي الجعد اقليم 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

يوسف  توالد  قيادة  كواوش   توالد 

دائرة ابي الجعد اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
توالد عبدون  بمقر قيادة   سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد عبد الصمد خشيع العنوان 
عبدون  اوالد  النخيل جماعة  اقامة 

املاء  وجلب  بح ر  املأعلق  خريبكة، 

من تجل االسأعماالت املنزلية وسقي 

النخيل   املدعو  بامللك  املنزل  حديقة 

V39 البالغة مساحأه ) آر 31 سنتيار 

دائرة  عبدون  توالد  بجماعة  الكائن 

خريبكة اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

اقليم  خريبكة  دائرة  عبدون  توالد 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

امل اسيس  قيادة  بمقر  سيجري  

 (0(0 13 تكأو4ر  ابأداء من  ال قراء 

بحث في    (0(0 تكأو4ر   (( إلى غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

النعماني   هللا  عبد  السيد  ل ائدة 

 58( رقم  الكبيرة  القصبة  العنوان 

حطان خريبكة، املأعلق بح ر وجلب 

املنزلية  االسأعماالت  تجل  من  املاء 

املن ردة بامللك املدعو  قطعة ارضية 

خداديم  تسعة  مساحأه  البالغة 

قيادة  امل اسيس  بجماعة  الكائن 

دائرة  ال قراء  ال قراء،  امل اسيس 

خريبكة اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

ال قراء  امل اسيس قيادة امل اسيس 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة  اوالد سعيد الواد 

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد املحجوب حوري العنوان دوار 

ايت الحاج اوالد سعيد الواد قصبة 

من  املأعلق بح ر وجلب املاء  تادلة، 

بامللك املدعو تارتملت  تجل السقي  

مربع،  متر   10(71 مساحأه  البالغة 

الواد  سعيد  توالد  بجماعة  الكائن 

قيادة اوالد سعيد الواد دائرة قصبة 

تادلة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

توالد سعيد الواد قيادة اوالد سعيد 

بني  اقليم  تادلة  قصبة  دائرة  الواد 

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

سمير  بني  قيادة   بمقر  سيجري  

 (0(0 تكأو4ر   13 من   الواد ابأداء 

بحث في    (0(0 تكأو4ر   (( إلى غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد الهادي مأوكل العنوان 

زم  وادي  سمير  بني  الدحامنة  دوار 

املاء  وجلب  بح ر  املأعلق  خريبكة، 

من تجل السقي بامللك املدعو  املرس 

البالغة مساحأه 5.)1 خدام، الكائن 

سمير  بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة واد زم اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة    

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

ويرة  تيت  قيادة   بمقر  سيجري  

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من   ابأداء 

في  بحث    (0(0 تكأو4ر   (( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

وحموش  اخلف  بن  السيد  ل ائدة 

ومحمد الشلح العنوان دوار ايت ويا 

بني مالل،  القصيبة  ناوور  بو ملعدن 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

السقي  بامللك املدعو تمراين  البالغة 

مساحأه 10 عبرات من القمح  الكائن 

بجماعة ناوور قيادة ايت ويرة دائرة 

القصيبة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

ناوور قيادة ايت ويرة دائرة القصيبة 

اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

الربع  ايت  قيادة   بمقر  سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

 1( ابراهيم توزاني العنوان  السيد  
 ( الشقة   ( زنقة االمام االوزاعي ط 

املعاريف  املنصور  يعقوب  شرارع 

وجلب  بح ر  املأعلق  الدارالبيضاء، 

بامللك املدعو  من تجل السقي   املاء 

هكأار   1 البالغة مساحأه  السدرة   

بجماعة   الكائن  سنتيار،   50 ار   79

كطاية قيادة ايت الربع دائرة قصبة 

تادلة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة      

كطاية قيادة ايت الربع دائرة قصبة 

تادلة  اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة   بمقر  سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
السيد  موحى اوحمامي العنوان تيزي 

نسلي املركز دائرة اغبالة بني مالل، 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

نعمو  تيزي  املدعو  بامللك  السقي  

الكائن  هكأارين  مساحأه  البالغة 
تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة 

نيسلي دائرة تغبالة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

تغبالة اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة  تاكزيرت  ابأداء 

 (( إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   13 من  

مشروع  في  بحث    (0(0 تكأو4ر 

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

السيد عزيز ميميس العنوان تجزئة 

االزهر   10 رقم   1( عمارة  ال جر 

الدارالبيضاء،  البرنو�سي  سيدي 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية املن ردة بامللك 

مساحأه  البالغة  الرميلة  املدعو 

متر مربع تقريبا الكائن بجماعة   100

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة اقليم بني مالل.

107

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة   بمقر  سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  عقيل  حمو  السيد  

املأعلق  نسلي،  تيزي  جماعة  اموكو 

السقي   تجل  من  املاء  وجلب  بح ر 

البالغة  اموكر  فدان  املدعو  بامللك 

سنأار   18 ار   5 هكأار   ( مساحأه 

قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن 

بني  اقليم  تغبالة  دائرة  نيسلي  تيزي 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

تغبالة اقليم بني مالل.

108

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة   بمقر  سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

العنوان تيزي  السيد  سعيد امزوغ  

وجلب  بح ر  املأعلق  املركز،  نسلي 

بامللك املدعو  من تجل السقي   املاء 

 9( مساحأه  البالغة  نولغم  اخف 

تيزي  بجماعة  الكائن  سنتيار   38 ار 

نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة تغبالة 

اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

تغبالة اقليم بني مالل.

109

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  اوالد  قيادة   بمقر  سيجري  
 (0(0 تكأو4ر   13 من   الواد ابأداء 
بحث في    (0(0 تكأو4ر   (( إلى غاية 
مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 
ل ائدة السيد  عمر جرموني العنوان  
قيادة  اسماعيل  اوالد  يعكوب  اوالد 
بح ر  املأعلق  الواد،  اسعيد  اوالد 
بامللك  من تجل السقي   وجلب املاء 
املدعو شهب الزيار البالغة مساحأه 
اوالد  بجماعة  الكائن  هكأارات    (
سعيد الواد قيادة اوالد سعيد الواد 

دائرة قصبة تادلة اقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     
اوالد سعيد الواد قيادة اوالد سعيد 
بني  اقليم  تادلة  قصبة  دائرة  الواد 

مالل.
110

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
تاكزيرت   قيادة   بمقر  سيجري  
إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من   ابأداء 
في  بحث    (0(0 تكأو4ر   (( غاية 
مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 
ل ائدة السيد موحى اعسو العنوان 
تاكزيرت  وودي  ايت  داكسعيد  دوار 
املأعلق بح ر وجلب املاء  القصيبة، 
 99 ار   96 هكأار   1 تجل سقي  من 
الشعراني  املدعو  بامللك  سنتيار  
مربع  متر   (1189 مساحأه  البالغة 
قيادة  تاكزيرت  بجماعة  الكائن 
بني  اقليم  القصيبة  دائرة  تاكزيرت 

مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     
دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة اقليم بني مالل.
111

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بمقر قيادة  ايت ويرة  ابأداء 
 (( إلى غاية   (0(0 تكأو4ر   13 من  
مشروع  في  بحث    (0(0 تكأو4ر 
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
معه   ومن  وامح  بوشعيب  السيد  
ايت ويا بو املعدن جماعة  العنوان  
املأعلق بح ر وجلب  ناوور بني مالل، 
بامللك املدعو  من تجل السقي   املاء 
البالغة  الجبل  نومالو  بأوتكوت 
عبرات من القمح الكائن   5 مساحأه 
بجماعة ناوور قيادة ايت ويرة دائرة 

القصيبة اقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     
ناوور قيادة ايت ويرة دائرة القصيبة 

اقليم بني مالل.
112

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 
تحد بومو�سى   بمقر قيادة   سيجري  
ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 
بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((
ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 
السيد  الكبير باهديدي العنوان  دوار 
اوالد زير جماعة احد بومو�سى ال قيه 
املأعلق بح ر وجلب املاء  بن صالح، 
هكأارات فقط   5 من تجل السقي  
بامللك املدعو شعبة البالغة مساحأه 
الكائن  سنتيار   31 آر   9( هكأار   6
احد  قيادة  بومو�سى  احد  بجماعة 
الغر4ية  مو�سى  بني  دائرة  بومو�سى 

اقليم ال قيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     
بومو�سى  احد  قيادة  بومو�سى  احد 
دائرة بني مو�سى الغر4ية اقليم ال قيه 

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

 13 سيجري  بمقر بلدية  ابأداء من  

تكأو4ر   (( غاية  إلى   (0(0 تكأو4ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (0(0

السيد    ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر 

تجزئة   57 العنوان  محمد   خطيب 

بح ر  املأعلق  صالح،  بن  ال قيه 

االسأعماالت  تجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املن ردة بامللك املدعو ال جر 

57 البالغة مساحأه ) ار )) سنتيار 

صالح  بن  ال قيه  بجماعة  الكائن 

عمالة  صالح  بن  ال قيه  باشوية 

ال قيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

ال قيه بن صالح باشوية ال قيه بن 

صالح عمالة ال قيه بن صالح.

114

وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة   بمقر  سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

معه    ومن  علي  با  لحسن  السيد  

جماعة  املركز  نسلي  تيزي  العنوان 

اغبالة،  دائرة  نسلي  تيزي  وقيادة 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

بامللك املدعو  هكأار فقط    5 سقي 

 7 مساحأه  البالغة  نطيارة  تداوت 
تيزي  بجماعة  الكائن  ار   11 هكأار 

نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة تغبالة 

اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

تغبالة اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي   تيزي  قيادة   بمقر  سيجري  

إلى   (0(0 تكأو4ر   13 من   ابأداء 

في  بحث    (0(0 تكأو4ر   (( غاية 

مشروع الترخيص بح ر وجلب املاء 

ل ائدة السيد  علي بوركاب ومن معه   

العنوان دوار ايت ايكو دير القصيبة 

وجلب  بح ر  املأعلق  مالل،  بني 

املنزلية  االسأعماالت  تجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو بحيرة سقوية 

البالغة مساحأه عبرة واحدة زريعة 

قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن 

بني  اقليم  تغبالة  دائرة  نيسلي  تيزي 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

تغبالة اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الر4يع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الر4يع  املائي ألم  الحوض 

امبارك    اوالد  بمقر قيادة   سيجري  

ابأداء من  13 تكأو4ر 0)0) إلى غاية 

بحث في مشروع    (0(0 تكأو4ر   ((

ل ائدة  املاء  وجلب  بح ر  الترخيص 

دوار  العنوان  الدياني  عمر  السيد 

مالل،  بني  امبارك  اوالد  ايوب  اوالد 

تجل  من  املاء  وجلب  بح ر  املأعلق 

املاشية  وارواء  املنزلية  االسأعماالت 

بامللك املدعو لبريدية البالغة مساحأه 

1176 متر مربع الكائن بجماعة اوالد 

امبارك قيادة اوالد امبارك دائرة بني 

مالل اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة     

اوالد امبارك قيادة اوالد امبارك دائرة 

بني مالل اقليم بني مالل.
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