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القانونية  باإلعالنات  الخاصة   2111 نوف 14   24 بساريخ   5117 عدد 
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املسي1ة  انطالقا من سد  الشروب  باملاء  وبن جرير  الرحامنة  صخور 

17232)ج اعة أوالد حسون ح ري( ................................................................. 

الرس ية عدد  الجريدة  في  املنشور نصه  املرسوم  تعديلي ملشروع  اسسدراك 

5411 بساريخ 6 يوليوز 2116 الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية 

واإلدارية واملعلن أنه من املن عة العامة تزويد الدواوير السابعة لج اعة 

 ..................................... 17233املواريد باملاء الصالح للشرب )إقليم الصويرة( 

مشروع قرار تخطيط حدود طريق التهيئة رقم 286 بسعديل مسارها وتقليص 

عرضها من 21 إلى 11 أمسار وبسعيين القطع األرضية املراد نزع ملكيتها 

17235لهذه الغاية............................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املن عة العامة تقوية تزويد 

مدينتي جرسيف ودبدو باملاء الشروب انطالقا من سد تاركا أومادي 

17237وتنزع ب وجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض...................... 

الرس ية  الجريدة  في  نصه  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي   اسسدراك 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

SOLGES CONSULTING
SARL

ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بساريخ)
18ماي)2122)ت ت السغيي1ات السالية:
املقر) (: اإلجس اعي) املقر  تغيي1 
الطابق) (5 رقم) الشقة  هو  الجديد 
غزة) شارع  الوفاق  تجزئة  الثاني 

الع ارة رقم)2422)ت ارة.
تحيين النظام األسا�شي).

تساؤالت مخسل ة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط يوم)22)يوليو)2122 
التسجيل) رقم  (126511 تحت عدد)

بالسجل السجاري)124191.
1P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE FISCALITE
TEL(:(N°028.52.83.52
FAX(:(N°028.52.79.82

 شركة فيطو سديد 
ش.م.م

تجزئة دنيا II، شارع 9 يوليوز أوالد 
تاي ة إقليم تارودانت

توسيع الغرض اإلجس اعي للشركة
ت ويض املسي1 الوحيد إلنجاز 

املعامالت العقارية
تدبي1 الحسابات املصرفية

ب قس�شى محضر مداوالت الج ع)
العام اإلسسثنائي لشركاء)شركة فيطو)
18)يوليو) سديد ش.م.م املنعقد يوم)
2122)قرر الشركاء)وباإلج اع ما يلي):
توسيع الغرض اإلجس اعي للشركة)
املبيدات) وتوزيع  بيع وشراء) ليش ل 

واملواد الكي يائية الزراعية.

استبدال عبارة العقاقي1 ال الحية)
املذكورة في غرض الشركة باملدخالت)

ال الحية.
ي نح) اإلسسثنائي  العام  الج ع 
جالل) للسيد  الكاملة  الصالحيات 
املعامالت) بكافة  للقيام  سديد 

العقارية لصالح الشركة.
الكاملة) الصالحيات  اسندت 
للسيد جالل سديد لسدبي1 الحسابات)
املصرفية للشركة املذكورة امل سوحة)
في ج يع البنوك واملؤسسات املالية)
القروض) طلب  وخاصة  املخسصة 

والتسهيالت.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبسدائية) باملحك ة  الضبط 
 2122 أغسطس) (8 يوم) بسارودانت 

تحت رقم)492.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL(:(N°028.52.83.52

FAX(:(N°028.52.79.82

 STE.INTRENATIONAL AGRI
TRADE SIAT

ش.م.م
أك14 139، حي ملزار أيت ملول إقليم 

إنزكان أيت ملول
الزيادة في رأس ال الشركة 
من 511.111.11 درهم إلى 

1111.111.11 درهم
مداوالت) محضر  ب قس�شى 
لشركاء اإلسسثنائي  العام  الج ع 

 INTRENATIONAL AGRI شركة) (
املنعقد ش.م.م  (TRADE SIAT 
الشركاء) قرر  (،2122 يوليو) (19
املال) رأس  في  الزيادة  وباإلج اع 
مبلغ) في  حاليا  املحدد  اإلجس اعي 
قدره) ب بلغ  درهم   511.111.11
ليصبح) درهم،) (511.111.11
 111.111.11 الرأس ال الجديد هو)
حصة) (511 بإصدار) وذلك  درهم 
111.11)درهم ثم) إجس اعية من فئة)
النتيجة) حصيلة  ع14  فيها  اإلكسساب 
السنوات) ع14  املت1اك ة  الصافية 

السابقة.
الحصص اإلجس اعية تم توزيعها)
في) مساه تهم  حسب  الشركاء) على 

رأس ال الشركة ك ا يلي):
السيد سديد العربي)1111)حصة)

إجس اعية.
حصة) (1111 السيد سديد ع ر)

إجس اعية.
السيد سديد حسن)1111)حصة)

إجس اعية.
حصة) (511 السيد سديد هشام)

إجس اعية.
حصة) (511 السيد سديد جالل)

إجس اعية.
350)حصة) السيد سديد املهدي)

إجس اعية.
حصة) (350 أنس) سديد  السيد 

إجس اعية.
175)حصة) السيدة سديد إي ان)

إجس اعية.
 125 حبيبة) بوعدي  السيدة 

حصة إجس اعية.
املج وع):)5111)حصة إجس اعية.
املادة) تعديل  تم  ذلك  إثر  وعلى 
األسا�شي) القانون  من  السابعة 

للشركة.

املال) رأس  (: السابع) ال صل 

اإلجس اعي.
للشركة) (: اإلجس اعي) املال  رأس 

درهم) (1111.111.11 محدد في مبلغ)

11.111)حصة إجس اعية) مقسم إلى)

موزعةعلى) درهم  (111.11 فئة) من 

الشكل اآلتي):

السيد سديد العربي)2111)حصة)

إجس اعية.

حصة) (2111 السيد سديد ع ر)

إجس اعية.

السيد سديد حسن)2111)حصة)

إجس اعية.

السيد سديد هشام)1111)حصة)

إجس اعية.

1111)حصة) السيد سديد جالل)

إجس اعية.

711)حصة) السيد سديد املهدي)

إجس اعية.

حصة) (711 أنس) سديد  السيد 

إجس اعية.

السيدة سديد إي ان)350)حصة)

إجس اعية.

 251 حبيبة) بوعدي  السيدة 

حصة إجس اعية.

حصة) (11111 (: املج وع)

إجس اعية.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بإنزكان)

رقم) تحت  (2122 أغسطس) (8 يوم)

.1525
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE FISCALITE
TEL(:(N°028.52.83.52
FAX(:(N°028.52.79.82

 STE.PNEUMATIQUE
 HOUARA FRERES

ش.م.م
رقم 66 الحي الصناعي زنقة الحزام 

الكبي1 حي الوحدة العيون
ت ويت حصص إجس اعية

تعيين مسي1 وحيد للشركة وتحديد 
أجر لل سي1

ب قس�شى محضر مداوالت الج ع)
بساريخ املؤرخ  اإلسسثنائي   العام 
الشركاء) قرر  (،2121 مارس) (18  

بشركة)
 PNEUMATIQUE HOUARA

FRERES ش.م.م وباإلج اع ما يلي):
8111)حصة) قبول ع لتي ت ويت)
من) منه ا  واحدة  لكل  إجس اعية 
طرف السيد البسيطة رشيد ل ائدة)
والبسيطة) ع ر  البسيطة  السيدين 

مصط ى.
تعديل وتوزيع) تم  إثر ذلك  وعلى 

رأس املال وفق ما يلي):
البند السابع):)رأس املال):

للشركة) اإلجس اعي  املال  رأس 
 11.111.111.11 مبلغ) في  محدد 
حصة) (111111 إلى) مقسم  درهم 
درهم) (111.11 فئة) من  إجس اعية 

وموزع على الشكل اآلتي):
 34000 رشيد) البسيطة  السيد 

حصة إجس اعة.
 33000 ع ر) البسيطة  السيد 

حصة إجس اعية.
السيد البسيطة مصط ى)33000 

حصة إجس اعية.
حصة) (111111 (: املج وع)

إجس اعية.
رشيد) البسيطة  السيد  تعيين 
ملدة) وذلك  للشركة  وحيد  ك سي1 
أربع سنوات وتم تحديد أجر املسي1)
من) (16% السالي) النحو  على  الوحيد 
وهذا) الضريبة  بعد  الصافي  النساج 

ابسداء)من السنة املالية)2121.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون)
يوم)19)أغسطس)2121)تحت الرقم)

.1911/2121
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL(:(N°028.52.83.52

FAX(:(N°028.52.79.82

STE.SOS NUTRITION
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد
رقم C414، الطابق الرابع بلوك س، 

أكادير تكنوبول 11، فونتي أكادير
تأسيس

ب قس�شى عقد عرفي موقع ب دينة)
أكادير بساريخ)12)يوليو)2122)ومسجل)
ب دينة اكادير بساريخ)18)يوليو)2122 
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  ثم 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
بالخاصيات) تس يز  الوحيد  الشريك 

اآلتية):
 SOS(التس ية اإلجس اعية):)شركة
ش.م.م ذات الشريك) (NUTRITION

الوحيد.
الشركاء):

السيدة الزماحي ليلى.
الغرض اإلجس اعي):)اإلستشارة في):

السغذية الرياضية.
تغذية األط ال.

الرفاهية والسخسيس.
فضاء)الصحة.
فضاء)الج ال.

الراحة الن سية والسخسيس.
 ،C414 رقم   : اإلجس اعي) املقر 
أكادير  س،  بلوك  الرابع  الطابق 

تكنوبول 11، فونتي أكادير.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداء من يوم السأسيس النهائي 

للشركة.
في  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

إلى  مقسم  درهم   111111.11 مبلغ 

1111 حصةإجس اعية من فئة 111 

درهم وموزع على الشكل اآلتي :

السيدة الزماحي ليلى 1111 حصة 
إجس اعية.

املج وع : 1111 حصة إجس اعية.
بناني  السيدة  عينت   : التسيي1 
ملدة  وذلك  للشركة  ك سي1ة  سعاد 

ثالث سنوات.
السنة اإلجس اعية : تبسدأ في فاتح 
يناير وتنسهي في 31 ديس 14 وإسسثناءا 
األولى  اإلجس اعية  السنة  تبسدأ 
بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

السجاري .
األرباح:بعد خصم كافة السكاليف 
في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على  الباقي  يوزع  األسا�شي،  القانون 
رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال اإلجس اعي للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (2122 أغسطس) (3 يوم)

.116798
بالسجل) الشركة  تسجيل  ثم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
2122)تحت) بأكادير يوم)3)أغسطس)

رقم)52241.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL(:(N°028.52.83.52

FAX(:(N°028.52.79.82

 STE.CENTRE VISITE
TECHNIQUE ZAOUIA

ش.م.م
زنقة هارون الرشيد أوالد تاي ة، 

إقليم تارودانت
ال سخ املبكر

مداوالت) محضر  ب قس�شى 
لشركة) اإلسسثنائي  العام  الج ع 
ش.م.م املنعقد يوم) (CVT ZAOUIA
الشركاء) قرر  (،2122 أغسطس) (8
ال سخ املبكر للشركة وتعيين السيد)
لبطاقة) حامل  اس اعيل  قيوح 
(،J6995 رقم) الوطنية  السعريف 
ملقسضيات) طبقا  وذلك  ك ص ي 
األسا�شي) القانون  من  (22 ال صل)

للشركة املعنية باألمر.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية) باملحك ة  الضبط 

 2122 أغسطس) (25 بسارودانت يوم)

تحت رقم)527.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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FITECO

SARL

CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

CREATION DE SOCIETES

 RYAD DARNA
SARL AU
رياض دارنا

 ش.د.م.م

 لشريك واحد

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك واحد

الرأس ال : 111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : شارع بوكون زنقة 

جع ر ابن حبيب إقامة مشاريق 2 

الطابق 1 رقم 3 الدارالبيضاء

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

بالدارالبيضاء) (2122 يناير) (4 تاريخ)

ذات) األسا�شي لشركة  القانون  حرر 

واحد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواص ات السالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد).
اإلسم اإلجس اعي): رياض دارنا.

املوضوع اإلجس اعي : 

البناء  وأشغال  العقاري  الت1ويج 

املخسل ة.
بوكون) شارع  (:  : اإلجس اعي  املقر 
زنقة جع ر ابن حبيب إقامة مشاريق)

2)الطابق)1)رقم)3)الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأس ال) (: اإلجس اعي) الرأس ال 

مقس ة) درهم  (111.111 اإلجس اعي)

من) إجس اعية  حصة  (1111 على)

في) للواحدة مكستبة  درهم  (111 فئة)

املج وع كلها ك ا يلي):)
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السيد الزاكي يونس)1111)حصة.

عهد به لل سي1 الواحد) (: التسيي1)

غي1) ملدة  يونس  الزاكي  السيد 

محدودة.

تسجيل) تم  (: السجاري) السجل 

السجارية) املحك ة  لدى  الشركة 

بالدارالبيضاء)بساريخ)28)يناير)2122 

تحت رقم)530145.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

بساريخ بالدارالبيضاء)  السجارية 

 28)يناير)2122)تحت رقم)810390.
FITECO

SARL

7 P

 ETABLISSEMENT 

 MOHAMMED EL ATERI

PRIVE
SARL A.U

تغيي1 املقر اإلجس اعي
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

بس ارة) (2122 أغسطس) (9 املؤرخ في)

 2122 11)أغسطس) واملسجل بساريخ)

املقر) تغيي1  الوحيد  الشريك  قرر 

شارع) (5 اإلجس اعي للشركة من رقم)
الطابق األول) حي عبادي  (1 الحسن)

إقامة) زياد  بن  زنقة طارق  إلى  ت ارة 

امان بلوك ب ع ارة ج ت ارة ودلك)

ابسداء)من)9)أغسطس)2122.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية بس ارة بساريخ 23 أغسطس 

2122 تحت رقم 8745.

8 P

 SPORT FORMATION ET

 MANAGEMENT
 SARL AU

محرر عرفي  عقد   ب قس�شى 

 11)أغسطس)2122)تم تكوين نظام)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي:

 SPORT FORMATION(:(التس ية

 .ET MANAGEMENT

الهدف):)ت ارس الشركة األهداف)
السالية:

تعليم.
السدريب والسعلم في ج يع مجاالت)

الرياضة.
املسس ر) والسدريب  السدريب 

املسكيف مع احسياجات الشركة.
زنقة) (17 ع ارة) (: املقر اإلجس اعي)
 5 الطابق) (14 مح د ملدور شقة رقم)

املحيط الرباط.
رأس املال االجس اعي:)خ سة آالف)
5.111.11)مقسم إلى خ سون) درهم)
مائة) واحدة  كل  قي ة  حصة  ()51(

درهم)111.11.
تم تعيين السيد:إدموند) التسيي1:)
لبطاقة) الحاملة  اناسساز  غي  أولي ي 
ك سي1ة) (A171726B التسجيل رقم)

وحيدة للشركة وملدة غي1 محدودة.
وضع) تم  القانوني:) اإليداع 
الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم)

السجل السجاري162289. 
9 P

IMMOBILIER LAURIER
SARL

سجل تجاري عدد 39525
الزيادة في رأس مال الشركة

تجديد القانون األسا�شي للشركة
العام) الج ع  محضر  من  يسجلى 
يونيو) (9 بساريخ) املنعقد  اإلسسثنائي 

2122)أنه تقرر ما يلي):
من) الشركة  رأس ال  رفع 
 51.111.111 إلى) درهم  (2.111111
حصة) (481111 بخلق) ودلك  درهم 
 111 بقي ة) جديدة  إجس اعية 
إلى) تضاف  الواحدة  للحصة  درهم 
الحصص القدي ة قي تها اإلج الية)
درهم بإدماج الرصيد) (48.111.111

املنقول لغاية)31)ديس 14)2121.
الشركة) رأس ال  رفع  تحقيق 
إلى) مقس ة  درهم  (51.111.111 إلى)
51111)حصة إجس اعية بقي ة)111 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 
في) اشت1اكهم  نسبة  حسب  الشركاء)
تعديل) تم  الشركة وعليه  مال  رأس 
األسا�شي) القانون  من  (7 ال صل)

للشركة.

تجديد القانون األسا�شي للشركة.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم 4 يوليو 2122 عدد 255456.
مسسخلص من أجل اإلشهار

10 P

HOME AND MORE

SARL

سجل تجاري عدد 103141

الزيادة في رأس مال الشركة
نقل املقر اإلجس اعي

تجديد القانون األسا�شي للشركة
العام) الج ع  محضر  من  يسجلى 

يونيو) (23 بساريخ) اإلسسثنائي املنعقد 

2122 انه تقرر ما يلي :

رفع رأس ال الشركة من111.111 

درهم إلى300.000 دهم وذلك بخلق 

جديدة  إجس اعية  حصة   2111

الواحدة  للحصة  درهم   111 بقي ة 

قي تها  القدية  الحصص  إلى  تضاف 

بإدماج  درهم   211.111 اإلج الية 

ديس 14   31 لغاية  املنقول  الرصيد 

.2121

إلى) الشركة  رأس ال  رفع  تحقيق 

 3000 إلى) مقسم  درهم  (300.000

درهم) (111 بقي ة) إجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

حسب نسبة اشت1اكهم في رأس مال)

 7 الشركة وعليه تم تعديل ال صل)

من القانون األسا�شي للشركة.

العنوان) (: اإلجس اعي) املقر  نقل 

الجديد طنجة طريق تطوان املنطقة)

الصناعية م ر)2)رقم القطعة)72 .

تجديد القانون األسا�شي للشركة.

بكسابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم)28)يوليو)2122 .
مسسخلص من أجل اإلشهار

مسي1
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IMMOBILIERE ARISA
SARL

سجل تجاري عدد 118143
تعديل تسيي1 الشركة

تجديد القانون األسا�شي للشركة
يسجلى من محضر القرار الج اعي)
املدعوة) الشركة  لشركاء) اإلسسثنائي 
 IMMOBILIERE ARISA SARL
املنعقد يوم 9 يونيو 2122 انه تقرر 

ما يلي :
من  مسي1ة  الشركة  سسصبح 
طرف مسي1ين اثنين السيد عي�شى بن 
صالحية  مع  أربعي  وامح د  يعقوب 

التسيي1 املن رد لكل منه ا.
وعليه تم تعديل ال صل 18 من 

القانون األسا�شي للشركة.
تجديد القانون األسا�شي للشركة)

في صيغسه الجديدة.
بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم 30 يونيو 2122 عدد 255381.
مسسخلص من أجل اإلشهار

مسي1

12 P

„ MOTRADIS
 MOUSTATI TRAVAUX ET

DISTRIBUTION
RC(RABAT / 64807

حل الشركة 
ب قس�شى عقد عرفي حرر بس ارة)
قرر الج ع العام) يوليو2122) (19 في)
(»MOTRADIS« لشركة) االسسثنائي 
 111.111.11 مالها) رأس  ش.م.م 
حي) ت ارة  في  الرئي�شي  مقرها  درهم،)
 .47 املنطق السجارية رقم) (2 النهضة)

ما يلي:
-ال سخ املسبق وتص ية الشركة.
-تحديد مقر السص ية في ت ارة حي)

النهضة)2)املنطق السجارية رقم)47.
-تعيين السيد مسسطيع بوشعيب)

ك ص ي للشركة بدون مقابل.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

26)أغسطس2122)تحت رقم) بساريخ)

.127228

13 P
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SIGNATURE EXCELLENCY
ش.م.م

السجل السجاري : 294471

تعديالت قانونية
 ب قس�شى العقد املوثق املؤرخ في)

28)أبريل)2116)تقرر ما يلي):

811)حصة من أسهم السيد) بيع)

لؤي عبد الرح ان عبد الحق حسن)

األسود) أبو  ح صة  السيدة  ل ائدة 

مريم.

اسسقالة السيد لؤي عبد الرح ان)

عبد الحق حسن من منصبه ك سي1)

للشركة.

تعيين السيدة ح صة أبو األسود)

ك سي1ة للشركة.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 2116 ماي) (19 بساريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)11614476.
لإلعالم)

املسي1

14 P

EATERY
 ش.م.م

لشريك وحيد

السجل السجاري : 324151

تعديالت قانونية
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

يوليو) (25 في) املؤرخ  العادي  الغي1 

2122)تقرر ما يلي):

جديد) شريك  على  املوافقة 

للشركة.

511)حصة من أسهم شركة بيع)

LEO CAPITAL)ل ائدة السيد يوسف)

بورو.

511)حصة من أسهم شركة) بيع)

YELLOW STONE CAPITAL)ل ائدة)

السيد يوسف بورو.
القانون) من  (7 املادة) تغيي1 

األسا�شي للشركة.

اسسقالة املدير الوحيد للشركة.

تس ية السيد يوسف بورو ك سي1)

وحيد للشركة ملدة غي1 محدودة.

الذي) القانوني  الشكل  تحويل 

أصبح شركة ذات مسؤولية محدودة)

لشريك وحيد).

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

بكسابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 25 بساريخ) بالدارالبيضاء)

أغسطس2122)تحت رقم)835576.
لإلعالم)

املسي1 الوحيد

15 P

GUSTO SHOP
راسامل الرشكة : 111.111 درهم

تأسيس شركة
في) املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم تأسيس شركة) (،2122 يوليو) (27

ذات املسؤولية املحدودة التي تح ل)

الخصائص السالية):

.GUSTO SHOP(:(التس ية

الهدف االجس اعي):)خدمة وإصالح)

املركبات ذات املحركات بج يع فئاتها.

شارع) (212 رقم) االجس اعي  املقر 

الس لي) الطابق  (5 رقم) املومن  عبد 

الدار البيضاء.

املدة االجس اعية):)99)سنة.

في) حدد  (: االجس اعي) الراس ال 

إلى) مقس ة  درهم  (111.111 مبلغ)

1111)حصة اجس اعية من فئة)111 

درهم للواحدة موزعة على الشركاء)

كالسالي):

ي سلك) بل حجوب  مح د  السيد 

511)حصة

 491 ي سلك) باهية  نبيل  السيد 

حصة.

بل حجوب) تس ية السيد مح د 

ك دير للشركة ملدة غي1 محدودة.

تم اإليداع القانوني والتسجيل في)

السجل السجاري بكسابة الضبط لدى)

البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 

 834469 الخاصة) األرقام  تحت 

أغسطس) (15 بساريخ) و552613)

.2122

16 P

AFRICULTURE 3
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راس الها : 111.111 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 29 
زنقة ليل، الطابق الثاني، الصخور 

السوداء
السجل السجاري : 521.859

ت ويت حصص شركة
ب وجب قرارات الشريك الوحيد)
ت ت) (،2122 أغسطس) (4 بساريخ)

معاينة ما يلي):
التي) حصة شركة  (1111 ت ويت)
 AFRICULTURE شركة) ت سلكها 

ل ائدة السيد أنس الص ريوي.
للنظام) السالزمي  السعديل 

األسا�شي.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة)
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
أغسطس) (24 بساريخ) بالدار البيضاء)

2122،)تحت رقم)835432.
17 P

ASK GS SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راس الها : 11.111 درهم

الكائن مقرها : أكادير، ع ارة كديرة، 
جزأة P 1883، املسي1ة - شارع 

الحسن األول
السجل السجاري : 38.571

نقل مقر الشركة
الوحيد) الشريك  قرار  إثر  على 
بساريخ)30)يونيو)2122،)ت ت معاينة)

ما يلي):
نقل مقر الشركة إلى أكادير،)ع ارة)
18I،)الطابق الثالث،)بلوك د،)مكسب)

رقم)307،)تكنوبول)1،)حي فونتي.
للنظام) السالزمي  السعديل 

األسا�شي.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة)
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
(،2122 أغسطس) (9 بساريخ) ألكادير 

تحت رقم)117272.
18 P

ARK SERVICES
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

قد) (،2122 يوليو) (6 بساريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 ARK SERVICES (: التس ية)

.SARL

الهدف االجس اعي):)

أع ال النظافة.

واملساحات) الحدائق  أع ال 

الخضراء.

الوساطة.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.
رشيد الوالي)511)حصة.

عبد هللا الوالي)511)حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 18 رقم) شقة  (30 ع ارة) (: املقر)
حسان) لوكيلي  اح د  موالي  زنقة 

الرباط.
املسي1):)رشيد الوالي.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.162217

19 P

 PHARMACEUTICAL

INSTITUTE
شركة مساه ة

رأس الها االجس اعي : 74.749.111 

درهم

مقرها االجس اعي : RS203، اتجاه 

أكروش، ج اعة أت ازة عين عودة

السل السجاري رقم 28431 بالرباط

تعديالت بالنظام األسا�شي
تعيين مسصرفين ومدير عام ورئيس 

مجلس اإلدارة
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الج عية) محضر  ب قس�شى 
العامة العادية وغي1 العادية لشركة)
 PHARMACEUTICAL INSTITUTE
أبريل) (22 بساريخ) املنعقد  )الشركة()

2122،)قرر املساه ون ما يلي):
من) و38) (27 ال صلين) تعديل 

النظام االسا�شي للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (،2122 يونيو) (8 بساريخ)

.125329
إدارة) مجلس  محضر  ب قس�شى 
أبريل) (28 بساريخ) املنعقد  الشركة 

2122،)تقرر ما يلي):
مجلس) رئيس  مهام  بين  ال صل 

اإلدارة واملدير العام للشركة.
السدراتي) نزهة  السيدة  تعيين 

ك دير عام للشركة.
إدارة) مجلس  محضر  ب قس�شى 
أبريل) (28 بساريخ) املنعقد  الشركة 

2122،)تقرر ما يلي):
سيدي) حسين  السيد  تعيين 

سعيد رئيسا ملجلس إدارة الشركة.
السدراتي) مها  السيدة  اسسقالة 

من مهامها ك دير عام للشركة.
 RENAUD SAVARY(تعيين السيد

مديرا عاما للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (،2122 يونيو) (8 بساريخ)

.125329
20 P

TIME PART AUTO
SARL AU

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

رأس الها):)111.111)درهم،)مقرها)
االجس اعي دكان الحب�شي رقم)5)جوار)
والد مطاع) (2 مسجد االنوار سكسور)

ت ارة.
 TIME PARTS AUTO (: التس ية)

.SARL AU
ولوازم) غيار  قطع  تاجر  (: الهدف)

السيارات.

الحب�شي) دكان  (: االجس اعي) املقر 
 2 5)جوار مسجد االنوار سكسور) رقم)

والد مطاع ت ارة.
في) حدد  (: الشركة) راس ال 

111.111)درهم.
ابراهيم) السيد  (: الشركة) تسيي1 

السالمي.
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
لس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

.RC136947(تحت رقم
21 P

SARABEG
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 111.111 درهم

املقر الرئي�شي : ع ارة 14 شقة 25 
زنقة ازكزا، أكدال، الرباط

العام) الج ع  لقرار  تبعا 
 2122 يونيو) (4 بساريخ) االسسثنائي 
محدودة) شركة  (SARABEG لشركة)
تم إقرار تص ية الشركة) املسؤولية،)
الراجي) سارة  السيدة  وتس ية 
مقر) وتحديد  للشركة  ك ص ية 
السص ية ب ع ارة)14)شقة)25)زنقة)

أزكزا أكدال الرباط.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم)125655 

وبساريخ)21)يونيو)2122.
22 P

SECURAPM
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر الرئي�شي : زنقة سومية إقامة 
شهر زاد 3 الطابق 5 رقم 22 النخيل 

الدار البيضاء
تبعا لقرار الج ع العام االسسثنائي)
لشركة) (2122 يوليو) (12 بساريخ)
محدودة) شركة  (SECURAPM
الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
وتس ية) الشركة  تص ية  إقرار  تم 
السيد كريم شسوف ك ص ي للشركة)
زنقة) ب  السص ية  مقر  وتحديد 
 5 الطابق) (3 اقامة شهرزاد) سومية 

رقم)22)النخيل الدار البيضاء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  السجارية 

833051)وبساريخ)2)أغسطس)2122.

23 P

BEMSKY MEDIA
تأسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 

وضع) تم  (،2122 أغسطس) (22  

القانون األسا�شي للشركة):
مقاول) (: االجس اعي) املوضوع 

معلوميات السجارة.

االسم):)BEMSKY MEDIA)شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.

 I تجزئة املسي1ة) (: املقر االجس اعي)
رقم)616)الطابق الثاني)N2-B)ت ارة.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

حصة اجس اعية) (1111 مقس ة إلى)

مسجلة) للواحدة  درهم  (111 ب)

ومحررة.

املدة):)99)سنة.

الرزاق) عبد  السيد  (: التسيي1)

املسكي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  وتم 

تسجيل) تم  ك ا  بس ارة  االبسدائية 

الشركة بالسجل السجاري تحت رقم)

.137061

24 P

MODERN STEEL
ش م م

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

شركاء) قرر  (،2122 ماي) 12)و13)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

املس اة)MODERN STEEL)ش م م،)
مقرها االجس اعي):)6)زنقة جدة ع ارة)

SCE 6،)شقة رق)3،)حسان)-)الرباط.
رأس ال) رفع  (: الراس ال) رفع 

الشركة من)111.111)إلى)1.111.111 

درهم.

رقم) القانون  ملقسضيات  طبقا 

96.5)والتي تح ل امل يزات السالية):)

أصبح) (: االجس اعي) املقر  تحويل 
املحر االجس اعي للشركة يسواجد ب)
الصناعية) املنطقة  (78 الولجة) سال 

الزهراء.
هدف الشركة):)أنشطة فالحية.

تعيين مسي1 جديد.
برادة) أمين  مح د  السيد  تعين 
غي1) ملدة  للشركة  جديدا  مسي1ا 

محددة.
تم تحيين) (: تحيين هدف الشركة)
لل حضر) طبقا  الشركة  هدف 

املذكور أعاله.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
املذكورة بالسجل السجاري لل حك ة)
 6167 رقم) تحت  بالرباط  السجارية 

بساريخ)21)يوليو)2122.
25 P

PREMICES VOYAGES
 SARL

AU(CAPITAL(DE 2.000.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : RUE(ABOU
 BAKER(ESSADIK(APPT(N°5

IMM(N°21 - RABAT
RC : 54017

فسح فرع للشركة ب دينة القنيطرة
انعقد) (،2122 يوليو) (17 بساريخ)
لشركة) العادي  الغي1  العام  الج ع 
شركة) (،PREMICES VOYAGES
راس الها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
2.111.111)درهم،)مقرها االجس اعي)
21)ساحة أبو بكر الصديق،)شقة)5،)
أكدال،)الرباط،)حيث ت ت املصادقة)

على):
فسح فرع للشركة ب دينة القنيطرة)
48)زنقة ح ان ال طواكي إقامة) رقم)
العليا) املدينة  (11 طوندونس مكسب)

القنيطرة.
سامية) الدكي1  السيدة  تعين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

AA40253)مديرة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) بالقنيطرة  االبسدائية 
رقم) تحت  (،2122 24)أغسطس)

.3299
26 P
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RA AUTO
SARL

راس الها 21.111 درهم
مقرها االجس اعي رقم 136 الطابق 
الثاني شقة رقم 4 زنقة القاهرة 

كوماتراف 1 ت ارة
ت ويت حصص

تحويل املقر االجس اعي
انعقد) (،2122 ماي) (11 بساريخ)
لشركة) العادي  الغي1  العام  الج ع 
مسؤولية) ذات  شركة  (،RA AUTO
درهم،) (21.111 رأس الها) محدودة،)
الطابق) (136 رقم) االجس اعي  مقرها 
القاهرة) زنقة  (4 رقم) شقة  الثاني 

كوماتراف)1)ت ارة.
حيث ت ت املصادقة على):

ت ويت)111)حصة م لوكة للسيد)
السيد) لصالح  لهبيل  ياسين  مح د 

ربيع بحسين.
للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
للشركة) االجس اعي  املقر  تحويل 
من رقم)136)الطابق الثاني شقة رقم)
4)زنقة القاهرة كوماتراف)1)ت ارة إلى)
دوار والد سالمة الشرقيين عين عسيق)

ت ارة.
4)من النظام) (،6 (،7 تعديل املواد)

األسا�شي.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت) (،2122 أغسطس) (16 بساريخ)

رقم)8718.
27 P

HOLD CAP INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 2.111.111 درهم

مقرها االجس اعي : زنقة ابن باجة 
وزنقة الكيندي، الدار البيضاء

س ت : 151895
رفع رأس ال الشركة

ب قس�شى الج ع العام الغي1 عادي)
بساريخ)19)أبريل)2122،)تقرر ما يلي):

من) الشركة  رأس ال  رفع 
درهم) (3.000.000 إلى) (2.111.111
جديدة) حصة  (11.111 باحداث)
درهم وذلك ناتج على) (111 من فئة)
مع) كبطال«) ج  »ب  شركة) اندماج 

الشركة.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) البيضاء) بالدار  السجارية 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (11

.834291
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BG CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
راس الها : 1.111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 8 زنقة ابن خات ة 
حي املستش يات، الدار البيضاء

س ت : 177549
فسخ الشركة

ب قس�شى الج ع العام الغي1 عادي)
بساريخ)19)أبريل)2122،)تقرر ما يلي):

ال سخ) على  املصادقة  ت ت 
من) ابسداء) للشركة  ألوانه  السابق 

تاريخه.
تعين السيد بركاش حسن مص ي)

للشركة.
بالدار) السص ية  مقر  تحديد 
حي) خات ة  ابن  زنقة  (8 البيضاء)

املستش يات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) البيضاء) بالدار  السجارية 
رقم) تحت  (،2122 11)أغسطس)

.834100
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الرشكة املدنية العقارية هاديكريم
تص ية مسبقة للشركة

بواسطة عقد عرفي منعقد بساريخ)
الشركة) قرر شركاء) (،2122 يونيو) (9
العقارية) املدنية  الشركة  املس اة 
درهم،) (11.111 رأس الها) هاديكريم،)
 31 البيضاء) بالدار  الرئي�شي  مقرها 
ومسجلة املعاني،) مصط ى  زنقة 

رقم) تحت  السجاري  السجل  في 

بشكل) الشركة  تص ية  (،278.133

قدرتها) لعدم  وذلك  ونهائي،) قاطع 

على مزاولة نشاطها بعد وفاة املسي1)

الوحيد.

في مقر) السص ية  اخسيار مقر  تم 

زنقة مصط ى املعاني،) (31(: الشركة)

السيد) واملص يان  البيضاء) الدار 

عبد العزيز بنجلون ويوسف بنجلون)

 31 البيضاء) بالدار  قاطنان  إطاران 

واللذان) املعاني،) مصط ى  زنقة 

املطلق) والحق  الصالحيات  كل  له ا 

لإلشراف على كل اإلجراءات املسعلقة)

بهذه السص ية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  ن د 

 17 في) البيضاء) بالدار  السجارية 

رقم) تحت  (،2122 أغسطس)

.834.707
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ATLANTIC CRUSOE

تعديالت قانونية
.ATLANTIC CRUSOE(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املسي1ة) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 

الخضراء)رقم)496)املر�شى العيون.

الج ع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 23 بساريخ) العادي  الغي1  العام 

ما) املشاركون  قرر  (2122 اغسطس)

يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيي1 

الصناعية) املنطقة  (: السالي) الجديد 

املر�شى)J 2)مدينة املر�شى العيون.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون)

2122تحت رقم) بساريخ)23)أغسطس)

.2598/2122
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TERRY CONSTRUCTION
SARL AU

 تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
بالدارالبيضاء) (2122 أغسطس) (3  
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد ذات الخصائص السالية):
 TERRY (: التس ية)

.CONSTRUCTION
محدودة) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية ذات شريك واحد.
شارع) (96 (: اإلجس اعي) املقر 
 91 رقم) الشقة  (9 الطابق) أن ا 

الدارالبيضاء.
في) كهدف  لها  الشركة  (: الهدف)

املغرب أو خارجه:
مطور عقاري.

تجارة عامة.
وبشكل أكث1 ع ومية،)أي األوراق)
املالية أو العقارات أو املعامالت املالية)
املسعلقة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)
قد) حيث  أعاله  املذكورة  باألشياء)

تكون لصالح تطوير الشركة.
تم تعيين السيد خالد) (: التسيي1)

ش ان ك سي1 ملدة غي1 محدودة.
رأس املال):)حدد في مبلغ)111111 
درهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)
111)درهم للحصة الواحدة ومقسم)

كالسالي:
السيد خالد ش ان)1111)حصة.

بكسابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
أغسطس) (17 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122)تحت رقم)834818.
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EL HAJI DINA TRANS
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  ب قس�شى 
 2121 ديس 14) (12 بالقنيطرة بساريخ)
مسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) ثم 
ذات) وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات السالية):
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EL HAJI DINA TRANS(:(اإلسم
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجس اعي):
مقاول نقل األشخاص.
مقاول أشغال مخسل ة.

املدة):)99)سنة.
املقر):)51)مكرر شارع موالي عبد)
 7 رقم) مكسب  األمل  إقامة  العزيز 

القنيطرة.
درهم) (111111.11 (: الرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسم 

111درهم للحصة الواحدة.
الحصص):

 1111 الحاجي) الحسن  السيد 
حصة.

السيد الحسن الحاجي) (: التسيي1)
ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل السجاري رقم):)63595.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سة.
للشركة) (: القانوني) اإليداع  تم 
باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ)
27)ديس 14)2121)تحت رقم)63595.
33 P

 STE. TOP GENERAL
SERVICE

SARL
CAPITAL : 20.000.00 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 118 BD.

 M’BAREK(LBEKAY(JAADA(N°10
OUJDA

الشريك) قرار  محضر  ب وجب 
تقرر) (2122 يناير) (14 الوحيد بساريخ)

ما يلي):
مشروع بيع)141)حصة إجس اعية)
السيدة سعاد ايشو ر.ب.و) (: في ملك)
مريم) السيدة  ل ائدة  (FH32229

.FA144761(الناجي ر.ب.و
ايشو) خالد  السيد  تعيين  تم 
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)FH43995)والسيدة مريم الناجي

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 
FA144761)ك سي1ين مشاركين) رقم)
تم) ك ا  محدودة  غي1  ملدة  للشركة 
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات) شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.
لدى) (: القانوني) اإليداع  تم 
 21 املحك ة السجارية بوجدة بساريخ)

مارس)2122)تحت عدد)969.
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CABINETJ.CONSULTANT
30BD.(MOHAMME(V(OUJDA

 SOCIETE MAX CENTRE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL ; BD(IDRISS
 AL(AKBAR 2eme(ETAGE(N°4

OUJDA
بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 
تقرر تأسيس شركة) (2122 يوليو) (8  
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

اآلتية):
.MAX CENTRE(التس ية:)شركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة).

إدريس) شارع  (: اإلجس اعي) املقر 
األك14 الطابق الثاني رقم)4)وجدة.

الهدف اإلجس اعي):)مركز اإلتصال)
الهات ي.

في) محدد  (: اإلجس اعي) الرأس ال 
 111 درهم بقي ة) (111.111.11 بلغ)

درهم للحصة.
التسيي1):)تم تعيين السيدة ص اء)
السعريف) لبطاقة  الحاملة  ببيد 
ك سي1ة) (FH52619 رقم) الوطنية 

وحيدة للشركة ملدة غي1 محدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحك ة)
 39815 السجارية بوجدة تحت عدد)

بساريخ)11)أغسطس)2122.
املسي1ة)
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 SOCIETE PROPULSEUR DU
BATIMENT

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : BD. EL

 MOUAHIDINE(TRESOR(N°1
OUJDA

الشريك) قرار  محضر  ب وجب 
تقرر) (2122 ما ي) (11 الوحيد بساريخ)

ما يلي):
مشروع بيع)33)حصة إجس اعية)
في ملك):)السيد عبد الرزاق طلحاوي)
السيد) ل ائدة  (505333 ف) ر.ب.و 

مح د خرخش ر.ب.و ف)219625.
الرزاق) عبد  السيد  تعيين  تم 
السعريف) لبطاقة  الحامل  طلحاوي 
والسيد) (F505333 رقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  خرخش  مح د 
 F219625 رقم) الوطنية  السعريف 
ملدة) للشركة  مشاركين  ك سي1ين 
غي1 محدودة ك ا تم تحويل الشكل)
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

إلى شركة ذات املسؤولة املحدودة.
إضافة النشاط السالي):)

أع ال البناء)املسخصصة.
لدى) (: القانوني) اإليداع  تم 
 27 املحك ة السجارية بوجدة بساريخ)

يونيو)2122)تحت عدد)954.
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ASSIL ZALAGH
بالرباط) عرفي  عقد  ب قس�شى 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تح ل  والتي  محدودة 

السالية):
.ASSIL ZALAGH(:(التس ية

.SARL(:(الص ة القانونية
الهدف اإلجس اعي):

اإلنشاءات) أو  األع ال  مقاول  (
املخسل ة.

منعش عقاري.

السجارية) الع ليات  إدارة 

أوالصناعية.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):

 911  STE. AL GHAIT INVEST

حصة.

 111 الجليل) عبد  أح د  السيد 

حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 2 طابق) (5 رقم) (: املقر اإلجس اعي)

أكدال) عوا  ضاية  زنقة  (11 ع ارة)

الرباط.

املسي1):)السيد أح د عبد الجليل.

رقم السجل السجاري):)162117.

37 P

STE. AL GHAIT INVEST
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  ب قس�شى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تح ل)

الخصائص السالية):

.AL GHAIT INVEST(:(التس ية

.SARL AU(:(الص ة القانونية

الهدف اإلجس اعي):

)مقاول بناء)وأشغال مخسل ة.)

منعش عقاري.

أو) السجارية  اإلدارة  مقاول 

الصناعية.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):
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السيد عث ان يزيدي علوي)1111 
حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع فنسا) (45 (: املقر اإلجس اعي)

شقة8)أكدال الرباط.
املسي1):)السيد أح د عبد الجليل.

رقم السجل السجاري):)161851.
38 P

CASA INFO SYSTEM
S.A.R.L

تغيي1ات مخسل ة
العام) الج ع  مداوالت  إثر  على 
يوليو) (5 بساريخ) املنعقد  اإلسسثنائي 
 CASA شركة) مساه و  قرر  (2122
INFO SYSTEM S.A.R.L)،)التي يوجد)
مقرها اإلجس اعي ب)21)زنقة أبو عبد)
هللا نافي إقامة بن ع ر الطابق الرابع)

شقة)11)معاريف الدارالبيضاء.
اسسقالة) (: الشركة) مسي1  تغيي1 
مسي1) وتعيين  نكادي  يونس  السيد 

جديد السيد مح د نكادي.
تغيي1 القوانين األساسية للشركة.

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  تم 
 11 بساريخ) بالدارالبيضاء) السجارية 
أغسطس)2122)تحت رقم)834335.
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مونديال كونطا)
ش.م.م

8)زنقة ضاية إفراح شقة)2)أكدال الرباط
الهاتف):)0537.68.27.87/88
ال اكس):)0537.68.27.89

الرباط)

 VALDIVIAN M
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�شى القانون األسا�شي املؤرخ)
(،2122 يوليو) (7 يوم) بالدارالبيضاء)
مسؤولية) ذات  شركة  تأاسيس  تم 

محدودة هذه خاصيتها):)

الشركاء):
السيد سلي ان ابيضار)45)حصة.

السيد املهدي غ اد)45)حصة.
 11 ابيضار) الكريم  عبد  السيد 

حصة.
 VALDIVIAN M (: التس ية)

.S.A.R.L
الهدف األسا�شي):)بنايات،)مستث ر)

عقاري.
الع ليات) كل  عامة  وبص ة 
املالية،) الصناعية،)  السجارية،)
مباشرة) عالقة  لها  التي  العقارية   أو 
أو غي1 مباشرة بهدف الشركة،)وكذلك)
وكذا) املتشابهة  املجاالت  ج يع 
التشارك مع املقاوالت التي تع ل في)

ن س املجاالت اآلن ة الذكر.
كريسسال) برج  (: اإلجس اعي) املقر 
املوحدين) شارع  العاشر  الطابق  (،1

الدارالبيضاء.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
من تاريخ السأسيس) سنة ابسداء) (99
أو) الس ديد  حالة  عدا  ما  النهائي 

ال سخ السابق لألوان.
رأس ال الشركة):)11.111)درهم.

:)تسي1 الشركة من) تسيي1 الشركة)
طرف السيد سلي ان ابيضار والسيد)
ك سي1ين) تعيينه ا  غ اد،تم  املهدي 

للشركة وذلك ملدة غي1 محدودة.
من) (% (5 اقسطاع) بعد  (: األرباح)
اإلدخار) لسكوين  الصافية  األرباح 
الشركاء) بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بكسابة الضبط باملحك ة) (: القانوني)
 26 بساريخ) بالدارالبيضاء) السجارية 

يوليو)2122)تحت رقم)551871.
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 STE. PAKALI
SARL AU

رقم السجل السجاري: 162243
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط) مؤرخ  محضر  ب قس�شى 
وضع) تم  (2122 يوليو) بساريخ27)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

امل يزات السالية):

)الهدف):

االسسي1اد والسصدير.

السجارة.

مقاول أع ال مسنوعة.

شقة رقم) (30 ع ارة رقم) (: املقر)

شارع موالي اح د الوكلي حسان) (8

الرباط.
ب ا قدره) املال  رأس  (: املال) رأس 

111.11.11)درهم.

غي1) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي1)

محدودة من طرف السيد علي بزوبع.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)22)أغسطس)2122)تحت رقم)

.127181
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ABASSID DESIGNS AU
املؤرخ) العرفي  العقد  ب وجب 

وضعت) (2122 أغسطس) (11 بسارخ)

املسؤولية) ذات  للشركة  قوانين 

املحدودة لل شارك املن رد تس يز ب ا)

يلي):

اإلسم اإلجس اعي):)أباسيد ديزاين.

:)رقم)32)شارع تادلة إقامة) املقر)

عائشة رقم)4)مابيلة الرباط.

الهدف:)شركة السصدير بالصناعة)

السقليدية.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

درهم) (11111.11 (: املال) رأس 

موزعة على)111)حصة من فئة)111 

درهم لكل واحدة.

نقدية) ج يعها  الحصص 

لل شارك املن رد.

التسيي1):)الشركة مسي1ة من طرف)

املشارك املن رد السيد س يان خليل.

لقد تم اإليداع) (: اإليداع القانون)

بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 

بساريخ)25)أغسطس)2122تحت عدد)

.162297
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 STE.TRANSPORT

OUHADDOU
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأس ال اإلجس اعي : 

11.111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : ب راكش مكسب رقم 

11 الطابق األول شارع عبد الكريم 

الخطابي ع ارة اوحازيم رقم 67 

ملحضر) عرفي  عقد  ب قس�شى 

لشركة) اإلسسثنائي  العام  الج ع 

 TRANSPORT OUHADDOU

شركة ذات مسؤولية محدودة بساريخ)

29)يوليو)2122)قرر مايلي):

احدو) لحسن  السيد  تعيين  قرار 

غي1) ملدة  للشركة  شريك  ك سي1 

محدودة.

قرار بسغي1 السوقيع الوحيد لل سي1)

لل سي1ين) املن صل  السوقيع  إلى 

السيد يوسف احدو والسيد لحسن)

احدو.

ت ويض السلط.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)

السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

 2122 أغسطس) (24 ب راكش بساريخ)

تحت رقم)138780.

43 P

BINASE-RECYCLING
SARL

 AU(CAPITAL(DE : 1.000.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 103BD.

 D’AHFIR 6EME(ETAGE(N°5

OUJDA

تعديل
ت ويت حصص إجس اعية

الغي1) العام  الج ع  قرار  ب ق�شى 

العادي املنعقد بساريخ)2)يونيو)2122 

شركاء) قرر  بوجدة  الشركة  ب قر 

 BINASE-RECYCLING SARL(شركة

ما يلي):
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للحصص) النهائي  الس ويت 
للسيدة) ت لكها  التي  اإلجس اعية 
واملس ثلة) بونعاس  الزهراء) فاط ة 
ل ائدة) إجس اعية  حصة  (2811 في)

السيد رشيد ترتار.
تغيي1 الشكل القانوني للشركة من)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة من)

شريك وحيد.
اسسقالة وإبراء)ذمة املسي1ة الثانية)

السيدة فاط ة الزهراء)بونعاس.
من) و15) (14-7-6-1 املواد) تغيي1 

القانون األسا�شي للشركة.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
للشركة) (: القانون) اإليداع  تم 
بساريخ بوجدة  السجارية   باملحك ة 

 21)يوليو)2122تحت رقم)1197.
44 P

 STE. GHOULIEL DE LA
 MECANIQUE AGRICOLE

S.A.R.L A.U
 حي السالم البحرة تازة

السعريف الجبائي : 41127152
السجل السجاري : 1851

السعريف الجبائي املوحد : 
111191981111165

خسم تص ية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تص ية) خسم  تم  (2122 يونيو) (9
 STE. GHOULIEL DE LA الشركة)
 MECANIQUE AGRICOLE S.A.R.L
الشركة) التشطيب على  وطلب  (A.U
الضريبة) ومن  السجاري  السجل  من 

على الشركات.)
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسازة) اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
عدد) تحت  (2122 يوليو) (22 بساريخ)

.2022/360

اإلمضاء:
STE BACOSE

S.A.R.L

 TRAVAUX DE COMPTABILTE

GSM(m(06.61.21.72.33

FAX(:(05.35.28.00.05

45 P

 SERVICE DE SECOURS ET

ASSISTANCE
SSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 111.111 درهم

مقرها اإلجس اعي : قسارية األمم 

مسجر 4-5 زنقة 11 الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

 2122 11)أغسطس) بالبيضاء)بساريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص السالية):

 SERVICE DE (: التس ية)

.SECOURS ET ASSISTANCE SSA

الهدف):

اإلسعاف) سيارات  اسسغالل 

وج يع السنقالت الطبية داخل البلد)

السجارية) الع ليات  وعامة  وخارجها 

السياحية الصناعية املالية العقارية)

وغي1 العقارية املخسل ة بص ة مباشرة)

أو غي1 مباشرة باألنشطة املشار إليها)

أعاله.

األمم  قسارية   : اإلجس اعي) املقر 

مسجر 4-5 زنقة 11 الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابسداء من تأسيس 

الشركة.

درهم) (111.111 (: الرأس ال)

مقسم إلى)1.111)حصةمن فئة)111 

درهم.

من) تبسدئ  (: اإلجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14 من كل سنة.
ب قس�شى ال صل)33)من القانون)

السيدة) تعيين  تم  للشركة  األسا�شي 

سارة صحيب ك سي1ة للشركة ملدة)

غي1 محدودة.

والتسجيل) (: تم اإليداع القانوني)

باملحك ة) السجاري  بالسجل 

 25 بساريخ) بالدارالبيضاء) السجارية 

أغسطس2122)تحت عدد)835124 

و553591.
بيان مخسصر

46 P

STE. NAMARYK CONCEPT
SARL A.U

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

 2122 أغسطس) (8 بساريخ) بالبيضاء)

باملواص ات) شركة  تأسيس  تم 

السالية:

الورود) تجزئة  (: اإلجس اعي) املقر 
الس لي) الطابق  (E11و (E19 رقم)

سيدي معروف الدارالبيضاء.

الهدف اإلجس اعي):

إستشارات إدارية.

إستشارات وتعليم التزيين.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال):)111.111)درهم.

الحصص السيدة منى بن رمضان)

1111)حصة.

السيدة منى) تعيين  تم  (: التسيي1)

بن رمضان الحاملة لبطاقة السعريف)

مسي1ة) (BW11947F رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي1 محددة.

السة اإلجس اعية):تبسدئ من فاتح)

يناير إلى)31)ديس 14.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) باملحك ة  القانوني 

 24 بساريخ) للدارالبيضاء)

 835443 تحت رقم) أغسطس2122)

والسجل السجاري رقم)553311.

47 P

STE. CATALONIA IMMO
SARL A.U

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

 2122 11)أغسطس) بالبيضاء)بساريخ)

باملواص ات) شركة  تأسيس  تم 

السالية:

شارع رحال) (30 (: املقر اإلجس اعي)

 5 الشقة) الثاني  الطابق  املسكيني 

الدارالبيضاء.

الهدف اإلجس اعي):

والقيام) بالج لة  البناء) بيع مواد 

بج يع أع ال البناء)املخسل ة.

والسجارة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال):)111.111)درهم.

بيسار) مح د  السيد  الحصص 

1111)حصة.

تم تعيين السيد مح د) (: التسيي1)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل  بيسار 

مسي1ا للشركة ملدة غي1) (DO67382

محددة.

من) تبسدئ  (: اإلجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) باملحك ة  القانوني 

أغسطس) (23 بساريخ) للدارالبيضاء)

والسجل) (835303 تحت رقم) (2122

السجاري رقم)553309.

48 P

PHARMA VALUE
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم) (2122 يونيو) (21 بساريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواص ات السالية:

أح د) شارع  (7 (: اإلجس اعي) املقر 

 11 شقة) الثاني  الطابق  توكي 

الدارالبيضاء.

غرض الشركة):

اإلستشارات في اإلدارة واإلستث ار)

والسن ية الدولية واإلتصاالت وتطوير)

البشرية) واملوارد  والسظيم  األع ال 

وأنظ ة املعلومات.

األفراد) وتدريب  وتدريب  دعم 

الحكومية) والهيئات  والشركات 

والج عيات.

تنظيم ال عاليات والندوات وبناء)

ال ريق املعارض واملنسديات والبعثات)

املغرب) في  وال ردية  الج اعية 

وخارجه.
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إجراءاملسوحات ودراسات السوق)

في املغرب وخارجه.

في) اإلمسيازات  وتشغيل  تطوير 

املغرب والخارج.

وموظ ي) األفراد  وتدريب  اعس اد 

الحكومية) والهيئات  الشركات 

والج عيات.

املعامالت) ج يع  أهم،) وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 

قد) التي  أوالعقارية  املالية  األوراق 

غي1) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بهدف الشركة أو من املحس ل)

أن تساهم في تطوير الشركة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال):)111.111)درهم.

الرأس) ح ر  السيد  الحصص 

يونس)1111)حصة.

تم تعيين السيد ح ر) (: التسيي1)

الرأس يونس مسي1ا للشركة ملدة غي1)

محددة.

من) تبسدئ  (: اإلجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) باملحك ة  القانوني 

أغسطس) (8 بساريخ) للدارالبيضاء)

والسجل) (833667 تحت رقم) (2122

السجاري رق)551973.

49 P

PIKAPI
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

 2122 يونيو) (29 بساريخ) بالبيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد) بالشريك  املحدودة 

باملواص ات السالية:

شارع) (26 (: اإلجس اعي) املقر 

 3 شقة) (1 الطابق) السلطان  مرس 

الدارالبيضاء.

الهدف اإلجس اعي):

تاجر.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال):)11.111)درهم.

أمينة) بنيس  السيدة  الحصص:)

111)حصة.

التسيي1):)تم تعيين السيدة بنيس)

أمينة مسي1ة للشركة ملدة غي1 محددة.

من) تبسدئ  (: اإلجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) باملحك ة  القانوني 

السجل) رقم  تحت  بالدارالبيضاء)

السجاري)551877.

50 P

VALORIS EQUITY FUND
صندوق مشت1ك لإلستث ار في رأس 

املال

رأس الها : 141.111.111 درهم

مقرها اإلجس اعي: زاوية طريق 

الجديدة وزنقة أبو ظبي 

الدارالبيضاء )املغرب(

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

بالبيضاء)بساريخ فاتح يوليو)2122)تم)

تأسيس صندوق مشت1ك لإلستث ار في)

رأس املال يس يز بالخصائص السالية:

 VALORIS EQUITY (: التس ية)

FUND صندوق مشت1ك لإلستث ار في)

رأس املال.

الهدف):

هو) للصندوق  الوحيد  الغرض 

رأس املال اإلستث اري.

طريق) زاوية  (: اإلجس اعي) املقر 

الجديدة وزنقة أبو ظبي الدارالبيضاء)

)املغرب(.

ملدة) الصندوق  إنشاء) يسم  املدة 

عشر سنوات.

الرأس ال):)141.111.111)درهم.

من) تبسدئ  (: اإلجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14 من كل سنة.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

:)فالوريس كابيسال) الهيئة املسي1ة)

وي ثلها السيد سيدي مخلص حبتي)

اإلدري�شي بص سه العضو املنسدب.

تم تسجيل الصندوق في السجل)

 12 بساريخ) للدارالبيضاء) السجاري 

أغسطس)2122)تحت رقم)552543.

51 P

VIRGIN HOTELS MAROC
شركة مجهولة 

برأس ال: 119.228111 درهم

املقر الرئي�شي : قصبة تامادوت طريق 

إمليل آسني مراكش

السجل السجاري ب راكش رقم 

91191

الج ع) مداوالت  ملحضر  وفقا 

 2122 يونيو) (24 العام اإلسسثنائي في)

 VIRGIN لشركة) املساه ون  قرر 

وجه) على  (HOTELS MAROCS.A

الخصوص.

النظام) من  (18 املادة) تعديل 

األسا�شي للشركة.

الشركة) لحل  حاجة  وجود  عدم 
الضروري) من  وأنه  مبكر  وقت  في 

مواصلة نشاط الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (25 في) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138824.

52 P

CABLINAL MAROC
شركة مجهولة 

برأس ال: 300.000.00 درهم

املقر الرئي�شي : 44 شارع خالد بن 

الوليد عين السبع الدارالبيضاء

 السجل السجاري : 83401

العام) الج ع  محضر  على  بناءا 

 2119 مارس) (28 بساريخ) اإلسسثنائي 

تقرر ما يلي):

وحساب) املص ي  تقرير  اعس اد 

السص ية الخسامي.

توزيع رصيد أي حساب.

إبراء)ذمة املص ي وإبراء)ذمسه.

وطلب) السص ية  إق ال  تسجيل 

شطب الشركة من السجل السجاري.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

في بالدارالبيضاء)  السجارية 

رقم) تحت  (2122 أغسطس) (15  

.834512

53 P

CANTOR 68
شركة مساهة مبسطة

برأس الها : 111.111.11 درهم

املقر الرئي�شي : 46 شارع الزرقطوني 

الطابق السادس مكسب رقم 16-15 

الدارالبيضاء املغرب

السجل السجاري : 536205

العام) الج ع  ملحضر  وفقا 

يوليو) (14 في) للشركة  اإلسسثنائي 

2122)قرر املساه ون ما يلي):
الشركة) مال  رأس  في  زيادة 

إلى) درهم  (111.111.11 من) لي1ت ع 

 5667 بإصدار) درهم  (666.711.11

 111.11 بقي ة) جديدا  عاديا  سه ا 

درهم للسهم الواحد.

النظام) من  (7 املادة) تعديل 

األسا�شي للشركة.

ت ويض) على  املصادقة 

الصالحيات لرئيس الشركة.

إصالح النظام األسا�شي.

رئيس) قرارت  محضر  على  بناء)

مجلس إدارة الشركة بساريخ)29)يوليو)

اإلدارة) مجلس  رئيس  فإن  (2122

الشركة.

رأس) في  الزيادة  بإت ام  اإلحاطة 

املال.

املصادقة على بدء)ن اذ السعديالت)

النظام) من  (7 لل ادة) صلة  ذات 

األسا�شي للشركة.

اإلصالح) دخول  على  املصادقة 

الشامل للقوانين حيز السن يذ.)
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قلم) لدى  (: القانوني) اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء) السجارية  املحك ة 

برقم) (2122 أغسطس) (11 بساريخ)

.834103

54 P

GEODIS FF MAROC
S.A

رأس املال : 11.111.111 درهم

املقر الرئي�شي : الشطر الثاني من 

مج ع عكاشة لألع ال، مبنى رقم 3 

بلوك أ الدارالبيضاء

السجل السجاري بالدارالبيضاء 

تحت رقم 85655

الج ع) مداوالت  ملحضر  وفقا 

 2122 يونيو) العام اإلسسثنائي في)30)

 GEODIS FF(قرر املساه ون لشركة

MAROC S.A)على وجه الخصوص.
ب بلغ) الشركة  مال  رأس  زيادة 
بدون) صادر  درهم  (13.526.700

عند) بالكامل  ودفعه  إصدار  عالوة 

 11.111.111 من) ليصبح  اإلكسساب 

درهم إلى)23.526.700)درهم.

تخ ض رأس مال الشركة ب بلغ)

من) لسخ ضه  درهم  (18.526.711

 5.111.111 إلى) درهم  (23.526.700

السخ يض) مبلغ  يصل  حتى  درهم 

املذكور إلى رأس املال عن الخسائر)

تظهرفي) ك ا  الشركة  على  املت1اك ة 

البيانات املالية السنوية.

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�شي للشركة وفقا لذلك.

مجلس) مداوالت  محضر  بحسب 

 2122 21يوليو) إدارة الشركة بساريخ)

قررأعضاء)مجلس اإلدارة):

من) النهائي  بسحقق  اإلحاطة 
البالغة) الشركة  مال  رأس  زيادة 

13.526.700)درهم.

رأس) تخ يض  بسحقق  اإلحاطة 

قدرها) خسائر  بدافع  الشركة  مال 

18.526.711درهم.

دخول تعديالت املادتين)6)و7)من)

النظام األسا�شي للشركة حيز السقييد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 في) بالدارالبيضاء) السجارية 
أغسطس)2122)تحت رقم)835344.
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BAYATI CONSULTING
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
تم إنجاز قانون) (2122 أغسطس) (2  
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية):
 BAYATI (: التس ية)

.CONSULTING
الشكل القانوني):)ش.م.م.

الغرض):
اإلستشارات في مجال تكنولوجيا)
والسخطيط) وال14مجة  املعلوميات 
ذات) الخدمات  وتقديم  الرقمي 

الصلة.
اإلستشارية) الخدمات  ج يع 
مجال) في  والسدقيق  والدراسات 
واألنظ ة) املعلوميات  تكنولوجيا 
ذات) الخدمات  وج يع  املعلوماتية 

الصلة.
والسوزيع) والت1ويج  اإلنساج 
والس ثيل) والت1خيص  والنشر 
األشكال) بج يع  واإلسسخدام 
الصوتية) التسجيالت  من  امل كنة 
والصور) وال يديو  والسجسيالت 
السومية) واإلبداعات  ال وتغرافية 
التي) املعروفة  الوسائط  ج يع  على 
سيسم اكتشافها ونشرها بأية وسيلة)
النسخة) ذلك  في  ب ا  معروفة،)

الورقية والرق ية.
ال14مجيات) وتطوير  تص يم 
وتوزيعها) معلوماتية  وأدوات 

وتشغيلها وصيانتها وتسويقها.
املواقع) واسسضافة  إنشاء)
وبرامج) أجهزة  وبيع  اإللكت1ونية 

معلوماتية.
األجل) قصي1  والسأجي1  السأجي1 
لألجهزة واملعدات الس عية والبصرية)
واآلآلت) وامليكروفونات  )الكامي1ات 

املوسيقية وما إلى ذلك(.
أو) السجارية  املعامالت  ج يع 
العقارية) أو  املالية  أو  الصناعية 
واألثاث املسعلقة بشكل مباشر أو غي1)

مباشر بأي من أغراض الشركة.

املشاركة بأي شكل من األشكال،)
في أي شركة ذات غرض م اثل أو ذي)

صلة.
زنقة كوملي ة،) (: مقرها اإلجس اعي)
(،4 الطابق) (653 رقم) اللوفر  إقامة 

شقة)11)الدارالبيضاء.
مدة الشركة:)99)سنة.

درهم) (111.111 (: رأس الها)
حصة إجس اعية) (1111 مقس ة إلى)
الواحدة) للحصة  درهم  (111 بقي ة)

والتي اكسبت على الشكل السالي):
 911 ب) فاروق  سندال  السيد 

حصة.
 111 باحسين ب) السيد سندال 

حصة.
سوف تدار الشركة من) (: اإلدارة)

طرف):
السيد سندال فاروق).

السيد سندال باحسين.
السنة اإلجس اعية):)من فاتح يناير)
ديس 14 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
السنة األولى تبسدئ من تاريخ اإليداع)
العام) من  ديس 14  (31 إلى) القانوني 

ن سه.
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجارية) باملحك ة  الضبط 
أغسطس) (24 يوم) بالدارالبيضاء)

2122)تحت رقم)835438.
للنشر والسوزيع
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 FIDUCIAIRE(AL(AMANA(&(CIEL

CONSULTING

SARL

 SIEGE(SOCIAL(:(1RUE(FATH(BNOU

 KHAFFANE(2EME(ETAGE(APPT(3

BELVEDERE CASA

TEL(:(0522246888/0633131179

APPART NK
ش.م.م دو شريك وحيد

تأسيس شركة
 2122 أغسطس) (18 بساريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

املحدودة وخصائصها هي كالسالي):
 APPART (: اإلجس اعية) التس ية 

NK)ش.م.م دو شريك وحيد.

الهدف اإلجس اعي):)تهدف الشركة)
إلى):

تأجي1 العقارات.
الع ليات) ج يع  عامة  وبص ة 
واألثاثية) والصناعية  السجارية 
والعقارية واملالية املرتبطة مباشرة أو)
غي1 مباشرة باألهداف املعلنة أو التي)

من شأنها أن تيسر إن اءها.
املقر اإلجس اعي):)1)زنقة ال سح بن)
بل دير) (2 خ ان شقة رقم)3)الطابق)

الدارالبيضاء.
الشركة) تسيي1  سيسم  (: التسيي1)
 NOURI JAMILA من طرف السيدة)
غي1) وملدة  للشركة  مسي1ة  بص تها 
أع ال) ب خسلف  وسيقوم  محددة 
الشركة من إدارة وتنظيم بدون أي)
قيود ك ا سيسم اإلعس اد على توقيعها)

في ج يع الوثائق اإلدارية والبنكية.
في) حدد  (: اإلجس اعي) الرأس ال 
111.111.11)درهم مقس ة إلى) مبلغ)
1111)حصة إجس اعية من فئة)111 
درهم للواحدة تخصص على الشكل)

السالي):
 NOURY KHADIJA السيدة)

1111)حصة.
محررة) حصة  (1111 (: املج وع)

بالكامل.
 NOURY(دفعت الشريكة السيدة
نقدا) مج وعه  ما  (KHADIJA

111111.11 درهم.
درهم) (111111.11 (: املج وع)

محررة بالكامل.
السنة اإلجس اعية):تبسدئ في األول)
من يناير وتنسهي في)31)ديس 14 من كل)

سنة).
99)سنة تبسدئ) :)محددة في) املدة)
للشركة) النهائي  السأسيس  يوم  من 
األوان) قبل  الحل  حالة  باسسثناء)
عليه) املنصوص  السأجيل  حالة  أو 

قانونيا.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع  (
رقم) تحت  للدارالبيضاء) السجارية 
بساريخ السجاري  السجل  (552969 

 18)أغسطس)2122.
)لإلشارة والسنبيه

املسي1ة
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R &E CREATIVE
إعالن بخصوص تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم) (2122 يوليو) (5 بساريخ) بالبيضاء)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواص ات السالية):
.R(&E(CREATIVE(:(التس ية

إقامة جوهرة) (4 (: املقر اإلجس اعي)
الطابق الس لي ع ارة س املج وعة)

26)موالي رشيد الدارالبيضاء.
الهدف اإلجس اعي):

اإلشهار.
الرأس ال):)111.111.11)درهم.

املدة):)99)سنة.
التسيي1):

)السيد يوسف الرح اوي.
)والسيدة نادية الشوين.

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 
السجارية بالبيضاء.

 552711 رقم) السجاري  السجل 
بساريخ)16أغسطس)2122.
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 TRAVAUX ALUMINIUM
BOUSKOURA

شركة ذات مسؤولية محدودة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
بوسكورة) (2122 أغسطس) (9
الدارالبيضاء)تم إنشاء)قوانين شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
 TRAVAUX(:(التس ية اإلجس اعية

.ALUMINIUM BOUSKOURA
الهدف):)تهدف الشركة إلى):

نجارة االملنيوم.
السجارة.

املقاول في األع ال املخسل ة.
السجارية،) الع ليات  كل  ع وما 
املنقولة) غي1  أو  املنقولة  املالية 
مباشرة) غي1  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم)

في تن ية الشركة.
املقر اإلجس اعي):)تم تحديده في)82 
زنقة سومية إقامة شهرزاد)1)الطابق)

3)رقم)13)النخيل الدارالبيضاء.

املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: اإلجس اعي) الرأس ال 

على) مقس ة  درهم  (111.111.11

كل) قي ة  إجس اعية  حصة  (1111

كليا،) محررة  درهم  (111 واحدة)

ومقس ة ك ا يلي):

 511 الرحيم) عبد  قبلوي  السيد 

حصة.

السيد االزرك ياسين)511)حصة.

املج وع):)1111)حصة.
قبلوي) السيد  عين  (: التسيي1)

ياسين) االزرك  والسيد  الرحيم  عبد 

ك سي1ان للشركة ملدة غي1 محدودة.

بعين) يأخذ  (: اإلجس اعي) السوقيع 

عبد) قبلوي  السيد  توقيع  اإلعسبار 

في) ياسين  االزرك  والسيد  الرحيم 

ج يع تعامالت الشركة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بساريخ بالدارالبيضاء)  السجارية 

رقم) وتحت  (2122 أغسطس) (23  

السجل السجاري)553287.
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ADHERENCE DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ب ساهم وحيد

برأس ال : 111.111 درهم

السجل السجاري رقم 1282387

مقرها اإلجس اعي : 345 املسار طريق 

آس ي مراكش

إعالن السأسيس
املؤرخ) تأسيس  عقد  ب قس�شى 

املسجل) (2122 أغسطس) (2 بساريخ)

بساريخ)5)أغسطس)2122)تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص) ذات  وحيد  ب ساهم 

السالية):

(: اإلجس اعية) التس ية 

.ADHERENCE DIGITAL

املوضوع اإلجس اعي):

مركز اإلتصاالت.

)السجارة) اإلنت1نت) ع14  البيع 

اإللكت1ونية(.

تنظيم األحداث.

املقر اإلجس اعي):)345)املسار طريق)
آس ي مراكش.

رأس املال):)يحدد رأس ال الشركة)
إلى) مقسم  درهم  (111.111 في)
للحصة) درهم  (111 ب) 1111حصة 

الواحدة محررة كاملة.
الشركة) بتسي1  يقوم  (: التسيي1)
السيد عبدالكريم الحيان املقيم في)
917)بن تاش ين ازلي مراكش الحامل)

.Y255427(للبطاقة الوطنية رقم
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابسداء)من تاريخ تأسيسها.
تم القيام باإليداع القانوني لدى)
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
 2122 أغسطس) (16 ب راكش بساريخ)

تحت رقم)138609.
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BIO PARA TAFILALET
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
 BIO تأسيس) تم  (2122 ماي) (25
محدودة) شركة  (PARA TAFILALET
واحد) شريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالسالي):
 BIO PARA (: التس ية)

.TAFILALET
شبه) مسسلزمات  (: الغرض)

.PRAPHARMACIE(صيدالنية
4)زنقة) املقر اإلجس اعي):الراشدية)

42)حي تاركة الجديدة.
املدة):)99سنة ابسداء)من تسجيلها)

النهائي بالسجل السجاري.
رأس الها السجاري):)41.111)درهم)
مقس ة إلى)4111)حصة من فئة)11 

درهم موزعة كالسالي:
)السيد يوسف زياد)4111)درهم.
مج وع الحصص):)4111)درهم.

 41.111 زياد) يوسف  السيد  (
درهم.

 41.111 (: الحصص) مج وع 
درهم.

تم تعيين السيد يوسف) (: اإلدارة)
زياد مسي1ا للشركة مع إمضاء)من رد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة.

السجاري) السجل  إيداع  تم 
يونيو) (27 ب حك ة الراشدية بساريخ)

2122)تحت رقم)16197.
61 P

HF PRO
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) وضع  تم  (2122 يوليو) (29
امل يزات) ذات  لشركة  األسا�شي 

السالية:
HF PRO SARL(التس ية):)شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
العقاري،بناء) السطوير  الهدف:)
األع ال) وج يع  املعدات  وتقسيم 

السجارية.
السداول.

)ع والت الس سرة العقارية.
الصحي) والصرف  الطرق  أع ال 
تركيب) أو  تأجي1  أو  حيازة  أو  إنشاء)
املؤسسات) ج يع  تشغيل   أو 
املسعلقة) الورش  أو  املصانع  أو 

بالنشاط اإلجس اعي.
املقر اإلجس اعي):)إقامة الربيع أن ا)
96)شارع أن ا الطابق السابع مكسب)

رقم)71)الدارالبيضاء.
درهم) (111.111.11 (: الرأس ال)
حصة إجس اعية) (1.111 إلى) موزعة 
للحصة) درهم  (111.11 بقي ة)
الشكل) على  توزيعها  تم  الواحدة 

السالي:
حصة) (511 السيد فاندي حسن)

إجس اعية.
511)حصة) السيد فاندي مح د)

إجس اعية.
املدة):)99)سنة.

التسيي1):)الشركة مسي1ة ملدة غي1)
محدودة من السيد فاندي حسن.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كسابة  لدى  القانوني 
بالدارالبيضاء) السجارية  باملحك ة 
تحت) (2122 أغسطس) (22 بساريخ)
السجاري) والسجل  (835081 عدد)

عدد)553085.
ب ثابة مقسطف وبيان
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K.S.F NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إيداع  تم  (2122 يوليو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�شي 

املحدودة وذات امل يزات السالية):
 K.S.F NEGOCE SARL(:(التس ية

.AU
الهدف):)الغرض من الشركة هو:)
وبيع) تجارة واسسي1اد وتصدير وشراء)

ج يع املنسجات واملواد.
وشراء) وتجارة  وتصدير  اسسي1اد 
املسعلقة) العناصر  ج يع  وتوزيع 
العامة) واألشغال  البناء) بقطاع 
وج يع املنسجات التي من املحس ل أن)

تعزز الغرض املؤس�شي للشركة.
تقديم) املسنوعة  األع ال  ج يع 
الخدمات شراء)بيع واسسي1اد وتصدير)
التي) أو  املسعلقة  والخدمات  املواد 

التسعلق بغرض الشركة.
سباتة) زنقة  (7 (: اإلجس اعي) املقر 
 8 رقم) (2 الطابق) رامي  إقامة 

الدارالبيضاء.
تاريخ) من  ابسداء) سنة  (99: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: اإلجس اعي) الرأس ال 
درهم) (111.111 اإلجس اعي محدد في)
111)حصة إجس اعية من) مقسم إلى)
مكستبة) للواحدة  درهم  (1111 فئة)

ومحررة بالكامل.
 1111 سامية) الكريمي  السيدة 

درهم.
السنة اإلجس اعية):)تبسدئ السنة)
اإلجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 14.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)

الكريمي سامية مسي1ة للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
بساريخ بالدارالبيضاء)  السجارية 
رقم) تحت  (2122 أغسطس) (11  
رقم) السجاري  بالسجل  (834307

.552395
ملخص قصد النشر
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BIGNOUSSEN
SARL AU

تأسيس شركة
إيداع) تم  عرفي  عقد  ب قس�شى 
ذات) لشركة  السأسي�شي  القانون 
امل يزات) وذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية):
 BIGNOUSSEN SARL التس ية:)

.AU
الهدف):)غرض الشركة):

املغرب) في  الخدمات  تقديم 
والخارج.

خارجية) ب صادر  اإلسسعانة 
للخدمة.

نصيحة.
بيع) وإعادة  وبيع  شراء) تدريب 

وتسويق أجهزة الك بيوتر.
املعدات) وتصدير  است1اد 

اإللكت1ونية.
ج يع) وتشغيل  وحيازة  إنشاء)
األع ال املسعلقة باألنشطة املذكورة)

أعاله.
م سلكات) على  االسسحواذ 
أو مؤسسة) أي شركة  في  أوحصص 

لغرض م اثل أو ذي صلة.
:)تجزئة ماجوريل) املقر اإلجس اعي)
الطابق األول املكسب) (1 مدخل رقم)

رقم)4)دروة برشيد.
من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: اإلجس اعي) الرأس ال 
اإلجس اعي محدد في)11.111.11)درهم)
111)حصة إجس اعية من) مقسم إلى)
مكستبة) للواحدة  درهم  (111 فئىة)

ومحررة بالكامل وموزعة ل ائدة:

السيد عبد هللا السلي اني مغربي)

 1981 الجنسية مواليد فاتح نوف 14)

سطات حامل للبطاقة الوطنية رقم)
زنقة) (18 WA98421مقيم في برشيد)

القاهرة تجزئة الوحدة)1)دروة.

ويدريها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

من) السلي اني  هللا  عبد  السيد 

فاتح) مواليد  املغربية  الجنسية 

حامل) سطات  في  (1981 نوف 14)

مقيم) (WA98421 الوطنية) للبطاقة 
تجزئة) القاهرة  زنقة  (18 برشيد) في 

الوحدة)1)دروة.

السنة اإلجس اعية):)تبسدئ السنة)

اإلجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 14.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

5)أغسطس) اإلبسدائية برشيد بساريخ)

2122)تحت رقم)16921 .
ملخص قصد النشر

64 P

 STE ADOPS
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 
 8)أغسطس)2122،)تم ايداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�شي 

املحدودة وذات امل يزات السالية):

 STE ADOPS SARL (: التس ية)

.AU

الهدف):)الغرض))من الشركة هو)

في املغرب وفي) على وجه الخصوص،)

أي بلد آخر.

وانشطة) واالستشارات  ال14مجة 

تكنولوجيا املعلومات.

أنظ ة) في  واالستشارات  ال14مجة 
وبرامج الك بيوتر واالنشطة االخرى)

املسعلقة باالنت1تيت.

ابسكار وسائل الدعاية واالعالن.

والسطبيقات) ال14امج  تحرير 

والسحليل االحصائي.

من أي نوع كانت،) وأي ع ليات،)

قانونية أو اقسصادية أو مالية،)مدينة)
املذكور) بالغرض  تسعلق  تجارية،)

م اثلة أخرى  غرض  بأي  أو   أعاله 

)أو ذات صلة،)من املحس ل أن تعزز،)

الهدف) بشكل مباشر أو غي1 مباشر،)

الس ديد الشركة  اليه  تسعى   الذي 

)أو تطويره.
سوميا) زنقة  (: االجس اعي) املقر 

الخامس) الطابق  (،3 شهرزاد) اقامة 
رقم)22)النخيل الدارالبيضاء)املغرب.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تاسيسها النهائي.

في) محدد  (: االجس اعي) الراس ال 

111.111)درهم.

من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

يناير) فاتح  من  االجس اعية  السنة 
وتنسهي في)31)ديس 14.

السيد) تعيين  تم  (: التسيي1)
مواليد) من  يوسف  الدين  فخر 
بالدارالبيضاء) (1987/19/15
رقم) الوطنية  للبطاقة  حامل  ان ا 
شارع) (276 في) مقيم  (،BK332691
 75117 سان جي1مان باريس فرنسا)

مسي1ا للشركة.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
أغسطس) (22 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122،)تحت رقم)553211.
ملخص قصد النشر

65 P

STE SEIMA PLAST
SARL AU

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
فاتح يونيو)2122،)تم ايداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�شي 

املحدودة وذات امل يزات السالية):
 STE SEMA PLAST (: التس ية)

.SARL AU
الغرض من الشركة هو) (: الهدف)
لن سها أو باملشاركة في) إما مباشرة،)

املغرب وفي ج يع البلدان االخرى):
املنسجات) ج يع  وتحويل  تصنيع 

البالستيكية وملحقاتها.
ج يع) وتوزيع  وتجارة  وبيع  شراء)
من) املصنوعة  وامللحقات  املنسجات 
البالستيك أو املشسقة منها،)ومنسجات)
السعبئة والسغليف ومنسجات النظافة)

والسالمة.

تسويق الخدمات بج يع انواعها)

اللوجيستية) الطبيعة  ذات  وخاصة 

بيع) أو  السوزيع  بنشاط  املسعلقة  أو 

املنسجات املشار اليها في ال قرة)1.

او) وبيع  واسسخدام  حيازة 

االخت1اع) براءات  ج يع  عن  السنازل 

والنشر) الطبع  وحقوق  والت1اخيص 

الن اذج) السصنيع  وع ليات 

ال14امج) أو  السجارية  والعالمات 

املسعلقة باملنسجات واملواد املشار اليها)

في ال قرة)1.
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االسسحواذ على م سلكات في ج يع)
الشركات من أي شكل،)أو ج عيات أو)

مج وعات،)لها غرض م اثل.
ج يع الشركات او حيازتها  انشاء)
عنها) السنازل  أو  استئجارها  أو  ( 
في) او  املغرب  في  سواء) تشغيلها،) أو 
وال) أنشطتها  كانت  مه ا  الخارج،)
 سي ا في املجاالت املالية أو الصناعية
ال الحة) أو  السعدين  أو  السجارية  أو  (
في) املوصوفة  باالنشطة  املسعلقة  أو 

ال قرة)1.
يجوز لها املشاركة،)بشكل مباشر)
الع ليات) ج يع  في  مباشر،) غي1  او 
السجارية أو الصناعية التي قد تكون)
اعاله،) املذكور  بالغرض  مرتبطة 
جديدة،) شركات  انشاء) خالل  من 
شراء) أو  االكسساب  أو  مساه ات  أو 
الشركات،) أو حقوق  املالية  االوراق 
أو) االستيعاب،) أو  االندماج،) أو 
املشروع املشت1ك،)مج وعة املصالح)

االقسصادية أو غي1 ذلك.
املعامالت) ج يع  عامة،) وبص ة 
أو) املالية  أو  السجارية  أو  الصناعية 
قد) التي  املالية  االوراق  أو  العقارية 
غي1) او  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بغرض الشركة او من املحس ل)

أن تسهل توسيعها أو تطويرها.
تجزئة امل) (85 (: املقر االجس اعي)

حد سوالم برشيد.
من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تاسيسها النهائي.
محدد) (: االجس اعي) الراس ال 
 111 الى) درهم مقسم  (111.111 في)
حصة اجس اعية من فئة)1111)درهم)
بالكامل) ومحررة  مكستبة  للواحدة،)

وموزعة ل ائدة):
سيد مراد هونيش).....)111)حصة)

اجس اعية.
السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 14.
مراد) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

هونيش مسي1ا للشركة.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
يوليو) (27 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122،)تحت رقم)738..
ملخص قصد النشر

66 P

STE BM LOGEMENTS

 SARL

راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : الكائن بشارع 

اللة الياقوت وزنقة العرعار اقامة 

غاليس الطابق 4 الشقة 17 

الدارالبيضاء

تاسيس) تم  ب قس�شى عقد عرفي 

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد ذات امل يزات السالية):

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

.STE BM LOGEMENTS(:(االسم

الهدف):)ج يع أشغال البناء.

:)شارع اللة الياقوت وزنقة) املقر)

 4 الطابق) غاليس  اقامة  العرعار 

الشقة)17)الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنةابسداء)من انشاؤها.

 111.111 (: الشركة) راس ال 

درهم.

الحصص العينية):)

 51.111 مسالق) مح د  السيد 

اجس اعية) حصة  (511 يعني) درهم 

بقي ة)111)درهم للحصة.

 51.111 البواز) سعيد  السيد 

اجس اعية) حصة  (511 يعني) درهم 

بقي ة)111)درهم للحصة.

يعني) درهم  (111.111 (: املج وع)

 111 حصة اجس اعية بقي ة) (1111

درهم للحصة.

من) ابسداء) (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير الى)31)ديس 14.

مح د) السيد  (: الشركة) مسي1 

مسالق.

باملركز) القانوني  االيداع  تم 

بالدارالبيضاء) لالستث ار  الجهوي 

رقم) السجاري  السجل  الك14ى،)

.553201
لالشارة والبيان

67 P

 STE ALAOUI
AMENAGEMENT

SARL AU
تاسيس شركة

ب قس�شى عقد عرفي بالدارالبيضاء)
تحرير) تم  (،2122 يونيو) (17 بساريخ)
ذات) لشركة  االسا�شي  القانون 
وحيد) بشريك  محدودة  مسولية 

خاصيتها كالسالي):
 ALAOUI (: التس ية)

.AMENAGEMENT SARL AU
وأع ال) عقاري  منعش  (: الهدف)
عقارية) والغي1  العقارية  البناء،)
غي1) أو  مباشرة  بص ة  املسعلقة 
التي) أو  االجس اعي  بالهدف  مباشرة 

تساهم في ان اء)الشركة.
عبد) شارع  (64 (: االجس اعي) املقر 
 2 1)الشقة رقم) هللا امليدوني الطابق)

البيضاء.
املدة):)99)سنة.

درهم) (111.111 (: الراس ال)
فئة) من  حصة  (1111 الى) مقس ة 
عن) الحصص  سددت  درهم  (111
كاملها ووزعت على الشريك الوحيد)

كالسالي):
السو�شي) عبد هللا  موالي  السيد 

1111)حصة.
السيد موالي عبد هللا) (: التسيي1)

السو�شي.
من فاتح ينيار الى) (: السنة املالية)

31)ديس 14.
السجاري) بالسجل  تقييدها  تم 
يوليو) (12 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122،)تحت رقم)830868.
من أجل السخليص واالشهار

68 P

STE JOO RENT CAR
SARL AU

تعيين مدير آخر
ب وجب عقد محضر الج ع العام)
االسسثنائي بساريخ)3)أغسطس)2122،)
واملسي1ة) الوحيد  بحضورالشريك 
 JOO RENT CAR الوحيدة للشركة)
ب قر هذه االخي1ة ات قا) (،SARL AU

على ما يلي):

الطرفين) بين  الكل ة  القاء) بعد 

قد تم تعيين السيد مهدهبي مح د)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

تونسية) جنسية  من  (،BE82112G
 JOO RENT CAR(مسي1ا آخر لشركة
مريم) ح ا  السيدة  مع  (،SARL AU
الوثائق) ج يع  على  بالسوقيع  وذلك 
اما) ذلك،) وغي1  واالبناك  االدارية 
أو) مح د  مهدهبي  السيد  بسوقيع 
هذه) على  مريم  ح ا  السيدة  توقيع 

الوثائق واالبناك.
69 P

STE FALI NEGOCE
تحويل املقر االجس اعي

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
الغي1 العادي املنعقد بساريخ)14)أبريل)
2122،)لشركة)»فالي نيكوس«)شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
درهم.) (111.111 راس الها) الوحيد،)
اللة) شارع  (61 ب) مقرها  والكائن 
الياقوت ملسقى زنقة مصط ى املعاني)
الدارالبيضاء،) (16 الرقم) (4 الطابق)

تقرر ما يلي):
تحويل املقر االجس اعي الى العنوان)
الرقم) (61 تجزئة رتاج الزنقة) (: السالي)

16)عين الشق الدارالبيضاء.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
 831897 رقم) تحت  بالدارالبيضاء،)

بساريخ)21)يوليو)2122.
70 P

STE WAFA SHIPPING
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
(،2118 ماي) (12 بساريخ) االسسثنائي 
شركة) (،WAFA SHIPPING الشركة)
راس الها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
زنقة) (2 الى) درهم ومقرها  (111.111
الدار) (2 الطابق) شنكيطي  مجاهد 
من) رأس الها  برفع  قامت  البيضاء)
111.111)درهم الى)511.111)درهم.

مللف) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  السأسيس 
(،2118 يونيو) (2 بساريخ) للدارالبيضاء)

تحت رقم)314022.

71 P
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STE WAFA SHIPPING
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
(،2116 يوليو) (18 بساريخ) االسسثنائي 
شركة) (،WAFA SHIPPING الشركة)
راس الها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
511.111)درهم ومقرها الدارالبيضاء)
الساحل) )زنقة  الرشيد) زنقة  زاوية 
الرح ان) وشارع موالي عبد  سابقا()
راس الها) برفع  قامت  سنت1  اي ان 
 1.111.111 درهم الى) (511.111 من)

درهم.
مللف) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  السأسيس 
أغسطس) (11 بساريخ) للدارالبيضاء)

2116،)تحت رقم)611173.
72 P

STE WAFA SHIPPING
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
(،2013 يونيو) (17 بساريخ) االسسثنائي 
شركة) (،WAFA SHIPPING الشركة)
راس الها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
511.111)درهم ومقرها الدارالبيضاء)
الساحل) )زنقة  الرشيد) زنقة  زاوية 
الرح ان) وشارع موالي عبد  سابقا()
مسي1ها) قامسبسعيين  سنت1  اي ان 
الوحيد السيد رشيد سامي الطا�شي)

وقررت تحيين قانونها االسا�شي.
مللف) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  السأسيس 
للدارالبيضاء)بساريخ)25)يونيو)2013،)

تحت رقم)526387.
73 P

STE WAFA SHIPPING
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
االسسثنائي بساريخ فاتح ف14اير)2111،)
شركة) (،WAFA SHIPPING الشركة)
 111.111 راس الها) مجهولة االسم،)
بطوطة) ابن  باقامة  ومقرها  درهم 
قامت) الدارالبيضاء) (15 تورا الطابق)
أدى) االسهم حيث  بسحويل  الشركة 
من) لشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
شركة مجهولة االسم الى شركة ذات)
املسؤولية املحدودة وكذا الرأس ال)

االجس اعي حيث تقسم كالسالي):

(... الطا�شي) رشيد  سامي  السيد 
991)سهم.

 111 (.... الطا�شي) هشام  السيد 
سهم.

مللف) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  السأسيس 
ف14اير) (15 بساريخ) للدارالبيضاء)

2111،)تحت رقم)165865.
74 P

STE WAFA SHIPPING
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
(،2111 يوليو) (25 بساريخ) االسسثنائي 
شركة) (،WAFA SHIPPING الشركة)
راس الها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
ابن) باقامة  درهم ومقرها  (111.111
بطوطة تورا الطابق)15)الدارالبيضاء)
مقرها) بسحويل  الشركة  قامت 
بطوطة) ابن  إقامة  من  االجس اعي 
 2 الى) الدارالبيضاء) (15 تورا الطابق)
زنقة مجاهد شنكيطي الطابق الثاني)

الدارالبيضاء.
مللف) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  السأسيس 
أغسطس) (8 بساريخ) للدارالبيضاء)

2111،)تحت رقم)176754.
75 P

STE WAFA SHIPPING
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
 2112 أبريل) (21 بساريخ) االسسثنائي 
(،2112 أبريل) (25 بساريخ) واملحضر 
(،WAFA SHIPPING الشركة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها) درهم  (511.111 راس الها)
الطابق) شنكيطي  مجاهد  زنقة  (2
قامت الشركة) الدارالبيضاء،) الثاني 
الى) مقرها  وتحويل  غرضها  بسغيي1 
الرشيد) زنقة  زاوية  الدارالبيضاء)
وشارع موالي) )زنقة الساحل سابقا()

عبد الرح ان اي ان سنت1.
مللف) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  السأسيس 
للدارالبيضاء)بساريخ)17)أبريل)2013،)

تحت رقم)521565.
76 P

STE SMART INVEST IMMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 26 محج مرس 
السلطان، شقة رقم 3، الطابق 

االول الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم : 521403 

الدارالبيضاء
اعالن تعديلي

(،2122 يوليو) فاتح  من  اعسبارا 
 SMART قرر الج ع العادي للشركة)

INVEST IMMO SARL،)تقرر ما يلي):
نقل ملكية حصص السيد بلغدار)
ج يع) ب وجب  وتحويلها  مح د 
حصة) (511 القانونية) الض انات 

للسيد توير�شي مح د)211)حصة.
211)حصة) السيد توير�شي أيوب)
 111 اس اعيل) توير�شي  والسيد 
حصة) (511 يقبلون) الذين  حصة 

م لوك له في راس ال الشركة.
مح د) بالغدار  السيد  اسسقالة 

مسي1 مشت1ك.
مح د،) توير�شي  السيد  أصبح 
السيد توير�شي أيوب والسيد توير�شي)
املباعة) للحصص  مالكين  إس اعيل 

حاليا اعسبارا من فاتح يوليو)2122.
مح د) توير�شي  السيد  تعيين 
والسيد) أيوب  توير�شي  والسيد 
توير�شي اس اعيل ك سي1ن مشت1كين)
 SMART باسم) املعلروفة  للشركة 
INVEST IMMO،)ل ت1ة غي1 محدودة.
قلم) في  القانوني  االيداع  تم 
للدارالبيضاء) السجارية  املحك ة 
تحت) (،2122 أغسطس) (17 بساريخ)

رقم)834718.
77 P

STE KSAR MENARA
شركة املساه ة

الراس ال : 254.111.111 درهم
مقرها االجس اعي : 158 شارع ان ا 

الطابق 4 البيضاء 
السجل السجاري رقم : 148.211

اسسقالة وتعيين مدراء

الج عية) اجس اع  ملحضر  وفقا 
االدارة) ومجلس  العادية  العامة 
(،2122 مارس) (31 بساريخ) املنعقدة 

تقرر ما يلي):
مجلس االدارة) اسسقاالت أعضاء)
يسألف) جديد  ادارة  مجلس  وتكوين 
السالية) االدارة  مجلس  أعضاء) من 

اس ائهم):
السيد أبو بكر رجب الخالب.
السيد مح د صالح الصغي1.

عبد) مح د  اس اعيل  السيد 
الهادي.

السيد مح د عبد هللا اس اعيل.
السيد عبد الح يد الطاهر عبد)

هللا.
عين في منصب الرئيس السيد ابو)

بكر رجب الخالب.
العام) املدير  منصب  في  عين 
للشركة السيد هشام مح د مخسار)

امليالدي.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
للدارالبيضاء)بساريخ)17)يونيو)2122،)

تحت رقم)828229.
78 P

STE LAFICO IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
راس الها : 66.111.111 درهم

مقرها االجس اعي : بطنجة شارع 
مح د السادس فندق سوالزور

اسسقالة ، تعيين
تم) املن رد  الشريك  لقرار  تبعا 
سالم) السيد  باسسقالة  السوصل 
وتعيين) حسني سالم حسين بربيش،)
مح د) هشام  السيد  ومكانه  محله 
امليالدي ليبي الجنسية،)حامل لجواز)
مزداد) (،L7KH344K رقم) الس ر 
سنة)1981/18/17)بطرابلس،)ليبيا،)

بص سه مديرا للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (،2122 يونيو) (21 بساريخ)

.255039
79 P
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STE ELECTRO KOUTOUBIA
.S.A

CAPITAL : 34.500.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA
100 RUE(JAAFAR(EL(BARMAKI

الج عية) اجس اع  ملحضر  وفقا 
العامة العادية املنعقد في)31)ديس 14)

2121،)تقرر ما يلي):
حصة اجس اعية) (823 تخصيص)
مح د) املرحوم  ي لكها  كان  التي 

بوطيب ل ائدة ورثتها.
حل الشركة وتعيين مص يين.

السص ية) مقر  حددت 
بالدارالبيضاء)58)شارع بروفانس.

كسابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (،2122 يونيو) (13 بساريخ)

.827419
80 P

شركة طنجة الفيكو
شركة مساه ة

راس الها : 215.751.111 درهم
مقرها االجس اعي : طنجة شارع 
مح د سادس فندق سوالزور

اسسقالة تعيين مدراء
الج عية) اجس اع  ملحضر  وفقا 
االدارة) ومجلس  العادية  العامة 
(،2122 مارس) (31 بساريخ) املنعقدة 

تقرر ما يلي):
مجلس االدارة) اسسقاالت اعضاء)
يسألف) جديد  ادارة  مجلس  وتكوين 

من االعضاء)السالية أس اؤهم):
السيد فسح هللا عبد اللطيف فسح)

هللا.
السيد عبد العزيز سعيد صالح.

السيد بشي1 مح د املهدي.
السيد ه ام مح ود ال طيس.

السيد عبد اللطيف أح د علي.
عين في منصب الرئيس فسح هللا)

عبد اللطيف فسح هللا.
العام) املدير  منصب  في  عين 
للشركة السيد هشام مح د مخسار)

امليالدي.

كسابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (،2122 يونيو) (21 بساريخ)

.255145
81 P

مكسب االسساذ حبيب مح د
موثق

زاوية شارع املرابطين شارع زياني ع ارة بدر)
الطابق االول وجدة

الهاتف):)05.36.68.26.48
فاكس):)05.36.70.07.18

STE BEAU SEJOUR VOYAGE
SARL AU

ت ويت حصص اجس اعية
وتحويل شكل الشركة

لس ويت) رسمي  عقد  ب قس�شى 
الحصص االجس اعية تلقاه االسساذ)
بساريخ) بوجدة  موثق  مح د  حبيب 
السيدين) فوت  (،2122 أغسطس) (9
غرسال عبد هللا وال14كاتي عبيد مح د)
كافة) ل ائدة السيد ابراهيم فاطمي،)
ي لكها) التي  االجس اعية  الحصص 
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)
 BEAU SEJOUR VOYAGE واملس اة)
دره ا) (111.111 راس الها) (،SARL
بوجدة،) االجس اعي  مقرها  والكائن 
زنقة فرحات حشاد ع ارة السعادة)
قدرها) الس لي،) الطابق  (D بلوك)

1111)حصة اجس اعية.
العام) الج ع  مداولة  ب قس�شى 
 9 بساريخ) اسسثناءا  املنعقد  العادي 
نسخة) وضعت  (،2122 أغسطس)
أصلية من محضره ب كسب االسساذ)
حبيب مح د،)في ن س اليوم تقرر ما)

يلي):
انسحاب السيد السيدين غرسال)
عبد هللا وال14كاتي عبيد مح د نهائيا)

من الشركة.
فاطمي) ابراهيم  السيد  تعيين 
غي1) ملدة  للشركة  وحيد  ك سي1 
محدودة مع تخويله كامل الصالحيات)

لس ثيل الشركة.
شركة) من  الشركة  اطار  تحويل 
شركة) الى  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد.

جديد) أسا�شي  نظام  اعس اد 
للشركة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 
بوجدة) السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم)1233،)بساريخ)16)أغسطس)

.2122
82 P

مكسب االسساذ حبيب مح د
موثق

زاوية شارع املرابطين شارع زياني ع ارة بدر)

الطابق االول وجدة

الهاتف):)05.36.68.26.48

فاكس):)05.36.70.07.18

 STE SOLUTION
 FINANCIERE MOBILE

SARL AU
ت ويت حصص اجس اعية

لس ويت) رسمي  عقد  ب قس�شى 
الحصص االجس اعية تلقاه االسساذ)
 9 حبيب مح د موثق بوجدة بساريخ)
أغسطس)2122،)فوت السيد غرسال)
ابراهيم) السيد  ل ائدة  هللا  عبد 
كافة الحصص االجس اعية) فاطمي،)
التي ي لكها في الشركة ذات املسؤولية)
 SOLUTION واملس اة) املحدودة 
(،FINANCIERE MOBILE SARL
والكائن) دره ا  (111.111 راس الها)
زنقة) بوجدة،) االجس اعي  مقرها 
فرحات حشاد ع ارة السعادة بلوك)
 1111 قدرها) الس لي،) الطابق  (D

حصة اجس اعية.
العام) الج ع  مداولة  ب قس�شى 
بساريخ اسسثناءا  املنعقد   العادي 
وضعت نسخة) (،2122 أغسطس) (9  
أصلية من محضره ب كسب االسساذ)
تقرر) اليوم  ن س  في  مح د،)  حبيب 

ما يلي):

نهائيا) هللا  عبد  غرسال  انسحاب 
من الشركة.

فاطمي) ابراهيم  السيد  تعيين 
غي1) ملدة  للشركة  وحيد  ك سي1 
محدودة مع تخويله كامل الصالحيات)

لس ثيل الشركة.

جديد) أسا�شي  نظام  اعس اد 

للشركة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

بوجدة) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم)1234،)بساريخ)16)أغسطس)

.2122

83 P

STE MAKELEA ANNASSER
SARL

راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 75 تقاطع شارع 

ان ا وكلوز دي بروفانس الطابق 9 

الشقة ب الدارالبيضاء

ت ويت االسهم
قام السيد أشرف بابور الشريك)

ج يع) بسحويل  سهم  (511 صاحب)

درهم) (111 اس ية) بقي ة  أسه ه 

 MAKELEA شركة) في  ماي لك  لكل 

ANNASER)لصالح السيد بوشعيب)

بابور)511)سهم،)مقابل مبلغ)51.111 

درهم دفعه نقدا.

سيكون السوزيع الجديد راس ال)

على النحو السالي):

 51.111 (.. بابور) ج ال  السيد 

درهم.

 51.111 بابور) بوشعيب  السيد 

درهم.

أي ما مج وعه)...)1111)درهم.

للسيد) سهم  (511 ت ويت) بعد 

اشرف بابور لصالح السيد بوشعيب)

النحو) على  االسهم  توزيع  تم  بابور 

السالي):

السيد ج ال بابور).....)511)سهم.

 511 (...... بابور) بوشعيب  السيد 

سهم.

أي ما مج وعه)...)1111)سهم.

وتعيين) السابق  املسي1  اسسقالة 

مسي1 جديد.

املدير) اسسقالة  الشركاء) يقبل 

من) بابور  ج ال  السيد  السابق 

ابراء) ومنحه  االدارية  وظي سه 

تعيين تم  ادارته  من  كاملة  ذمة 
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املواليد) من  كاهية  مح د  السيد  (
حامل) بالدارالبيضاء) (1971/11/27
 BH221422 رقم) الوطنية  للبطاقة 
في) مقيم  املغربية،) الجنسية  من 
س ب) (1 رقم) (11 زنقة) القدس  حي 
الدارالبيضاء)ك سي1 وحيد ل ت1ة غي1)

محدودة وبصالحيات أوسع.
مح د كاهية الحاضر في االجس اع،)
تم) التي  الوظاف  يقبل  بأنه  يصرح 

تكلي ه بها للسو.
املحك ة) في  القانوني  االيداع  تم 
 18 في) بالدارالبيضاء) السجارية 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس)

.834922
تعديلها) بايداع  الشركة  قامت 
بالدارالبيضاء) السجاري  السجل  في 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (18 في)

.529215
84 P

STE CORE DESIGN
SARL

العام) الج ع  عقد  ب قس�شى 
(،2122 ماي) (25 بساريخ) االسسثنائي 

قرر مساه وا الشركة ما يلي):
السص ية النهائية للشركة.

التشطيب على السجل السجاري.
تم القيام بااليداع القانوني لدى)
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
بالدارالبيضاء)بساريخ)15)يوليو)2122.

ملخص من أجل النشر

85 P

 STE AGENCE MAROCAINE
D›ETUDES ET INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
الحل املسبق للشركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
 30)يونيو)2122)بالبيضاء)قرر الج ع)
 AGENCE لشركة) االسسثنائي  العام 
 MAROCAINE D’ETUDES ET
محدودة) شركة  (،INGENIERIE
 111.111 راس الها) املسؤولية،)
زنقة) (11 االجس اعي) مقرها  درهم،)
 6 رقم) الشقة  (،3 الطابق) الحرية 

الدارالبيضاء)السالي):

 AGENCE انحالل املسبق لشركة)

 MAROCAINE D’ETUDES ET

محدودة) شركة  (،INGENIERIE

املسؤولية وتعيين السيد مروان هاب)

الحامل لرقم البطاقة الوطنية رقم)

BH299966،)مص يا للشركة.

زنقة) (11 (: السص ية) مقر  تحديد 

 6 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

الدارالبيضاء.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) السجارية 

27559،)بساريخ)17)أغسطس)2122.

86 P

 STE FIRST INDUSTRIE ET

SERVICES GENEREAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة

الحل املسبق للشركة
 30 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

الج ع) قرر  بالبيضاء) (2122 يونيو)

 STE لشركة) االسسثنائي  العام 

 FIRST INDUSTRIE ET SERVICES

محدودة) شركة  (،GENERAUX

 111.111 راس الها) املسؤولية،)

زنقة) (11 االجس اعي) مقرها  درهم،)

 6 رقم) الشقة  (،3 الطابق) الحرية 

الدارالبيضاء)السالي):

 STE لشركة) املسبق  انحالل 

 FIRST INDUSTRIE ET SERVICES

محدودة) شركة  (،GENERAUX

املسؤولية وتعيين السيد مروان هاب)

الحامل لرقم البطاقة الوطنية رقم)

BH299966،)مص يا للشركة.

زنقة) (11 (: السص ية) مقر  تحديد 

 6 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

الدارالبيضاء.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) السجارية 

27558،)بساريخ)17)أغسطس)2122.

87 P

STE AL BAYANE BATIMENT

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 12 شارع ص14ي

 بوج عة الطابق االول شقة رقم 6

RC(N° : 369165

IF(N° : 20741903

االسسثنائي) العام  الج عي  قرر 

بساريخ فاتح مارس)2121.

الحل املبكر للشركة.

كدون) نادية  السيدة  تعيين 

مص ية للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

 5 بساريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 

أبريل)2122،)برقم)821215.

88 P

STE LG CONSULTING

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 11.111 درهم

مقرها االجس اعي : 17 فضاء باسسور 

الحي املستش يات 6 الطابق رقم 

112 الدارالبيضاء

RC(N° : 330733

IF(N° : 15264619

في نهاية عقد خاص بالدارالبيضاء)

بساريخ)13)يوليو)2122)تقرر ما يلي):

الحل املبكر للشركة.

جيلوتين) نيكوالس  السيد  تعيين 

NICOLAS GUILOTIN)مص يا.

للشركة) املسجل  املكسب  تحديد 

مكان السص ية.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

 18 بساريخ) بالدارالبيضاء) السجارية 

نون14)2122،)تحت الرقم)834337.

89 P

 STE MODERNE TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : السعادة سيدي 
ال14نو�شي الدارالبيضاء 4 الطابق 
الثاني الشقة رقم 5 رقم 7 زنقة 

تص ية الشركة
تعيين مص ي الشركة

اخسسام السص ية
العام) الج ع  عقد  ب وجب 

(،2122 ماي) (30 بساريخ) االسسثنائي 

 MODERNE TRAVAUX لشركة)

مقرها) والتي  (DIVERS SARL AU

ال14نو�شي) سيدي  االجس اعي 

الدارالبيضاء)4)الطابق الثاني الشقة)
رقم)5)رقم)7)زنقة السعادة،)راس الها)

111.111)درهم.

تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد عبد الرحيم القرافي)

ك ص ي للشركة.

سيدي ال14نو�شي) (: مقر السص ية)

الدارالبيضاء)4)الطابق الثاني الشقة)
رقم)5)رقم)7)زنقة السعادة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط 

أغسطس) (24 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122،)تحت رقم)835427.

90 P

 STE SPACE NAVIGATOR
SARL AU

تاسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بساريخ)
قانون) وضع  (،2122 أغسطس) (11

املسؤولية) محدودة  لشركة  أسا�شي 

تح ل) التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص السالية):

 SPACE NAVIGATOR(:(التس ية

.SARL AU

15)شارع االبطال) (: املقر الرئي�شي)
رقم اكدال الرباط.
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االلياف) شبكات  (: النشاط)

املناطق) السرعة،) عالية  الضوئية 

منخ ضة) والشبكات  املسصلة 
السرعة،)اع ال مخسل ة.

الراس ال):)111.111)درهم.
من) وادارتها  الشركة  تسيي1  يسم 
غي1) ملدة  زكاري  مينة  السيدة  قبل 

محدودة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ)25)أغسطس)
رقم) (،6831 الرقم) تحت  (،2122

السجل السجاري)162279.
91 P

 STE UNITOU
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

تاسيس شركة
االسا�شي) النظام  تسجيل  تم 
(،2121 ف14اير) (2 بساريخ) بالرباط 
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد بامل يزات السالية):
.UNITOU SARL AU(:(التس ية
الص ة القانونية):)ش.م.م.ش.و.

املقر):)رقم)92)تجزئة النصر ت ارة.
اصالح) (: هي) الشركة  أهداف 

والصيانة العامة لل ركبات.
بيع وشراء)ج يع املعدات واالالت)

املسعلقة باصالح وصيانة املركبات.
برمجة واعادة برمجة السيارات.

بيع وشراء)قطع غيار املركبات.
السصدير واالسسي1اد.

املدة):)99)سنة ابسداء)من تأسيس)
الشركة.

من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 
فاتح يناير وتنسهي يوم)31)ديس 14 من)

كل سنة.
في) محدد  (: االجس اعي) الراس ال 
 1111 الى) مقسم  درهم  (111.111

حصة.
سباعي بدر ي لك)1111)حصة أي)

ما يعادل)111.111)درهم.
تم اسناد مهام التسيي1 الى السيد)

سباعي بدر الحامل لبطاقة السعريف)

ويعس14) (،A338509 رقم) الوطنية 

ك سي1 وحيد لهذه الشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

(،5185 رقم) تحت  بس ارة  االبسدائية 

السجل) (،2121 مارس) (15 بساريخ)

السجاري رقم)132355.

92 P

 STE SOL AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  ب قس�شى 

أغسطس) (18 بساريخ) بالقنيطرة 

ذات) شركة  انشاء) تم  (،2122

الخاصيات) ذات  مسؤولية محدودة 

السالية):

STE SOL AUTO SARL(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل) (: املوضوع االجس اعي)

مقاول أشغال مخسل ة أو) البضائع،)

البناء.

املدة):)99)سنة.

شارع انوال اقامة فلوري) (: املقر)

11)مكسب رقم)4)القنيطرة.

درهم) (111.111 (: الراس ال)

فئة) من  حصة  (1111 الى) مقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.

 511 (.. سلمى مزنكها) (: الحصص)

حصة.

 511 (... الحرحار) القادر  عبد 

حصة.

مزنكها ك سي1ة) سلمى  (: التسيي1)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

السجل السجاري رقم):)66355.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)

رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (23

.66355

93 P

 STE LAMFAJ

 CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 2.111.111 درهم 

مقرها االجس اعي : تجزئة تراج رقم 3 

الجديدة.

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املنعقد بساريخ)26)يوليو)2122،)ات ق)

الج ع العام على ما يلي):

)الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ)

 4.111.111 ليصبح) (2.111.111

حصة) (21.111 بخلق) وذلك  درهم 

الحصص) عدد  ليصبح  جديدة 

 111 بس ن) حصة  (41.111 االج الي)

درهم للحصة الواحدة وكلها بحوزة)

الشريك الوحيد المك عالل

االساسية) القوانين  تحيين 

للشركة).)

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

(،2122 2)أغسطس) بالجديدة بساريخ)

تحت رقم)29198.

94 P

 STE FATH MATERIEL 

ELECTRIQUE
S.A.R.L 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 411.111

 مقرها الرئي�شي : ب راكش جليز 29 

شارع االمي1 موالي عبد هللا إقامة 

السالم رقم 5

العام) الج ع  محضر  ب قـس�شى 

االسسثنائي املنعقد من طرف الشركاء)

االت اق) تم  (2122 يونيو) (27 بساريخ)

باإلج اع على النقاط السالية):

قبول ت ويت حصص اجس اعية.

كسابة) لدى  الـقانونـي  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية ب راكش،)

تحت) (،2122 اغسطس) (17 بساريخ)
رقم)41711122121512. 

االضافات) و  السغي1ات  تقـييـد  تم 

بالسجل السجـاري لدى كسابة الضبط)

بساريخ) ب راكش  السجارية  باملحك ة 

رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (17

.8762
)للخالصة و اإلشهار

95 P

 STE MED SECRET
SARL

تاسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي حرر بس ارة)

بساريخ)16)أغسطس)2122،)تم تحرير)

ش.ذ.م.م.) ل  االساسية  القوانين 

م يزاتها كالسالي):

 STE MED SECRET (: التس ية)

.SARL

الهدف):)للشركة االهداف السالية:

واملعدات) املسسلزمات  في  السجارة 

الطبية والجراحية.

السجارية) املؤسسات  كراء)

والصناعية.

االستشارات في التسيي1.
املقر):)الشقة رقم)4)الطابق االول)

اقامة كادر مرس الخي1 ت ارة.
111.111)درهم مقسم) (: راس ال)

على)1111)حصة من فئة)111)درهم)

للواحدة اكسسبت وحررت من طرف):

السيد انس رزقي)...)25111)درهم.

(... رزقي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

75111)درهم.

أي ما مج وعه)111.111)درهم.

بان املبالغ املذكورة) يقر الشركاء)

قد تم دفعها بالكامل في الصندوق.

تسي1 الشركة ملدة غي1) (: التسيي1)

محدودة من طرف السيد انس رزقي.

فاتح) من  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنسهي في)31)ديس 14.
يون) من  تبسدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل السجاري.

االمضاء):)تسند مه ة السوقيع مع)

املؤسسات) وج يع  البنكية  الوكالة 

الوحيد) السوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد انس رزقي.
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تقييد) تم  (: السجاري) السجل 

السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
السجاري باملحك ة االبسدائية بس ارة،)
 24 بساريخ) (137049 رقم) تحت 

اغسطس)2122.
96 P

 STE AUX PLAST
SARL AU

تاسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي حرر بس ارة)
بساريخ)19)أغسطس)2122،)تم تحرير)
ش.ذ.م.م.) ل  االساسية  القوانين 

م يزاتها كالسالي):
 STE AUX PLAST (: التس ية)

.SARL AU
الهدف):)للشركة االهداف السالية:
لسحضي1) مؤسسة  انشاء)
او) البالستيكية  املواد  واسسع ال 

غي1ها من املواد امل اثلة.
نقل السلع والبضائع.

السجارة بج يع انواعها.
املقر):)الشقة رقم)4)الطابق االول)

اقامة كادر مرس الخي1 ت ارة.
111.111)درهم مقسم) (: راس ال)
على)1111)حصة من فئة)111)درهم)
للواحدة اكسسبت وحررت من طرف):)

السيد امليلودي الكريبيش.
أي ما مج وعه)111.111)درهم.

بان املبالغ املذكورة) يقر الشركاء)
قد تم دفعها بالكامل في الصندوق.

تسي1 الشركة ملدة غي1) (: التسيي1)
امليلودي) السيد  من طرف  محدودة 

الطريبيش.
فاتح) من  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنسهي في)31)ديس 14.
يون) من  تبسدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل السجاري.
االمضاء):)تسند مه ة السوقيع مع)
املؤسسات) وج يع  البنكية  الوكالة 
الوحيد) السوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد امليلودي الكريبيش.
تقييد) تم  (: السجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
السجاري باملحك ة االبسدائية بس ارة،)
 24 بساريخ) (137047 رقم) تحت 

اغسطس)2122.

97 P

 STE ADVISORY AND

 ENGINEERING

شــــركــة ذات مسـؤولـية محـدودة 

رأس الها 111.111 درهـــم 

مـقرهـا االجسـ ــاعي : ع ارة 54، شقة 

رقم 1 زنقة واد تانسي ت

 أكدال - الرباط

ب قس�شى عقد عرفي محرر بساريخ)

شركة) تأسيس  تم  يوليوز2122) (17

بامل يزات) محـدودة  مسـؤولـية  ذات 

السالية):

 ADVISORY AND التس ية:)

ENGINEERING

ذات) شــــركــة  القانوني:) الشكل 

مسـؤولـية محـدودة).

املوضوع االجس اعي):)

•)مكسب السص يم.

•)تقديم الخدمات.

•)هندسة.

املــــدة):)99)سنة.

)املقر االجس اعي):)ع ارة)54،)شقة)

أكدال) تانسي ت  واد  زنقة  (1 رقم)

الرباط.

درهــم) (111.111 الرأس ـــال:)

فئة) من  حصة  (1111 الى) مقس ة 

111)درهـم للحصة الواحدة

الحسن) السيد  (: الحصص)

املشي�شي):)911)حصة.

السيد مني1 طيوبي):)111)حصة)

التسيي1:)أسند التسيي1 الى السيد)

مني1 طيوبي الحامل لبطاقة السعريف)

غي1) ملدة  (AB184991 رقم) الوطنية 

محدودة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالرباط  السجارية  باملحك ة 

تحت) (،2122 أغسطس) (26

رقم السجل السجاري) رقم127235،)

.162311

98 P

AIS POOL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ب ساهم وحيد
رأس الها االجس اعي : قدره 11.111 

درهم

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 
رقم 4 أكدال الرباط

 تأسيس 
في  ع ال بعقد خاص تم توقيعه 

9)أغسطس)2122،)تم تأسيس شركة)

ب ساهم) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تس ثل خصائصها في ا يلي):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية حدودة ب ساهم وحيد.

AIS POOL(:(التس ية

أنشطة) ج يع  (: الشركة) أهداف 

صيانة) معدات  بيع  و/أو  شراء)

أحواض السباحة)؛

ج يع أنشطة االسسي1اد والسصدير)

ملعدات ح امات السباحة)؛

تشغيل) إعادة  أنشطة  ج يع 

املسبح)؛

السحكم باآلالت)؛

املسبح) ت ريغ  أو  املسبح  تنظيف 

حسب الحالة)؛

ملء)الحوض في حالة الس ريغ)؛

تحليل املياه)؛

بدا التشغيل)؛

عالج أو معاملة)؛

ج يع ع ليات الت1كيبات املخسل ة)

ملعدات ح امات السباحة)؛

تركيب ح ام سباحة فوق األرض)

أو تحت األرض)؛

لح ام) أمان  حواجز  تركيب 

السباحة روبوتات،)أغطية،)إلخ)؛

ح امات) ماكينات  تركيب 

منظم،) ترشيح،) مضخة،) السباحة 

جهاز معالجة،)إلخ.

املقر االجس اعي):)15)شارع األبطال)
رقم)4)أكدال الرباط.

:)تم تحديد مدة الشركة ب) املدة)

99)سنة ابسداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل السجاري.

في) املساه ة  ت ت  (: املساه ات)

عشرة) قدره  نقدي  ب بلغ  الشركة 

ي ثل إج الي) درهم  ()11.111( آالف)
رأس ال الشركة.

تم تحديد) (: الرأس ال االجس اعي)
درهم،) (11.111 ب بلغ) املال  رأس 

سهم بقي ة اس ية) (111 مقسم إلى)

بالكامل) مكستب  للسهم،) 111درهم 

إلى) بالكامل  ومخصص  ومدفوع 

السيد علي سالم،) الوحيد  الشريك 

يناير) (29 مواليد) الجنسية،) مغربي 

1993)في أنسيب فرنسا حامل لبطاقة)

 PM834094 السعريف الوطنية رقم)
الشعبي زهور) (62 ويقيم في فيال رقم)

2)نخيل الجنوب،)مراكش.

املسي1):)ابسداء)من اآلن،)يسم تسيي1)

وإدارة الشركة أين قبل):

مغربي) سالم،) علي  السيد 

29)يناير)1993)في) الجنسية،)مواليد)

أنسيب فرنسا حامل لبطاقة السعريف)

ويقيم في) (PM834094 الوطنية رقم)

نخيل) (2 الشعبي زهور) (62 فيال رقم)

الجنوب،)مراكش.
في) القيد  رقم  (: القانوني) اإليداع 

 127222 (: السجل السجاري بالرباط)

بساريخ)25)أغسطس)2122.
من أجل السلخيص والنشر

التسيي1

99 P

AIS CLEANER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ب ساهم وحيد
رأس الها االجس اعي : قدره 11.111 

درهم

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 
رقم 4 أكدال الرباط

 تأسيس 
في  ع ال بعقد خاص تم توقيعه 

9)أغسطس)2122،)تم تأسيس شركة)

ب ساهم) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تس ثل خصائصها في ا يلي):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة ب ساهم وحيد.
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AIS CLEANER(:(التس ية

تهدف الشركة) (: أهداف الشركة)

في كل من املغرب والخارج)؛

املسنقلة) السنظيف  أنشطة  ج يع 

لل ركبات واآلالت)؛

ج يع خدمات غسيل سيارات)؛

غسيل املركبات وتنظي ها)؛

الوزن) شاحنات  غسيل  رواق 

السقيل واملركبات)؛

اسسي1اد وتصدير)؛

الع ليات) ج يع  عام،) وبشكل 

السجارية،)الصناعية،)املالية،)األوراق)

بشكل) املرتبطة  العقارات  املالية،)

األشياء) بأحد  مباشر  غي1  أو  مباشر 

أن) املحس ل  من  أو  أعاله  املذكورة 

تعزز تطويرها.

املقر االجس اعي):)15)شارع األبطال)
رقم)4)أكدال الرباط.

:)تم تحديد مدة الشركة ب) املدة)

99)سنة ابسداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل السجاري.

في) املساه ة  ت ت  (: املساه ات)

عشرة) قدره  نقدي  ب بلغ  الشركة 

ي ثل إج الي) درهم  ()11.111( آالف)
رأس ال الشركة.

تم تحديد) (: الرأس ال االجس اعي)
درهم،) (11.111 ب بلغ) املال  رأس 

سهم بقي ة اس ية) (111 مقسم إلى)

بالكامل) مكستب  للسهم،) 111درهم 

إلى) بالكامل  ومخصص  ومدفوع 

السيد علي سالم،) الوحيد  الشريك 

يناير) (29 مواليد) الجنسية،) مغربي 

1993)في أنسيب فرنسا حامل لبطاقة)

 PM834094 السعريف الوطنية رقم)
الشعبي زهور) (62 ويقيم في فيال رقم)

2)نخيل الجنوب،)مراكش.

املسي1):)ابسداء)من اآلن،)يسم تسيي1)

وإدارة الشركة أين قبل):

مغربي) سالم،) علي  السيد 

29)يناير)1993)في) الجنسية،)مواليد)

أنسيب فرنسا حامل لبطاقة السعريف)

ويقيم في) (PM834094 الوطنية رقم)

نخيل) (2 الشعبي زهور) (62 فيال رقم)

الجنوب،)مراكش.

في) القيد  رقم  (: القانوني) اإليداع 

 127223 (: السجل السجاري بالرباط)
بساريخ)25)أغسطس)2122.

من أجل السلخيص والنشر

التسيي1

100 P

 EFLF ENFANTS
 FORMATIONS LANGUE

FRANCAISE PRIVE SARL AU
تأسيس شركة

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
إنشاء) ثم  بالرباط  26يوليوز2122)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
الشريك الوحيد خصائصها كالسالي):)

 EFLF ENFANTS (: التس ية)
 FORMATIONS LANGUE
 FRANCAISE PRIVE SARL AU 

رأس املال):)111.111)درهم
املوضوع):)-)مستشارة التسيي1

-)السكوين املسس ر
املدة):)99)سنة

املقر االجس اعي):)48)شارع فال ولد)
ع ي1 شقة)1اكدال الرباط

 BOUSSAC السيدة) (- (: الشركاء)
ALEXANDRA

السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)
ك سي1ة) (BOUSSAC ALEXANDRA

للشركة.
 BOUSSAC السيدة) الحصص:)
قي ة) حصة  (1111 ن)  ALEXANDRA

كل حصة)111)درهم.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) السجاري  بالسجل  القانوني 

رقم) بالرباط  السجارية  املحك ة 

بساريخ) (162237 السجاري) السجل 

.22/18/2122

101 P

NICHE SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

إنشاء) ثم  بالرباط  14يونيو2122)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالسالي):)

 NICHE SERVICES (: التس ية)

.SARL
رأس املال):)111.111)درهم.

املطاعم) خدمات  (- (: املوضوع)

املدرسية)؛

-خدمات السوصيل املدر�شي.

املدة):)99)سنة.

فال) شارع  (48 (: االجس اعي) املقر 

ولد ع ي1 شقة)1اكدال الرباط.

الشركاء):)-)السيد زهي1 بن ايدة)؛

-السيد مح د الشرقاوي.

DN&T.(INVEST(SARL(:(الشركة

:)تم تعيين السيد توفيق) التسيي1)

الدغي ر ك سي1 للشركة.

بن ايدة) زهي1  السيد  (: الحصص)

 111 حصة) كل  قي ة  حصة  (350

درهم.

 350 الشرقاوي) مح د  السيد 

حصة قي ة كل حصة)111)درهم.

 DN&T.( INVEST( SARL الشركة)

 111 حصة) كل  قي ة  حصة  ن)300)

درهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) السجاري  بالسجل  القانوني 

رقم) بالرباط  السجارية  املحك ة 

بساريخ) (162281 السجاري) السجل 

.25/18/2122
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 » NOOR PV II -- ABM 1 « 
السجل السجاري رقم162159 

ص ة القانونية: شركة مساه ة 

مبسطة ذات شريك وحيد

تأسيس شركة مساه ة مبسطة 
ذات شريك وحيد

األسا�شي) القانون  ب قس�شى  (– (I
تقرر) (2122 يونيو) (2 بساريخ) املؤرخ 

 NOOR تأسيس شركة تح ل اسم)

مساه ة) شركة  (PV II -- ABM 1

مبسطة ذات شريك وحيد خاصيتها)

كالسالي):

 NOOR PV II -- ABM«(:(التس ية

ذات) مبسطة  مساه ة  شركة  (»1

شريك وحيد.

الشركة ت ارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه في):

املسعلقة) الع ليات  ج يع 

في) ب ا  الواسع،) باملعنى  بالطاقة 

القائ ة) هذه  تكون  أن  دون  ذلك،)

والبيع) االقسناء) شاملة،) أو  مقيدة 

وكذلك الت1ويج والتشييد والتشغيل)

والطاقة) الكهروضوئية  لل حطات 

والطاقة) األحيائية  والكسلة  الريحية 

الكهرومائية وج يع محطات الطاقة)

التي تسسخدم الطاقات املسجددة)؛

وبيع) اقسناء) ع ليات  ج يع 

وترويج وبناء)وتشغيل محطات إدارة)

واسسعادتها) ومعالجتها  الن ايات 

مرتبطة) كانت  سواء) وتصري ها،)

بإنساج الطاقة أم ال)؛

اإلنساج أو السجارة أو ج يع أنواع)

باملعنى) بالطاقة  املسعلقة  الص قات 

وب عالجة) لل صطلح،) الواسع 

يسعلق) الن ايات وبشكل أعم كل ما 

دراسة) بالبيئة.) املسعلقة  باألنشطة 

ج يع الع ليات والسص يم والسطوير)

والسن يذ،) والبناء) املوقع  وإدارة 

املباشر،) غي1  أو  املباشر  والتشغيل 

وكذلك) األفراد،) وتدريب  والصيانة،)

ج يع االستشارات والخ14ة لحساب)

الغي1)؛

املسعلقة) املعامالت  ج يع 

مباشر) غي1  أو  مباشر  باستث ار 

على شكل مساه ة في رأس املال أو)

بأي شكل من األشكال في أي شركة)

القائ ة أو التي) )املغربية أو األجنبية()

سيسم إنشاؤها وكذلك إدارة وتنظيم)

وتطوير هذه االستث ارات والسدخالت)

املسعلقة بهذه االستث ارات)؛

مالية) االعس ادات  ج يع 

وتن ية) وإدارة  إلنشاء) واسسخدامها 

سندات) من  تسكون  قد  حافظة 

اخت1اع) وبراءات  شركة  ألي  سه ية 

ورخص من ج يع األصول واألوراق)

السصرف) للشركة  يجوز  التي  املالية 

أو) السنازل  أو  البيع  خالل  من  فيها 

املساه ة أو اتخاذ الخيارات وج يع)

السدخالت األخرى املس وح بها قانوًنا.
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غي1) أو  مباشر  بشكل  ذلك  كل 

لحساب) أو  الخاص  لحسابه  مباشر 

ج يع) أعم،) وبشكل  ثالثة،) أطراف 

سواء) كان،) نوع  أي  من  الع ليات 

كانت اقسصادية أو قانونية أو مالية)

والتي قد تكون) أو مدنية أو تجارية،)

مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)

بهذا الغرض من الشركة.)أي كائنات)

م اثلة أو ذات صلة أو مك لة.

الشركة) مقر  (: االجس اعي) املقر 

حدد في العنوان السالي):)شارع البندق)

قطاع)16)س6،)حي الرياض)–)الرباط.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاريخ) من  ابسداء) سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.

حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 

ألف درهم) مائة  مبلغ  في  املال  رأس 

ألف) إلى  مقسم  درهم(،) (111111(

 111( درهم) ب ائة  سهم  ()1111(

ن س) من  وكلها  سهم،) لكل  درهم()

طرف) من  بالكامل  ومدفوعة  ال ئة 

الشريك الوحيد.

من) الشركة  تسيي1  (: الرئاسة)

طرف:)

اسريج،) الخالق  عبد  -السيد 

 125 فيال) القاطن  للشركة،) (
ً
رئيسا

القنيطرة،) وجيه  أوالد  ب  بلوك 

 11 بساريخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 

السعريف) لبطاقة  حامل  (1983 ماي)

.BH262168(الوطنية رقم

(
ً
)عاما

ً
-السيد برتراند تورنيه،)مديرا

)للشركة،)من مواليد)29)مارس)
ً
منسدبا

فرن�شي) في سي1اكيوز(فرنسا(،) (1986

الس ر) لجواز  وحامل  الجنسية،)

.13CZ19585.(ال رن�شي رقم

تم اإليداع القانوني بالسجل) (–II

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

بالسجل) مسجلة  الشركة  بالرباط.)

السجاري بالرباط تحت رقم)162159.

103 P

 » NOOR PV II - GUERCIF «  
السجل السجاري رقم162157 

ص ة القانونية: شركة مساه ة 

مبسطة ذات شريك وحيد 

تأسيس شركة مساه ة مبسطة 
ذات شريك وحيد

األسا�شي) القانون  ب قس�شى  (– (I

تقرر) (2122 يونيو) (12 املؤرخ بساريخ)

 NOOR. تأسيس شركة تح ل اسم)

مساه ة) شركة  (PV II - GUERCIF

مبسطة ذات شريك وحيد خاصيتها)

كالسالي):

 NOOR PV II -« (: التس ية)

GUERCIF«)شركة مساه ة مبسطة)

ذات شريك وحيد.

الشركة ت ارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه)،

املسعلقة) الع ليات  ج يع 

في) ب ا  الواسع،) باملعنى  بالطاقة 

القائ ة) هذه  تكون  أن  دون  ذلك،)

والبيع) االقسناء) شاملة،) أو  مقيدة 

وكذلك الت1ويج والتشييد والتشغيل)

والطاقة) الكهروضوئية  لل حطات 

والطاقة) األحيائية  والكسلة  الريحية 

الكهرومائية وج يع محطات الطاقة)

التي تسسخدم الطاقات املسجددة)؛

وبيع) اقسناء) ع ليات  ج يع 

وترويج وبناء)وتشغيل محطات إدارة)

واسسعادتها) ومعالجتها  الن ايات 

مرتبطة) كانت  سواء) وتصري ها،)

بإنساج الطاقة أم ال)؛

اإلنساج أو السجارة أو ج يع أنواع)

باملعنى) بالطاقة  املسعلقة  الص قات 

وب عالجة) لل صطلح،) الواسع 

يسعلق) الن ايات وبشكل أعم كل ما 

دراسة) بالبيئة.) املسعلقة  باألنشطة 

ج يع الع ليات والسص يم والسطوير)

والسن يذ،) والبناء) املوقع  وإدارة 

املباشر،) غي1  أو  املباشر  والتشغيل 

وكذلك) األفراد،) وتدريب  والصيانة،)

ج يع االستشارات والخ14ة لحساب)

الغي1)؛

املسعلقة) املعامالت  ج يع 
على) مباشر  غي1  أو  مباشر  باستث ار 
شكل مساه ة في رأس املال أو بأي)
شركة) أي  في  األشكال  من  شكل 
القائ ة أو التي) )املغربية أو األجنبية()
سيسم إنشاؤها وكذلك إدارة وتنظيم)
وتطوير هذه االستث ارات والسدخالت)

املسعلقة بهذه االستث ارات)؛
مالية) االعس ادات  ج يع 
وتن ية) وإدارة  إلنشاء) واسسخدامها 
سندات) من  تسكون  قد  حافظة 
اخت1اع) وبراءات  شركة  ألي  سه ية 
ورخص من ج يع األصول واألوراق)
السصرف) للشركة  يجوز  التي  املالية 
أو) السنازل  أو  البيع  خالل  من  فيها 
املساه ة أو اتخاذ الخيارات وج يع)
السدخالت األخرى املس وح بها قانوًنا.
غي1) أو  مباشر  بشكل  ذلك  كل 
لحساب) أو  الخاص  لحسابه  مباشر 
ج يع) أعم،) وبشكل  ثالثة،) أطراف 
سواء) كان،) نوع  أي  من  الع ليات 
كانت اقسصادية أو قانونية أو مالية)
والتي قد تكون) أو مدنية أو تجارية،)
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)
بهذا الغرض من الشركة.)أي كائنات)

م اثلة أو ذات صلة أو مك لة.
الشركة) مقر  (: االجس اعي) املقر 
حدد في العنوان السالي:)شارع البندق)
قطاع)16)س6،)حي الرياض)–)الرباط.
املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) من  ابسدءا  سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.
حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 
ألف درهم) مائة  مبلغ  في  املال  رأس 
ألف) إلى  مقسم  درهم(،) (111111(
 111( درهم) ب ائة  سهم  ()1111(
ن س) من  وكلها  سهم،) لكل  درهم()
طرف) من  بالكامل  ومدفوعة  ال ئة 

الشريك الوحيد.
من) الشركة  تسيي1  (: الرئاسة)
اسريج) الخالق  عبد  السيد  طرف:)
 125 فيال) القاطن  للشركة،) (

ً
رئيسا

القنيطرة) وجيه  أوالد  ب  بلوك 
بساريخ مزداد  الجنسية،)  مغربي 
لبطاقة) حامل  (1983 مايو) (11  

.BH262168(السعريف الوطنية رقم

(
ً
مديرا تورنيه  برتراند  السيد  (-

مارس) (29 مواليد) من  (
ً
منسدبا (

ً
عاما

1986)في سي1اكيوز(فرنسا()،)فرن�شي)

الس ر) لجواز  وحامل  الجنسية،)
 13CZ19585.ال رن�شي رقم

تم اإليداع القانوني بالسجل) (–II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
بالسجل) مسجلة  الشركة  بالرباط.)
السجاري بالرباط تحت رقم)162157.
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شركة لحسن كرزيم
شركة محدودة املسؤولية

الرأس ال االجس اعي 111111.11 
درهم.

املقر االجس اعي ح ري غ رة 
الج اعة القروية سبع روا�شي 

ع الة موالي يعقوب فاس. 
تأسيس

تم) (2122 يوليو) فاتح  بساريخ 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص اآلتية):
التس ية لحسن كرزيم ش م م.)

أو) باملغرب  الشركة  موضوع 
الخارج.

بائع الحبوب بنصف الج لة)؛
السجارة،)اإلسسي1اد و السصدير)؛

مشغل مطحنة ق ح)؛
مشغل مطحنة الزيت)؛

الحبوب) وبيع  وشراء) تخزين 
والحبوب) املشسقة  والبقوليات 
والبذور واملعلبات وأي منسج مطحون)
ومنسجات) املج  ة  ال واكه  من 

البذور الزيتية بنصف الج لة)؛
مقاول نقل البضائع)؛

السجارية) الع ليات  كل  وع وما 
الصناعية و املالية املسصلة ب وضوع)

الشركة.
غ رة) ح ري  (: االجس اعي) املقر 
الج اعة القروية سبع روا�شي ع الة)

موالي يعقوب فاس.
مدة الشركة):)محددة في)99)سنة.
في) محدد  االجس اعي  الرأس ال 
مائة ألف درهم))111.111.11)درهم()
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) قس ت 
كلها) للواحدة  درهم  (111 فئة) من 

مكستبة ومحررة ك ا يلي):
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 751 لحسن) ماحدة  السيد  (.1
حصة.)

الرحيم) عبد  ماحدة  السيد  (.2
251)حصة.

املج وع)1111)حصة
طرف) من  تسيي1  ذات  الشركة 
ماحدة) و  لحسن  ماحدة  السيدين 
عبد الرحيم ملدة غي1 محددة و الذين)
له ا) أعطيت  التي  املهام  يقبالن 
وبالسالي تصبح الشركة حاملة إلمضاء)
بص سه) الرحيم  عبد  ماحدة  السيد 

مسي1 الشركة.
في) تبسدئ  االجس اعية  السنة  (
من) (31 في) لسنسهي  يناير  من  ال اتح 

ديس 14.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
ب اس) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  (25/18/2122 بساريخ)
4431)السجل السجاري رقم)73555. 
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شركة مطاحن البركة فاس 
شركة مجهولة 

املقر اإلجس اعي شارع 811 الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم فاس

العادي) العام  الج ع  ب قس�شى 
 29/16/2122 املنعقد ب اس بساريخ)
قرر شركاء)شركة مطاحن ال14كة فاس)
رأس الها)11.111.111  التي  و  م  ش 

درهم ما يلي):
الخسامي) البيان  على  املصادقة 
لسنة) املصارف  و  املداخل  وحساب 

.2121
إبراء)ذمة مسي1ي الشركة ال رجعة)

فيها للسادة):
(: مدغري علوي مح د ر.ب.ت.و)

.A14511
(: مدغري علوي العربي ر.ب.ت.و)

C13726.
مح د) املكاوي  السل ساني 

 .C28603(:(ر.ب.ت.و
(: ر.ب.ت.و) أح د  بل ين 

 .C123790
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
ب اس) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)29/17/2122
تحت رقم)9857)السجل السجاري)

رقم)15295.
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شركة بارا بيوتي باي فاتي
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

الرأس ال االجس اعي 111111.11 

درهم

املقر اإلجس اعي تجزئة زهرة املدائن 2 

قطعة 5أ طريق عين الشقف فاس

تأسيس
تم تأسيس) (2122 يوليو) (5 بساريخ)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

اآلتية):

باي) بيوتي  بارا  شركة  (: التس ية)

فاتي ش م م ش و.

أو) باملغرب  الشركة  موضوع 

الخارج.

1)-)تاجر أدوات و ملحقات ل ائدة)

الصيدلية.

مسسحضرات) بارافارما�شي،) (- (2

السج يل.

.
ً
3)-)مك الت طبية

4)-)السج يل.

السجارية) الع ليات  كل  وع وما 

الصناعية و املالية املسصلة ب وضوع)

الشركة.

زهرة) تجزئة  (: اإلجس اعي) املقر 

عين) طريق  5أ  قطعة) (2 املدائن)

الشقف فاس.

مدة الشركة):)محددة في)99)سنة.

في) محدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

مائة الف درهم))111111.11)درهم()

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) قس ت 

كلها) للواحدة  درهم  (111 فئة) من 

مكستبة ومحررة ك ا يلي.

السيدة العبدالوي فاط ة الزهراء)

1111حصة.)

طرف) من  تسيي1  ذات  الشركة 

الزهراء) فاط ة  العبدالوي  السيدة 

ملدة غي1 محددة و التي تقبلت املهام)

تصبح) وبالسالي  لها  أعطيت  التي 

و توقيع من) الشركة حاملة إلمضاء)

فاط ة) العبدالوي  السيدة  طرف 

الزهراء)ح زة بص تها مسي1ة الشركة.

في) تبسدئ  االجس اعية  السنة  (

من) (31 في) لسنسهي  يناير  من  ال اتح 

ديس 14.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

ب اس) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  (25/18/2122 بساريخ)

4436)السجل السجاري)73557.

107 P

 JTEKT AUTOMOTIVE

MOROCCO
شركة محدودة مبسطة

رأس ال : 177.451 يورو

 LOT(N°161 : املقر الرئي�شي

 BIS ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION DE

 TANGER AUTOMATIVE CITY

 COMMUNE JOUAMAA

 PROVINCE(FAHS - ANJRA,

TANGER

السجل السجاري رقم 84271 طنجة

IF : 24866922

ICE : 001969259000072

القرارات) محضر  ب وجب 

يوليو) (29 بساريخ) للشركاء) الج اعية 

 JTEKT شركة) شركاء) قرر  (،2122

AUTOMOTIVE MOROCCO،)وهي)

برأس ال) مبسطة  محدودة  شركة 

قدره)177.451)يورو،)ما يلي):

(- جان) السيد  اسسقالة  تأكيد 

كرئيس) مهامه  من  غييون  فيليب 

للشركة)؛

تعيين السيد لوران كلود بي1وت،)

جواز) يح ل  الجنسية،) فرن�شي 

رئيسا) (12CF759434 رقم) الس ر 

جديدا للشركة)؛

اإلجراءات) اسسك ال  صالحيات 

الشكلية.

املحك ة) بسجل  اإليداع  تم 

يوليو) (22 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8859.
قصد النشر واإلعالن

108 P

 VARROC LIGHTNING

SYTEMS MAROC
شركة مجهولة الهوية

رأس ال : 174.151.211.11 درهم

 A LOT 21 : املقر الرئي�شي

 133 ZONE(FRANCHE

 TANGER AUTOMATIVE CITY

 COMMUNE JOUAMAA

 PROVINCE(FAHS - ANJRA,

TANGER

السجل السجاري رقم 84197 طنجة

IF : 24854301

ICE : 001957275000048

وفقا ملحضر مجلس اإلدارة بساريخ)

19)يوليو)2122،)تقرر ما يلي):

مح د) السيد  اسسقالة  تأكيد 

تن يذي) كرئيس  مهامه  من  لباوش 

للشركة)؛

طالب،) �شي  جالل  السيد  تعيين 
ملدة) للشركة  جديدا  تن يذيا  رئيسا 

عام واحد.

لغرض) ت نح  التي  الصالحيات 

اسسك ال اإلجراءات القانونية.

املحك ة) بسجل  اإليداع  تم 

يوليو) (19 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8788.
قصد النشر واإلعالن

109 P

 BAKLOUL TRANSAC

SERVICES
وضع) تم  عرفي  عقد  ب قس�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

األوصاف) وذات  محدودة  مسؤولية 

السالية):

 BAKLOUL TRANSAC(:(التس ية

.SERVICES

الغرض):)تحويل األموال.
رقم) (16 شارع) (: االجس اعي) املقر 

3563)مكرر)2)أوجه عروس مكناس.
رأس املال):)111.111)درهم مجزأة)

درهم) (111 بقي ة) سهم  (1111 إلى)

للسهم الواحد):
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طارق بقلول):)300)سهم)؛

نعي ة بقلول):)711)سهم.

اإلدارة):)نعي ة بقلول.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  القانوني 

ب كناس وعليه حصلت الشركة على)

السجل السجاري رقم)51031.

110 P

HBT SOLUTIONS
SARL

السجل السجاري : رقم 52663

الغي1 عادي) العام  الج ع  محضر 

السيد عبد) (2122 يوليو) (25 بساريخ)

من أسه ه،) (51% هللا الكباري يبيع)

درهم) (111 بسعر) سه ا  (511 (: أي)

للسيد) درهم  (51.111 أي) للسهم،)

(، عرفي) عقد  بواسطة  وهبي.) ع اد 

تغيي1 الشكل القانوني من شركة ذات)

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ع اد) السيد  جديد  مسي1  اضافة  ؛)

أع ال) (: النشاط) إضافة  وهبي،)

(،MT/BT الكهربائية) الت1كيبات 

 31 تحويل املقر االجس اعي من شقة)

مكناس) وسالن  (2 مجد) دال  ع ارة 

إلى ع ارة رقم)7)الطابق الثاني إقامة)

من آس ي مكناس،) (5 اعيادة شارع)

اعيايدة قانون أسا�شي جديد.

السجارية) باملحك ة  اإليداع  تم 

ب كناس.

111 P

SQUARE CALL
يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) تم وضع  (،2122 يونيو) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة وذات األوصاف السالية):

.SQUARE CALL(:(التس ية

االتصال) مركز  مشغل  (: الغرض)

الهات ي،)مركز اتصال.

 13 مكسب رقم) (: املقر االجس اعي)

شارع) (48 رقم) من ع ارة  (4 الطابق)

مح د)6)مرجان)2)مكناس.

رأس املال):)111.111)درهم مجزأة)

درهم) (111 بقي ة) سهم  (1111 إلى)

للسهم الواحد):

اسامة بل ضيل):)511)سهم)؛

س يان ربعي):)511)سهم.

اإلدارة):)اسامة بل ضيل و س يان)

ربعي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  القانوني 

ب كناس وعليه حصلت الشركة على)

السجل السجاري رقم)56665.

112 P

OUYADALIMMO

ب قس�شى عقد عرفي موقع بساريخ)

تأسيس) تم  (،2122 أغسطس) (24

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الخصائص السالية):

االسم):)أيضا إلي و.

االنعاش) (: السجاري) النشاط 

العقاري واالشغال العامة.

مرس) تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

الخي1 رقم)253)مرس الخي1 ت ارة.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حصة اجس اعية) (1111 مقس ة إلى)

هدهودي عالل) السيد  إلى  م نوحة 

والسيدة) اجس اعية،) حصة  (611

ملوك احالم)411)حصة اجس اعية.

هدهود) السيد  إلى  التسيي1  يعهد 

تجزئة مرس) الساكن بس ارة،) عالل،)

الحامل) الخي1  مرس  (253 الخي1 رقم)

 IB113748 رقم) الوطنية  للبطاقة 

والسيد ملوك احالم،)القاطنة بس ارة)

الحاملة) (،1 املسي1ة) حي  (644 رقم)

.680253A(للبطاقة الوطنية رقم

مدة الشركة):)99)سنة.

املحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تجاري  بس ارة سجل  االبسدائية 

137079)بساريخ)29)أغسطس)2122.

113 P

FIDUCIAIRE ABDOU

SIEMPRE BELLA
SARL AU

في حرر  عرفي  عقد   ب قس�شى 

تأسيس) تم  (،2122 أغسطس) (25  

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م بالخصائص السالية):

 SIEMPRE (: السجاري) االسم 

.BELLA SARL AU

الهدف االجس اعي):)صالون الشعر)

والسج يل.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 

درهم) (111 حصة) (1111 إلى) مقسم 

للحصة الواحدة مقس ة كاآلتي):

 1111 الزاهر،) جيهان  (: السيدة)

حصة.

 98 :)بلوك ل رقم) املقر االجس اعي)

القامرة الش الية ج ي م الرباط.

التسيي1):)السيدة):)جيهان الزاهر.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم)162293.
ب ثابة مقسطف وبيان

114 P

N.E.L MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 12 ع ارة 98 

اقامة السعادة حي املح دي اكادير

 الج ع العام االسسثنائي بساريخ

2 يناير 2121

املصادقة على ت ويت األسهم - تعيين 
مسي1 جديد

الج ع) ملداولة  طبقا 

يوم املنعقد  االسسثنائي   العام 

2)يناير)2121،)تقرر ما يلي):

ج يع) ت ويت  على  املصادقة 

ي لكها) التي  االجس اعية  الحصص 

السيد) الى  الدين  نور  اسهاد  السيد 

ابراهيم مرابط.

أصبح) الس ويت،) لهذا  نتيجة 

السيد مرابط ابراهيم املالك الوحيد)

N.E.L MEDIA(ألسهم شركة

قبول اسسقالة السيد اسهاد نور)

للشركة) ك سي1  منصبه  من  الدين 

وتعيين السيد مرابط ابراهيم محله)

ك سي1 وحيد للشركة.

وبذلك تم تعديل النظام األسا�شي.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت (2121 ف14اير) (19  بساريخ)

رقم)98416.
املسي1

115 P

FIDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

STE CLEAR OCEAN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
ب قس�شى عقد عرفي للج ع العام)

الغي1 العادي لل ساه ين في الشركة)

بساريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

25)يوليو)2122)قرر ما يلي):
زيادة) (: زيادة الرأس ال االجس اعي)

في الرأس ال االجس اعي من)111.111 

درهم بإضافة) (2.111.111 درهم إلى)

حصص جديدة للرأس ال االجس اعي)

مقسم) درهم  (1.911.111 بقي ة)

درهم) (111 حصة بث ن) (19.111 إلى)

للواحدة موزع كالسالي):

السيد خطاب زميزم)7981)حصة)؛

سالم عادل منجي)3420)حصة)؛

عامر عزيز املخسار)3420)حصة)؛

سالم ربيعي)4181)حصة)؛

املج وع)19.111)حصة.

(: الجديد) االجس اعي  الرأس ال 

مقسم إلى)21.111)حصة بث ن)111 

درهم للواحدة موزع كالسالي):

 8411  841.111 زميزم) خطاب 

حصة)%42)؛

 360.000 منجي) عادل  سالم 

3600)حصة)%18)؛

 360.000 املخسار) عزيز  عامر 

3600)حصة)%18)؛
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 4411  441.111 ربيعي) سالم 
حصة)%22)؛

 21.111  2.111.111 املج وع)
حصة)%111)؛

تحيين النظام األسا�شي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكسابة  القانوني 
بإنزكان) االبسدائية  باملحك ة 
تحت (2122 أغسطس) (24  بساريخ)

رقم)2022/1637.
116 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
 B.P 616 - BIOUGRA CHTOUKA AIT 

BAHA
TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41 

STE CLEAR OCEAN
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
MODIFICATION

ب قس�شى عقد عرفي للج ع العام)
الغي1 العادي لل ساه ين في الشركة)
بساريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

25)يوليو)2122)قرر ما يلي):
ت ويت الحصص):

حصص) ج يع  حصة  (251
ل ائدة) لحسن  ايت  نعي ة  السيدة 

السيد خطاب زميزم)؛
السيد) حصص  من  حصة  (111
السيد) ل ائدة  منجي  عادل  سالم 

خطاب زميزم)؛
سالم) حصص  من  حصة  (221
سالم) السيد  ل ائدة  منجي  عادل 

ربيعي.
السيد) حصص  من  حصة  (71
السيد) ل ائدة  املخسار  عزيز  عامر 

خطاب زميزم)؛
في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 
إلى) مقسم  درهم  (111.111 مبلغ)
1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

موزع كالسالي):
42111 زميزم)  خطاب 

421)حصة)؛
18.111 منجي) عادل   سالم 

181)حصة)؛

18.111 املخسار) عزيز   عامر 
181)حصة)؛

22.111 ربيعي)  سالم 
221)حصة)؛

111.111  املج وع)
1.111)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 
 24 بساريخ) بإنزكان  االبسدائية 
رقم) تحت  (2122 أغسطس)

 .1637/2022
117 P

LAZERHUB
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 
قد تم) بالرباط،) (2122 أغسطس) (3
وضع القانون األسا�شي لشركة تح ل)

الخصائص السالية):
LAZERHUB SARL(:(التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
املسؤولية املحدودة.

إعالنات   : االجس اعي  الهدف 
)صناعة ورق ية( ؛

اإلعالن  وعرض  وطباعة  تصنيع 
وتركيب أحداث االتصاالت ؛

السكوين)؛
أع ال مسعددة)؛

خدمات الديكور)؛
بيع بالسجزئة وبالج لة)؛

توصيل الخدمات)؛
االسسي1اد والسصدير)؛

السجارة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (111

على الشكل السالي):
السيد هشام حزيم):)551)حصة)؛
السيد املهدي قريش):)411)حصة)؛

السيد توفيق جواد):)51)حصة.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

الـسأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي):)رقم)5)اقامة بدر)

الع ارة)57)حي املحيط الرباط.

املسي1):)السيد هشام حزيم.
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.162283

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم)127211 

بساريخ)25)أغسطس)2122.

118 P

MAROCDEV
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 

بالرباط،)قد تم) (2122 11)أغسطس)

وضع القانون األسا�شي لشركة تح ل)

الخصائص السالية):

MAROCDEV SARL(:(التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي : 

الدراسات واملراقبات السقنية ؛

الجدولة والسوجيه والتسيق ؛

االسسي1اد والسصدير ؛

تقديم الخدمات ؛

السجارة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (111

على الشكل السالي):

 511 (: اإلله اشطبي) السيد عبد 

حصة)؛

السيد الحسين هاقي):)511)حصة)؛

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

الـسأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) ج  بلوك  (: االجس اعي) املقر 

الطابق الثالث ديور الحومر حي) (82

يعقوب املنصور الرباط.

االله) عبد  السيد  (: املسي1ان)

اشطبي والحسين هاقي.
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.162325

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم)127247 

بساريخ)29)أغسطس)2122.

119 P

KITCHEN SAHA
SARL AU

تعديالت قانونية
بساريخ)8)يونيو)2122)قرر الشريك)

الوحيد للشركة ما يلي):

السص ية النهائية للشركة.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

تحت (2122 يوليو) (7  بالعيون بساريخ)
رقم)22/2132.

120 P

NOSTRA BRANDS
تأسيس شركة 

بساريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (26/18/2122

الشركة ذات امل يزات السالية:

NOSTRA BRANDS(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة و ذات الشريك)

الوحيد

يسعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):)

است1اد و تصدير،)السجارة العامة،)

ج يع) تصدير  و  اسسي1اد  السجارة 

املنسوجات البحرية.

الضباط) نادي  (: الرئي�شي) املقر 
ع ارة)12)الشقة)03)العيون

مبلغ) في  حدد  (: الرأس ال)

إلى) مقس ة  درهم  (111.111,11

1111)حصة من فئة)111)للواحدة في)

ملك السيدة فاط ة الزهراء)الغر�شي.

تسيي1 من طرف السيدة) (: اإلدارة)

فاط ة الزهراء)الغر�شي

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

تحت (26/18/2122  بالعيون بساريخ)
رقم)42803.

121 P



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   16948

 ASTAJ CONSULTING

 TRAINING AND

COMMUNICATION OFFICE
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ب سـاهـم واحــد

بـساريخ) العرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوانـيــن) وضــع  تـــم  (،26/17/2122

الـشـركة ذات امل يزات الـساليـة)

 ASTAJ (: التس يـــة)

 CONSULTING TRAINING AND

COMMUNICATION OFFICE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة ب سـاهـم واحــد.

السدريب) :)االستشارات،) املوضـــوع)

والسعليم املسس ر.

وتنظيم) ،املناقشات  السوجيه)

املؤت رات

عبدة، زنقة  (: الرئـيسـي)  املقـر 

رقم)14،)حي خط الرملة)11،)العيون.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 درهم مقس ة إلى)

ي لكها) للواحدة،) درهم  (111 فئة)

بالكامل):)السيد):)الزياني ايوب.

السيد) طــرف  من  تـسـي1  (: اإلدارة)

الزياني الهناء.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسـدائـية بالعيون)

رقم) تحت  (19/18/2122 بساريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2481/2122

السجاري تحت الرقم السحليلي عدد):)

.42615
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ائس انية أس ار كونساي

شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف النقال:37 43 74 1662 

الهاتف)60/97/72/0537

 PLAYHAUS SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

تم تأسيس) ب قس�شى عقد عرفي,)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 PLAYHAUS (: االجس اعي) اللقب 
 SARL

الشركاء):)-)السيدة ع ي ة البيض)
ب.و.ط)A438453)---300)سهم.

ايت) ليلى  السيدة 
 A441684 ب.و.ط)  ح زة 

300)سهم
ب.و.ط) اوجداد  جليلة  السيدة 

G268746ن 300)سهم
املسي1):)السيدة ع ي ة البيض.

السيدة ليلى ايت ح زة.
درهم) (91.111.11 (: املال) رأس 

)تسعون ألف درهم(.
النشاط):

)•)تنظيم وتسيي1 املناسبات.
فيال) (c بلوك) (9 القطاع) (: العنوان)

رقم)21)حي الرياض الرباط.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11/18/2122 السجارية بالرباط يوم)
السجاري) السجل  رقم6476،) تحت 

رقم)161933.
للبيــــــــــــان
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STE TASLIGHOUA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : مراب رقم 2 
الكائن بسجزئة جنان زمور رقم 1453 

الخ يسات
العام) الج ع  محضر  ب وجب 
 8 بساريخ) بالخ يسات  االسسثنائي 

أغسطس)2122)تقرر ما يلي):
السيدة) حصص  ج يع  ت ويت 
عزيزة وعلي)511)حصة ل ائدة السيد)

عزيز اورحو.
للراس ال) الجديد  السوزيع 

االجس اعي):
السيد عزيز اورحو)....)511)حصة.

السيد عبد الص د اري ي).....)511 
حصة.

تعيين السيد عبد الص د اري ي)
الوطينة) السعريف  لبطاقة  الحامل 
للشركة) ك سي1  (، (X199884 رقم)

وذلك ملدة غي1 محدودة.

االسا�شي) القانون  على  املصادقة 

السعديلي للشركة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

أغسطس) (23 بساريخ) بالخ يسات 

السجل) (.323 رقم) تحت  (،2121

السجاري رقم)29225.
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STE J.O IMMOBILIERE
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي) العقد  شروط  حسب 

تأسيس) تم  (،2122 يوليو) (5 بساريخ)

محدودة) لشركة  االسا�شي  النظام 

وذلك) وحيد  بشريك  املسؤولية 

حسب امل يزات السالية):

 STE J.O (: التس ية)

.IMMOBILIERE SARL AU

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

مقدمة) تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

الريف رقم)45)جرف امللحة.
عقاري) منعش  (: والغاية) الغضر 

واالشغال املخسل ة.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل السجاري.
راس ال الخاص):)111.111)درهم)

1111)حصة اجس اعية) مقس ة على)

في) حصة  لكل  درهم  (111 فئة) من 

حوزة الشريك الوحيد):

الحامل) الج14ي  عزوز  السيد 

رقم) الوطينة  السعريف  لبطاقة 

C715771... 1111)حصة.

من) ابسداء) (: االجس اعية) السنة 

كل) من  ديس 14  (31 الى) يناير  فاتح 

سنة.

املديرية):)السيد عزوز الج14ي ملدة)

غي1 محدودة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بساريخ بلقصي1ي   االبسدائية 

السجل) (،2122 أغسطس) (25  

السجاري رقم)887.
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ائس انية فداد)

ش.ذ.م.م.

مقر):)5)املركز السجاري ابن سينا اكدال الرباط

الهاتف):)05.37.77.59.72

 STE OICO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

السعريف الضريبي : 52599471

املوقع) الشركة  نظام  ب قس�شى 

(،2122 يونيو) (28 ببنسلي ان بساريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة باملواص ات السالية):

 STE OICO(:(التس ية االجس اعية

.SARL

اسسي1اد) (: االجس اعي) الغرض 

وتسويق مخسلف منسوجات السواصل.

االغراض) وتسويق  اسسي1اد 

)االضاءة،) وأجرزائها) االلكت1ونية 

الصوتن املوزع،)واالغراض اليومية(.

تصنيع منسوجات السواصل.

استشارة وتحسين االجهزة ل ائدة)

الشركات))الت1كيب السقني،)السنظيم،)

االنظ ة واللجوء(.

شقة رقم) د،) (1 (: املقر االجس اعي)

115،)اقامات الكولف بوزنيقة.

درهم) (151.111 (: الراس ال)

 111 حصة بقي ة) (1511 مقسم الى)

النحو) على  موزعة  للواحدة  درهم 

السالي):

 751 (... شابعي) نجيب  السيد 

حصة اجس اعية.

 751 (...... نادية) الدراز  السيدة 

حصة اجس اعية.

 1511 (..... الحصص) مج وع 

حصة اجس اعية.

التسيي1):)السيدة الدراز نادية.

من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير وتنسهي في)31)ديس 14.

املدة):)99)سنة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

 11 بساريخ) ببنسلي ان  االبسدائية 

أغسطس)2122،)تحت رقم)573.
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ائس انية أس ار كونساي

شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف النقال:37 43 74 1662

)الهاتف):)60/97/72/0537

 STE MEHONASA TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات شريك واحد

تاسيس شركة
تم تأسيس) ب قس�شى عقد عرفي,)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك واحد)
 MEHONASA اللقب االجس اعي:)

 TRANS SARL AU
حبيبي) ح يد  السيد  (: الشريك)

ب.و.ط)-)X114564  1111)سهم)
املسي1):)السيد ح يد حبيبي.
رأس املال):)111.111)درهم.

النشاط:نقل البضائع
)بيع معدات البناء.

هكسار قطاع) (24 تجزئة) (: العنوان)
3)رقم)19)ت ارة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 يوم) الرباط  السجارية 
السجل) (،01319 تحت رقم) (،2122

السجاري رقم)136675.
للبيــــــــــــان
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STE MOVE UP INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
راس الها : 511.111 درهم

مقرها االجس اعي : شارع عبد املومن 
درج أ طابق 6 شقة رقم 28 املح دية
العام) الج ع  محضر  على  بناءا 
يوليو) (19 بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2122
 MOVE UP INGENIERIE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة) (،AU

وذات شريك وحيد ما يلي):
ت ويت حصص):)

ت ويت)411)حصة اجس اعية من)
طرف السيدة رقية زياني الى السيد)

مصط ى مسعودي.

ت ويت)211)حصة اجس اعية من)

طرف السيدة رقية زياني الى السيد)

عبد اللطيف ال ارس.

ت ويت)211)حصة اجس اعية من)

طرف السيدة رقية زياني الى السيد)

عالل خرصة.

ت ويت)211)حصة اجس اعية من)

طرف السيدة رقية زياني الى السيد)

سعيد مسعودي.

جديد) مسي1  وتعيين  اسسقالة 

للشركة مع صالحية السوقيع):

العام) الج ع  محضر  على  بناء)

الحصص) بس ويت  االسسثنائي 

اسسقالة) قبول  تم  أعاله،) املذكورة 

السيدة رقية زياني من مه ة التسيي1)

مع تعيين السيد مصط ى مسعودي)

اعس اد) مع  للشركة  جديد  ك سي1 

ج يع) الت ام  الوحيد  توقيعه 

الع ليات االدارية والبنكية.

:)تغيي1 املقر) تغيي1 املقر االجس اعي)

شارع عبد) (: العنوان) االجس اعي من 

 28 6)شقة رقم) املومن،)درج أ طابق)

املح دية.

محل تجاري) (: السالي) العنوان  الى 

 1 رقم) فسح  ع ارة  االر�شي  بالطابق 

عين عودة ت ارة.

بناءا على) (: تغيي1 الشكل القانوني)

االسسثنائي) العام  الج ع  محضر 

أعاله،) املذكورة  الحصص  بس ويت 

تم تغيي1 الشكل القانوني للشركة من)

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات)

شريك وحيد الى شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

ليصبح) الشركة  نشاط  تغيي1 

:)مقاول في أشغال مسعددة أو) كاالتي)

البناء.

تاجر.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بساريخ باملح دية   االبسدائية 

رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (29  

1676،)السجل السجاري رقم)26671.
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STE LUXURY WORLD CARS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة
بالرباط) املؤرخ  ب قس�شى محضر 

بساريخ)25)أغسطس)2122،)تم وضع)

القوانين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات امل يزات السالية):

الهدف):)كراء)السيارات.
املقر):)رقم)2)زنقة عنيبة م ر)11 

حي الرياض الرباط.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
:)حدد راس ال ب ا قدره) راس ال)

 1111 على) مقسم  درهم  (111.111

للواحدة،) درهم  (111 بنسبة) حصة 

االجس اعي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

االرباح) %من  (5 تؤخذ) (: االرباح)

الصافية للساسيس االحسياطي.

:)السيد أسامة موجيد) الحصص)

1111)حصة.

املج وع)......)1111)حصة.

من) الشركة  تدار  (: التسيي1)

طرف السيد اح د بوملك ملدة غي1)

محدودة.

الضبط) بكسابة  االيداع  تم 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم)

السجل السجاري)162285.
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 STE PRESTIGE LOCATION

MARRAKECH
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة
بالرباط) املؤرخ  ب قس�شى محضر 

بساريخ)25)أغسطس)2122،)تم وضع)

القوانين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات امل يزات السالية):

الهدف):)كراء)السيارات.
املقر):)رقم)2)زنقة عنيبة م ر)11 

حي الرياض الرباط.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
:)حدد راس ال ب ا قدره) راس ال)

 1111 على) مقسم  درهم  (111.111

للواحدة،) درهم  (111 بنسبة) حصة 

االجس اعي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

االرباح) %من  (5 تؤخذ) (: االرباح)

الصافية للساسيس االحسياطي.

الحصص):)

 511 السيد عبد الرحيم منسصي1)

حصة.

 511 الس اللي) محسن  السيد 

حصة.

املج وع)......)1111)حصة.

تدار الشركة من طرف) (: التسيي1)

السيد مح د زعيم ملدة غي1 محدودة.

الضبط) بكسابة  االيداع  تم 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم)

السجل السجاري)162303.
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 STE HADIOUI

CONSULTING
SARL AU

نون14) (9 ب قس�شى عقد مسجل في)

ذات) شركة  تاسيس  تم  (،2118

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

االسم السجاري):

 STE HADIOUI CONSULTING

.SARL AU

 1 رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 

 11 22)شارع قلعة مكونة رقم) اقامة)

حي ال رح قطاع)4)القرية سال.

قانونية) استشارات  (: النشاط)

وضريبية.

املحاسبة.

توطين الشركات،)تقديم الخدمات)

بشكل) والسصدير  االسسي1اد  وأع ال 

عام.
حصة وحيدة) (: الشركة) راس ال 
الهاديوي) الحق  عبد  السيد  ل ائدة 

111.111)درهم.
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الحق) عبد  السيد  (: املسي1)

الهاديوي.

الضبط) كسابة  لدى  االيداع  تم 

باملحك ة السجارية بالرباط بساريخ)29 

نون14)2118،)تحت رقم)29195.
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 STE ALPHA TP

 SARL

)شركة ذات مسؤولية محدودة)

تأسيس شركة
تقرر) الشركاء) قرار  ب وجب 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

تسكون) فإنها  لذلك  تبعا  و  محدودة.)

و) جامور  باهلل  منسصر  السيد  من 

السيدة) و  جوهاد  رضوان  السيد 

شي اء)جوهاد)

نشاط الشركة:اإلنعاش العقاري.

أع ال البناء)و أع ال مسنوعة.

 5 زنقة رقم) (3 رقم) مقر الشركة:)

بلوك)1)تامومنت خني رة)

. ALPHA TP SARL(:(تس ية

تاريخ) من  ابسداء) سنة  (99 املدة:)

إحداثها ال علي.

 111.111 في) حدد  املال:) رأس 

حصة) (1111 على) مقسم  دره ا 

بقي ة)111)درهم للواحدة.)

باهلل) منسصر  السيد  (: التسيي1)

جوهاد) شي اء) السيدة  و  جامور 

تسيي1 مشت1ك.

باهلل) منسصر  السيد  (: السوقيع)

جوهاد) شي اء) السيدة  و  جامور 

توقيع فردي.)

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

24)غشت) االبسدائية بخني رة بساريخ)

2122)تحت رقم)4491.
)و هذا ب ثابة مقسطف و بيان)
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 EL HARRAR WELDER
 COMPANY

SARL AU
EHWC

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 
تأسيس شركة

تقرر) الشركاء) قرار  ب وجب 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
محدودة بشريك واحد).)و تبعا لذلك)
القادر) السيد عبد  تسكون من  فإنها 

حرار.
خدمات مسنوعة) نشاط الشركة:)
في مجال صناعة الحديد ألجل البناء
أع ال الحدادة وأع ال مسنوعة.

عسارس) عين  الشركة:تجزئة  مقر 
 4 رقم) (112 ع ارة) الثاني  الطابق 

الصخي1ات)
 EL HARRAR (: الشركة) تس ية 
 WELDER COMPANY (EHWC(

.SARL AU
تاريخ) من  ابسداء) سنة  املدة:99)

إحداثها ال علي.
 111.111 في) حدد  املال:) رأس 
حصة) (1111 على) مقسم  دره ا 

بقي ة)111)درهم للواحدة.)
التسيي1):)السيد عبد القادر حرار.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
غشت) (22 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)137033.
)و هذا ب ثابة مقسطف و بيان)
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STE JAMACHOK
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 111.111 درهم
السجل السجاري رقم : 16199

رقم السعريف الضريبي : 21772979
املؤرخ) العام  الج ع  ب قس�شى 
رئيس) قرر  (،2122 أبريل) (19 بساريخ)
ذات) شركة  (JAMACHOK الشرك)
واحد) برئيس  محدودة   مسؤولية 

ما يلي):
ت ويت) (: ت ويت حصص الشركة)
1111)حصة من السيد جاما رشوق)

الى السيد صالح الدين رشيق.

قبول اسسقالة السيد جاما رشوق)

ك سي1 للشركة.

تعيين السيد صالح الدين رشيق)

ك سي1 جديد للشركة.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

نسخسين من املحضر الش هي املسعلق)

االبسدائية) باملحك ة  السغيي1  بهذا 

(،2122 يوليو) (6 بساريخ) بالجديدة 

تحت رقم)2192.

134 P

STE CHEGDAL  BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 111.111 درهم

السجل السجاري رقم: 126637
رقم السعريف الضريبي : 12811614

املؤرخ) العام  الج ع  ب قس�شى 

2119،)قرر رئيس) 16)سبس 14) بساريخ)

 CHEGDAL BUILDING الشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة برئيس)

واحد ما يلي):

ت ويت حصص الشركة):

حصة من السيد) (1111 ت ويت) (

برود بشي1 الى السيد رشيد بلوالي.

قبول اسسقالة السيد برود بشي1)

ك سي1 للشركة.

تعيين السيد رشيد بلوالي ك سي1)

جديد للشركة.

تم االيداع نسخسين من املحضر)

السغيي1) بهذا  املسعلق  الش هي 

بالدارالبيضاء،) السجارية  باملحك ة 

رقم) تحت  (،2119 اكسوبر) (31 تاريخ)

.718883

135 P

STE SAM ET MED
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 111.111 درهم

السجل السجاري رقم : 258747
رقم السعريف الضريبي : 26063236

املؤرخ) العام  الج ع  ب قس�شى 

2119،)قرر رئيس) بساريخ)13)سبس 14)

SAM ET MED)شركة ذات) الشركة)

مسؤولية محدودة ما يلي):

ت ويت حصص الشركة):
حصة من السيد) (1111 ت ويت) (
بشي1) برود  والسيد  سعيد  اسسي1ة 
السيد) الى  السعدية  برواد  والسيدة 

عبد اللطيف ماهر.)
اسسي1ة) السيد  اسسقالة  قبول 
سعيد والسيد برود بشي1 ك سي1ان)

للشركة.
تعيين السيد عبد اللطيف ماهر)

ك سي1 جديد للشركة.
تم االيداع القانوني نسخسين من)
املحضر الش هي املسعلق بهذا السغيي1)
بالدارالبيضاء،) السجارية  باملحك ة 
رقم) تحت  (،2119 نون14) (26 تاريخ)

.721294
136 P

STE OTHMANTELECO
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 111.111 درهم
السجل السجاري رقم : 115577

السعريف الضريبي رقم : 2821288
املؤرخ) العام  الج ع  ب قس�شى 
2119،)قرر رئيس) بساريخ)13)سبس 14)
شركة) (OTHMANTELECO الشركة)

ذات مسؤولية محدودة ما يلي):
والسيد) بشي1  برود  السيد  بيع 
مرزاق عبد الكبي1)1111)سهم باسم)
إلى) (OTHMANTELECO الشركة)

السيد رشيد بلوالي.
قبول اسسقالة املسي1 السيد برود)
بشي1 والسيد مرزاق عبد الكبي1 من)

.OTHMANTELECO(الشركة
تعيين السيد رشيد بلوالي ك سي1)
.OTHMANTELECO(جديد للشركة
للشركة) السجاري  الشكل  تغيي1 
شركة) (OTHMANTELECO من)
الى) محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات) شركة  (OTHMANTELECO

مسؤولية محدودة برئيس واحد.
تم االيداع نسخسين من املحضر)
الش هي املسعلق بهذا السغيي1 باملحك ة)
 30 تاريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 

سبس 14)2119،)تحت رقم)715153.
137 P
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 STE LITFINANCE

CONSULTING
SARL AU

بالرباط) عرفي  عقد  ب قس�شى 

بساريخ)12)ماي)2122،)قد تم تاسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

 LITFINANCE (: التس ية)

.CONSULTING SARL AU

االستشارة في) (: الهدف االجس اعي)

السدبي1 تكوين والوساطة.

راس ال الشركة):)111.111)درهم)

مقس ة الى)1111حصة من فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.

مح د) السيد  الوحيد  الشريك 

أمي1 الرمال)1111)حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)ع ارة رقم)1)رقم)59)شارع)

فال ولد ع ي1 اكدال الرباط.

املسي1):)السيد مح د امي1 الرمال.
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

(،2122 يوليو) (8 بساريخ) (161547 (:

باملحك ة السجارية بالرباط.

138 P

STE CR TP
 SARLAU 

RC(N°112547

 إنهاء تص ية الشركة
ب قس�شى عقد عرفي حرر بس ارة)

في)25)أبريل)2122،)قرر الج ع العام)

«)ش م) (CR TP (« االسسثنائي لشركة)

مالها) رأس  الوحيد  الشريك  ذات  م 

في) الرئي�شي  مقرها  11.111درهم،)

ومح د) الثاني  الحسن  زاوية  ت ارة 

 .5B شقة) النخيل  ع ارة   السادس 

ما يلي:

السام) السص ية ومنح اإلبراء) إنهاء)

والنهائي لل ص ي.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت) (،2122 أغسطس) (30 بساريخ)
رقم)127253.

139 P

 STE MACROLYS
 SARL

 28 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

يوليو)2122،)تم تاسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تس ز ب ا يلي):)

(: االجس اعية) التس ية 

.MACROLYS

الهدف االجس اعي):)تحويل االموال)

وسيط مالي.

:)31)شارع موالي) املقر االجس اعي)

علي الشريف مسي1ة)1)ت ارة.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)

مكون من)1111)حصة.

 1111 الراي�شي) هاجر  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيدة هاجر الراي�شي) (: التسيي1)

والسيد وديع مرابط مسي1ان للشركة)

ملدة غي1 محدودة.

السنة االجس اعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديس 14.
رقم السجل السجاري)136895.

السجاري) السجل  في  السقييد  تم 

بس ارة بساريخ)28)يوليو)2122.

140P

CLINIQUR AL BOUSTANE
ت ويت األسهم

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

قام) (،2122 يوليو) فاتح  بساريخ 

 CLINIQUE بنكي1ان) مح د  السيد 

 141 بس ويت) (AL BOUSTANE

ي لكها) سه ا  (169 أصل) من  سه ا 

 CLINIQUE AL BOUSTANE  في)

ش م م على النحو السالي):

السعدي مالكة ل) السيدة نزهة 
93)سهم.

 47 السيدة فدوى ابنزكري مالكة)
سه ا.

ت ويتها) تم  التي  األسهم  مج وع 
من قبل الدكسور بنكي1ان مح د)141 

سهم.
تعديل) سيسم  سبق،) ما  بعد 

املادتين)6)و7)من النظام األسا�شي.
سيسم تعديل) على ما سبق،) بناء)

املادتين)6)و7)من النظام األسا�شي.
املادة)7):)راس املال):

في) تم تحديد رأس املال الشركة 
إلى) مقسم  درهم  (5.915.211 مبلغ)
درهم) (3.800 بقي ة) سهم  (1.554
 1.554 إلى) (111 مرق ة من) للسهم،)
شاملة مدفوعة بالكامل ومخصصة)
ب ا يتناسب مع حقوق كل) للشركاء)

منهم على النحو السالي):
بشو�شي) الوهاب  عبد  الدكسور 
ي لك)171)سهم ب)646.111)درهم.

الدكسور الشاوي رقعي وفاء)ي لك)
171)سهم ب)646.111)درهم.

الدكسور ج ال فكري ي لك ي لك)
169)سهم ب)642.211)درهم.

الدكسور يحيى شامي خزرجي ي لك)
169)سهم ب)642.211)درهم.

 168 الدكسور مح د فايق ي لك)
سهم ب)638.400)درهم.

ت سلك) السعدي  نزهة  الدكسورة 
136)سهم ب)516.811)درهم.

الدكسور كريم الحبابي ي لك)119 
سهم ب)452.211)درهم.

الدكسور عدنان السايح ي لك)61 
سهم ب)228.111)درهم.

الدكسورة فدوى ابنزكري ت لك)47 
سهم ب)178.611)درهم.

ت سلك) فاضلي  فاط ة  الدكسورة 
45)سهم ب)171.111)درهم.

الدكسورة كري ة ج14ي ت سلك)45 
سهم ب)171.111)درهم.

الدكسور خالد بوح وش ي لك)45 
سهم ب)171.111)درهم.

ي لك) املدني  اإلله  عبد  الدكسور 
45)سهم ب)171.111)درهم.

 43 الدكسور جالل مومن ي سلك)

سهم ب)163.400)درهم.

ت سلك) بس ة  الكبيتي  الدكسورة 

43)سهم ب)163.400)درهم.

الدكسور مح د ك ال بنيس ي لك)

36)سهم ب)136.800)درهم.

الدكسور مح د بنكي1ان ي لك)29 

سهم ب)111.211)درهم.

ت سلك) وهابي  خديجة  الدكسورة 

15)سهم ب)57.111)درهم.

 1.554 إج الي املساه ة النقدية)

سهم أي)5.915.211)درهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (28 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122،)تحت رقم)126764.

141 P

 STE BEAUTIFUL GOLD
السجل السجاري رقم)161841 

 شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد 

تاسيس شركة
)ب قس�شى القانون األسا�شي املؤرخ)

تقرر تأسيس) (2122 ماي) (24 بساريخ)

 BEAUTIFUL اسم) تح ل  شركة 

املسؤولية) »محدودة  (» (GOLD

خاصيتها كالسالي:

 BEAUTIFUL GOLD«(: التس ية)

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة  (»

وحيد

الشركة ت ارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب و خارجه،

واملجوهرات) املجوهرات 

السجزئة) )تاجر  والساعات)

لل جوهرات واإلكسسوارات(.

أنواع) ج يع  وإصالح  تصنيع 

املجوهرات.

بيع الهدايا املسنوعة.

اسسي1اد و تصدير.

خدمات أخرى.

(، املباشرة) غي1  أو  املباشرة  ملشاركة 

بأي شكل من األشكال)،)في الشركات)

م اثلة) أهداف  لسحقيق  تسعى  التي 

الع ليات ج يع  في  (، صلة) ذات  أو 
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مرتبطة) تكون  قد  التي  السجارية  (

إنشاء) خالل  من  الشركة  بهدف 

جديدة) تجارية  أع ال  أو   شركات 

املساه ة) طريق  عن  حتى  أو 

وبصورة) وغي1ها  االكسساب  في 

السجارية) املعامالت  ج يع  أعم 

وغي1) واملنقولة  واملالية  والصناعية 

مباشر بشكل  املسعلقة   املنقولة 

املذكورة) باألشياء) مباشر  غي1  أو  (

أعاله أو التي يحس ل أن تسهل وتطور)

نشاط الشركة.

املقر االجس اعي:)مقر الشركة حدد)

مج ع) (2 و) (1 رقم) في العنوان السالي:)

املنال)،)حي يعقوب املنصور)،)الرباط)

تأسست الشركة) املدة القانونية:)

تاريخ) من  ابسدءا  سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.

رأس ال) االجس اعي:) الرأس ال 

الشركة حدد في مبلغ سس ائة وسسون)

إلى) قس ت  ()671.111( درهم) ألً ا 

 (1167( مائة) وسبعة  آالف  سسة 

حصة من مائة درهم لكل حصة دفع)

نقدا) أنجزت  مساه ة  وي ثل  كليا 

ل ائدة الشركة من طرف

السيد سيدي زكرياء)الع راني))

)671.111()درهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

التسيي1:)يسي1 الشركة

الع راني،) زكرياء) سيدي  السيد 

14)درب الجديد،)املالح) القاطن رقم)

الجنسية) مغربي  املغرب،) (– الرباط)

ب) (17/18/1975 بساريخ) مزداد 

للبطاقة) حامل  املغرب  (– الرباط)

A653515(الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط تحت رقم)161841.

142 P

 STE AFOUI PROM
السجل السجاري رقم 162111 

شركة محدودة املسؤولية
 ذات املساهم الوحيد 

تأسيس شركة 
ب قس�شى القانون األسا�شي املؤرخ)
2122)تقرر تأسيس) 28)يونيو) بساريخ)
 AFOUI PROM اسم) شركة تح ل 
محدودة املسؤولية خاصيتها كالسالي):

(»AFOUI PROM« التس ية:)
املساهم) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد)
نشاطها) ت ارس  الشركة  الهدف:)

باملغرب وخارجه،
ع لية) وأي  العقارات  وبيع  شراء)

تطوير عقاري.
والسعاقد) العقارية  األع ال  أداء)
املباني) وتشييد  الباطن  من  عليها 
املهن) وج يع  املدنية  والهندسة 

وع وما ج يع أع ال البناء.
واألنابيب،) الطرق  أع ال  تن يذ 
والصرف) والح ر،) وإمدادات املياه،)
والسطوير،) والسطهي1،) الصحي،)
والسجريف،) والطالء،) واملعدات،)
وخطوط) واملعارض،) واألساسات،)

األنابيب والسقسي ات ال رعية؛
الصحي،) الصرف  أع ال  تن يذ 
والسدفئة،) والكهرباء،) وال سي ساء،)
والصيانة) والتهوية،) وتكييف الهواء،)
الوصول،) في  والسحكم  امليكانيكية،)
واألجهزة،) والسنظيم،) والكشف،)

وأع ال التسلل.
اقسناء)وشراء)وبيع وتأجي1 وتشغيل)

معدات البناء.
السوظيف وتوفي1 الع الة في سياق)

املشاريع العقارية أو أع ال البناء.
والسص يم) واملشورة  الدراسة 
لسحقيق) أشكاله  بج يع  الهند�شي 
أو تطوير أي ع ل صناعي أو تجاري)

مسعلق بهدف الشركة.
املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة)
أو) من خالل إنشاء)شركات جديدة،)
أو االكسساب في ع ليات) املساه ات،)
االندماج أو خالف ذلك في أي شركة)

ذات غرض مشابه أو ذي صلة؛

ع ليات) ج يع  أعم،) وبشكل 

االسسي1اد والسصدير السجارية واملالية)

وع ليات) والعقارية  والصناعية 

بشكل) املسعلقة  والسصدير  االسسي1اد 

مباشر أو غي1 مباشر باألشياء)املذكورة)

أخرى م اثلة أو) أعاله أو بأية أشياء)

ذات صلة،)أو يحس ل أن تعزز تن يتها)

بأي شكل من األشكال.

الشركة) مقر  االجس اعي:) املقر 

في) موطنة  السالي:) العنوان  في  حدد 

9،)بلوك م،)حي) WE CITY 12)قطاع)

الرياض)–)الرباط.

تأسست الشركة) املدة القانونية:)

تاريخ) من  ابسدءا  سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.
رأس ال) االجس اعي:) الرأس ال 

درهم) مبلغ  في  حدد  الشركة 

 25.111 إلى) قس ت  (2.511.111

حصة) لكل  درهم  (111 من) حصة 

ب ساه ة) ومدفوع  بالكامل  مكستب 

للسيد) بالكامل  ومخصص  عينية 
حاتم الع وي)

التسيي1:)يسي1 الشركة.

القاطن) (، الع وي) حاتم  السيد 

 4 شقة) (124 بسجزئة مع ورة ع ارة)

احصين سال مغربي الجنسية مزداد)

حامل لبطاقة) (11/11/1976 بساريخ)

.AD47216(السعريف الوطنية رقم

القانوني) السقييد  و  اإليداع  تم  (

املحك ة) لدى  السجاري  بالسجل 

أغسطس) (9 يوم) بالرباط  السجارية 

2122،)تحت رقم)162111.

143 P

STE TOMAFA
السجل السجاري رقم):)161761 

 شركة محدودة املسؤولية 

تاسيس شركة
ب قس�شى القانون األسا�شي املؤرخ)

2122)تقرر تأسيس) 19)يونيو) بساريخ)

 TOMAFA اسم) تح ل  شركة 

محدودة املسؤولية خاصيتها كالسالي):

محدودة) (»TOMAFA« التس ية:)

املسؤولية).

الشركة ت ارس نشاطها) (: الهدف)
باملغرب وخارجه،

اسسي1اد وتصدير وشراء)وبيع املواد)
الغذائية) واملنسجات  (، االستهالكية)
(، املنسجات) انواع  وج يع  (، العامة)
(، واألدوات) اليدوية  املهن  ومعدات 

والبستنة)،)ومنسجات السنظيف.
املعامالت) ج يع  عام،) بشكل 
السجارية والصناعية واملالية واملدنية)
قد) التي  (، املنقولة) وغي1  واملنقولة 
غي1) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
بغرض) (، جزئًيا) أو  كلًيا  (، مباشر)
أو) م اثلة  أغراض  بأية  أو  الشركة 
أن) املحس ل  من  والتي  (، صلة) ذات 

تعزز السن ية من الشركة املذكورة.
الشركة) مقر  االجس اعي:) املقر 
في) موطنة  السالي:) العنوان  في  حدد 
9،)بلوك م،)حي) WE CITY 12)قطاع)

الرياض)–)الرباط.
تأسست الشركة) املدة القانونية:)
تاريخ) من  ابسدءا  سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.
رأس ال) االجس اعي:) الرأس ال 
الشركة حدد في مبلغ مئة ألف درهم)
حصة) (1111 إلى) قس ت  (111.111
من مائة درهم لكل حصة دفع كليا)
وي ثل مساه ة أنجزت نقدا ل ائدة)

الشركة من طرف
 25111 الصدوق) هشام  السيد 

251)أسهم.) درهم)....))
 25111 السيد ابراهيم بن عرفة)

درهم).....)251)أسهم.)
درهم) (25111 بناني) السيد يسي1 

......251)أسهم)
السيد كاليكسط جبيكيي اكاماه)

25111)درهم)251)أسهم).
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
التسيي1:)يسي1 الشركة.

)السيد هشام الصدوق)،)القاطن)
ب يال بي وان زنقة مسك الليل الرمال)
مغربي) ت ارة  الهرهورة  الذهبية 
الجنسية مزداد بساريخ)24/11/1971 
حامل لبطاقة السعريف الوطنية رقم)

.D(329996
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السيد كاليكسط جبيكيي اكاماه)
مزداد) (SEVAGAN TOGO القاطن)
لجواز) حامل  (14/11/1971 بساريخ)

EB492961(س ر من الطوغو رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
بالسجل) مسجلة  الشركة  بالرباط 
يوليو) (25 بساريخ) بالرباط  السجاري 

2122)تحت رقم)161761.
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STE LADEFENCE
شركة ذات االسم املشت1ك 
راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 132 شارع حسن 
الصغي1 الطابق الثاني الدارالبيضاء

الحل املسبق للشركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بساريخ)
 5 بساريخ) ومسجل  (2122 ماي) (23
أغسطس)2122،)قرر شركاء)الشركة)
املسبق) الحل  املشت1ك،) االسم  ذات 
للشركة والشروع في تص يتها ابسداء)
زكري) السيد  تعيين  وتم  يومه  من 

مح د ك ص ي للشركة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
بساريخ) بالدارالبيضاء) السجارية 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (11

.834123
من اجل النسخ واالشارة
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 STE KARKOURI GLOBAL
SARL

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 
ب يدلت بساريخ)11)أغسطس)2122،)
للشركة) االسا�شي  القانون  وضع  تم 
ذات) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

امل يزات السالية):
 STE KARKOURI (: التس ية)

.GLOBAL SARL
املعدني،) االسسغالل  (: الهدف)

االسسي1اد والسصدير نيكوس.
مح د) شارع  (: االجس اعي) املقر 

روداني ميدلت.

يوم) من  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
في) ماعدا  للشركة  النهائي  الساسيس 

حالة ال سخ املسبق أو الس ديد.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقسم 
111)درهم للحصة الواحدة،)اكسسبت)

كالسالي):
قرقوري) للسيد  حصة  (611
عث ان و411)حصة للسيد قرقوري)

سعيد.
الشركة) تسيي1  يسولى  (: التسيي1)
غي1) ملدة  عث ان  قرقوري  السيد 

محددة.
من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 
ديس 14 من) (31 فاتح يناير وتنسهي في)

كل سنة.
ب صلحة) القانوني  االيداع  تم 
املحك ة) لدى  الضبط  كسابة 
 23 بساريخ) ب يدلت  االبسدائية 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس)
السجاري) السجل  رقم  (،216/2122

.3271
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 STE BOURARI & SAHARI
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
تم تاسيس شركة) (،2122 يوليو) (30  
ذات مسؤولية محدودة باملواص ات)

السالية):
 STE( BOURARI( & التس ية:)

.SAHRI TRANS
الوفاء) (30 (: االجس اعي) املقر 

الضحى رقم)167)و8)طنجة.
درهم) (111.111 (: الراس ال)
 111 بقي ة) سهم  (1111 بسقسيم)

درهم لكل سهم.
الهدف):)نقل البضائع.

الشركة) تسيي1  يسند  (: التسيي1)
املجيد) السيد  من  لكل  بشراكة 
السحري) سعيد  والسيد  البوراري 

ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 8791 رقم) تحت  بطنجة،) السجارية 

بساريخ)19)أغسطس)2122.
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STE GLOBAL EMMAR
شركة العقارية املدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
 21)أبريل)2121،)تم تاسيس الشركة)

العقارية املدنية.
تح ل الخصائص السالية):

التس ية:)كلوبال اع ار..
االمي1) شارع  (: االجس اعي) املقر 

سيدي مح د القرية سال.
الوحدات) انشاء) (: االهداف)

السكنية بشكل تضامني.
مع) عقارية  شركات  على  توقيع 

الج عيات السكنية والوداديات.
مشاريع سكنية اقسصادية) انشاء)

لدوي الدخل املحدودة.
 111.111 (: االجس اعي) الراس ال 

درهم.
السيد) للشركة  ال علي  املسي1 
الك لي عبد هللا والسيد الك لي مراد.

مدة):)التسيي1 غي1 محددة.
امضاء
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CIMR
الصندوق املنهي املغربي للتقاعد

شركة تعاضدية للسقاعد
تقاطع شارعي ايروبوسسال ومان 

ست1يت مشروع الدارالبيضاء
ان ا الحي الحسني الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم : 305365
انعقاد الج ع العام االسسثنائي

الصندوق املنهي املغربي للسقاعد 
CIMR

املغربي) املنهي  الصندوق  عقد 
االسسثنائي) العام  الج ع  للسقاعد 
على الساعة) (،2122 ماي) (11 بساريخ)
خالله) تم  والذي  زواال  الثالثة 
النقط) على  واملصادقة  السصويت 

السالية):

املسعلقة) مكرر  (26 املادة) اضافة 
الى) املراسلة  طريق  عن  بالسصويت 
العام) والقانون  االسا�شي  النظام 
املغربي) املنهي  للصندوق  للسقاعد 

.CIMR(للسقاعد
املادة) من  الثانية  ال قرة  تعديل 
والقانون) االسا�شي  النظام  من  (27
املنهي) للصندوق  للسقاعد  العام 

.CIMR(املغربي للسقاعد
مقر) عنوان  نقل  على  املصادقة 

الصندوق املنهي املغربي للسقاعد.
الج ع) قرارات  على  السصويت 

العام االسسثنائي.
عرض تقرير مجلس االدارة الذي)
اتخادها) تم  التي  القرارات  يوضح 
للسصويت) الدعوة  اجلها  من  والتي 

عليها بالج ع العام االسسثنائي.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
بساريخ بالدارالبيضاء)  السجارية 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (18  

.27586
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WECONSULT4U SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
قد تم تأسيس) (،2122 يونيو) (21 في)

شركة تح ل الخصائص السالية):
 WECONSULT4U (: التس ية)

.SERVICES
ذات) شركة  (: القانونية) الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
السصدير) (: االجس اعي) الهدف 
املعلوماتية) وال14مجة  واالسسي1اد 
واالستشارات) املعلومات  ونظام 

الهندسية.
الرأس املال):)111.111)درهم نقدا)
مقس ة إلى)1111)حصة من فئة)111 

درهم للحصة.
املدة):)99)سنة ابسداء)من السقييد)

بالسجل السجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
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زنقة فجيج) (،5 (: املقر االجس اعي)

شقة)9)الطابق الثالث الرباط.

ياسين) للسيد  واإلدارة  التسيي1 

الحساب) التسيي1  وكذا  الع ارطي،)

 WECONSULT4U للشركة) البنكي 

SERVICES)فهذه األخي1ة تلتزم بسوقيع)

للسيد ياسين الع ارطي.

السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

(: هو) بالرباط  السجارية  باملحك ة 

162211)بساريخ)18)أغسطس)2122.
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STE MARCHIKA BATIMENT
SARL

راس الها : 111.111 درهم

تأسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم) بس ارة  (2122 11)أغسطس)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالص ات السالية):

الشركة) تح ل  (: التس ية)

.MARCHIKA BATIMENT SARL

(،2 رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 

الع ارة رقم)21)تجزئة بوراس،)ت ارة.

العقاري،) اإلنعاش  (: الهدف)

أشغال البناء)وأشغال مسعددة.

ب بلغ) حدد  (: الشركة) مال  رأس 

 1111 درهم مقس ة على) (111.111

 111 قي ة الحصة الواحدة) حصة،)

درهم،)ي سلكها السيد):

مح د مرون بقي ة)511)حصة.

فؤاد الحناش بقي ة)511)حصة.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابسداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل السجاري.

مح د) (: الشركة) يسي1  (: التسيي1)

مرون.

سجلت الشركة بالسجل السجاري)

لل حك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم)

.137051
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STE DEUX STEEL

SARL AU

بقرار غي1 عادي للشريك الوحيد)

لشركة) (،2122 يوليو) (28 بساريخ)

رأس الها) (DEUX STEEL SARL AU

111.111)درهم،)تقرر ما يلي):

الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ)

411.111)درهم لي1ت ع من)111.111 

إلى)511.111)بإصدار)411)حصة من)

فئة)111)درهم لكل واحدة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بس ارة بساريخ)11)أغسطس)

2122،)تحت رقم)6694.

152 P

 STE R.SERBOUTI

IMMOBILIER

SARL

العادي) الغي1  العام  الج ع  قرر 

أغسطس) فاتح  بساريخ  للشركاء)

 R.SERBOUTI لشركة) (2122

رأس الها) (،IMMOBILIER SARL

111.111)درهم،)تقرر ما يلي):

بيع ج يع حصص السيد سربوتي)

511)حصة إلى السيد عبد) بن عسو)

111)درهم للحصة) هللا اطويلغ بث ن)

الواحدة.

السيدة) حصص  ج يع  بيع 

إلى) حصة  (511 فاط ة) ص واني 

بث ن) العزيز  عبد  العبوبي  السيد 

111)درهم للحصة الواحدة.

اسسقالة السيد سربوتي بن عسو)

من منصب املسي1.

اطويلع) هللا  عبد  السيد  تعيين 

ك سي1 جديد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

(،2122 أغسطس) (29 بساريخ) بس ارة 

تحت رقم)1691.
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RACHAKI TRAVAUX
SARL AU

CONSTITUTION
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم) الرباط  ب دينة  (2122 5)يوليو)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد ذات م يزاتها)

كالسالي):
 RACHAKI(:(التس ية االجس اعية

.TRAVAUX DIVERS SARL AU
وأع ال) بناء) (: الشركة) موضوع 

مخسل ة.
بص ة عامة كل الع ليات املالية،)
السجارية والصناعية املرتبطة بشكل)
مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع الشركة)
وكذا ج يع الع ليات من شأنها تن ية)

الشركة.
شارع) (15 رقم) (: االجس اعي) املقر 

األبطال شقة)4)أكدال الرباط.
الراس ال):)رأس ال الشركة حدد)
على) مقس ة  درهم،) (1.111.111 في)
فئة) من  اجس اعية  حصة  (11.111

111)درهم للحصة كالسالي):
زين) للسيد  حصة  (11.111

العابدين الرشاقي.
عهد تسيي1 الشركة إلى) (: التسيي1)

السيد زين العابدين الرشاقي.
:)تبسدئ من فاتح) السنة السجارية)
كل) من  ديس 14  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.
املدة):)99)سنة.

باملحك ة) السجاري  السجل  رقم 
السجارية)162295.
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MY ENGLISH CENTER
ش ذ م م

 ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : زاوية زنقة مح د 

القرى وزنقة عبد العزيز بوطالب، 

إقامة ال ردوس، رقم 43، مكسب 
رقم 14، القنيطرة

شركة تأسيس  لعقد   تبعا 

بساريخ) (MY ENGLISH CENTER  

تأسيس) تقرر  (،2121 يونيو) (14

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد،)م يزاتها هي كالسالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
 MY ENGLISH (: التس ية)

.CENTER
:)دروس الدعم) املوضوع الرئي�شي)

وتعليم اللغات.
املقر االجس اعي):)زاوية زنقة مح د)
بوطالب،) العزيز  عبد  وزنقة  القري 
إقامة ال ردوس،)رقم)43،)مكسب رقم)

14،)القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبدأ  (: املالية) السنة 
يناير وتنسهي في)31)ديس 14 من ن س)

السنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأس ال 
 1111 مقس ة إلى) درهم،) (111.111
111)درهم) حصة اجس اعية من فئة)

للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

السالي):
العلمي،) مشيش  سهام  السيدة 
تجزئة الصديقة،)رقم)3،)زنقة اكس،)
 1111 ب) القنيطرة  فلوري،) فال 

حصة اجس اعية.
املج وع):)1111)حصة اجس اعية.
مشيش) سهام  السيدة  (: اإلدارة)
السعريف) لبطاقة  الحاملة  العلمي،)

.G-390508(الوطنية رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
االبسدائية) باملحك ة  الشركة 
أغسطس) (15 بساريخ) بالقنيطرة 
 2122/92282 رقم) تحت  (،2122

ب لف السجل السجاري رقم)66269.
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PCH INNOVATION
شركة ذات مسؤولية املحدودة

ذات الشريك الواحد
مقرها االجس اعي رقم 30، شقة 8، 
شارع موالي اح د الوكيلي، حسان، 

الرباط
سجلها السجاري : 152345

املؤرخ) العام  الج ع  ب قس�شى 
قرر املسي1) (،2122 يوليو) (18 بساريخ)

السعديالت السالية):
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فسخ الشركة السابق ألوانه):

العزيز) تعيين السيد فجري عبد 

ك ص ي الشركة.

 8 شقة) (،30 السص ية مبنى) مقر 

شارع موالي اح د الوكيلي،)حسان،)

الرباط.

براءة املص ي السيد فجري عبد)

العزيز.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط 

بساريخ) (127171 رقم) تحت   بالرباط 

22)أغسطس)2122.
عن النسخة والنص
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ZAHRA ALI CAR
ش م م

رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة املسسقبل 

رقم 174 الطابق األول طريق مهدية، 

سال

يوم مؤرخ  محضر   ب قس�شى 

للج ع العام الغي1) (2122 يونيو) (13  

ZAHRA ALI CAR لشركة)  العادي 

درهم) (111.111 رأس الها) (، م) ش  (

املسسقبل) تجزئة  االجس اعي  مقرها 

رقم)174)الطابق األول طريق مهدية،)

سال.

قرر الشركاء)ما يلي):

اسسقالة مسي1 الشركة.

تم قبول اسسقالة السيد لحسن)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  اكوشاح 

خالل الج ع العام) (،PB53725 رقم)

غي1 العادي.

تعيين مسي1 الشركة.

نبيلة) السيدة  تس ية  ت ت 

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  مسوكل 

وحيدة) ك سي1ة  (،AB213569 رقم)

للشركة.

تحويل املقر االجس اعي للشركة.

 13 بساريخ) مؤرخ  عقد  ب وجب 

قررت الشركة تحويل) (،2122 يونيو)

مقرها االجس اعي للعنوان الجديد.

تجزئة املسسقبل رقم)174)الطابق)

األول طريق مهدية سال.

تعديل القانون األسا�شي للشركة.

األسا�شي) القانون  تعديل  تم 

للشركة.

األسا�شي) القانوني  اإليداع  تم 

للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

(،2122 أغسطس) (11 بساريخ) بسال 

تحت رقم)39430.

157 P

A4 SOLUTIONS
SARL

مسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم تأسيس) (،2122 يونيو) (21 بساريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تح ل الخصائص السالية):

.A4 SOLUTIONS(:(التس ية

ك بيوتر،) أجهزة  تاجر  (: الهدف)

تكنولوجيا) ومص م  محلل  م14مج 

املعلوميات.

(،1 شقة) (،1 (: السجاري) العنوان 

 1 املسي1ة) ال ردوس  حي  (،1 الطابق)

ت ارة.

الرأس ال):)حدد في)41.111)درهم)

 111 حصة بقي ة) (411 مقس ة إلى)

درهم للحصة.

التسيي1):)تم تعيين السيدة رشيدة)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  معيد 

محدودة.

99)سنة) :)مدة ع ر الشركة) املدة)

من تاريخ السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

السجاري) السجل  في  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم)

136727)بساريخ)4)يوليو)2122.

158 P

STE O P S
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 STE(SOCIAL : HAY(ALLAL BEN
 ABDELLAH(NR(D 05 HASSI

BLAL JERADA
بساريخ) عرفي  عقد  ب وجب 
تأسيس) تقرر  (،2122 11)أغسطس)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
بالخصائص) الوحيدة  الشريكة 

اآلتية:)
O P S)ش م م) :)شركة) التس ية)

ش و.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريكة الوحيدة.
املقر االجس اعي):)حي عالل بن عبد)

هللا رقم د)15)حا�شي بالل جرادة.
أشغال البناء) (: الهدف االجس اعي)

وأشغال مخسل ة.
املساجرة.

االسسي1اد والسصدير.
تنظيف واجهات املخازن والشقق.
في) محدد  (: االجس اعي) الراس ال 
مبلغ)11.111)درهم بقي ة)111)درهم)

للحصة.
تم تعيين السيد يحيى) (: التسيي1)
السعريف) لبطاقة  الحامل  تيولى 
ك سي1) (FH38188 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحك ة)
 39855 رقم) تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ)23)أغسطس)2122.
159 P

SYFISI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : 359، شارع 
مح د الخامس، اإلقامة الكبي1ة 

»ميت1وبول«، مكسب رقم 34 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 
(،2116 نوف ي1) (15 بالقنيطرة بساريخ)
لشركة) االسا�شي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات السالية):

 SYFISI IMMO SARL (: التس ية)
.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع) (،359 (: االجس اعي) املقر 
الكبي1ة) اإلقامة  الخامس،) مح د 
 34 رقم) مكسب  »ميت1وبول«،)

القنيطرة.
موضوع الشركة):)منعش عقاري.

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

كالسالي):
السيد ح ري ياسين)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.
:)أسند إلى السيد ح ري) التسيي1)

ياسين.
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66117)بساريخ)27)يوليو)2122.
160 P

YW BUILDING
ش ذ م م ذات شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
بالقنيطرة بساريخ)4)أغسطس)2122،)
 YW BUILDING تم تأسيس شركة)

ش ذ م م ذات شريك وحيد.
شارع) (382 (: االجس اعي) املقر 
مح د الخامس إقامة حسان مكسب)

رقم)12)القنيطرة.
األشغال) (: االجس اعي) الهدف 

املخسل ة والبناء.
الع ليات) كل  عامة  وبص ة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 
من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
أيت) السيد  إلى  أسند  (: التسيي1)

املشروح سعيد.
فاتح) من  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 14 من كل سنة.
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رأس املال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة) (1111 إلى) مقس ة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):

(: سعيد) املشروح  أيت  السيد 

1111)حصة.

لذى) تم  (: القانوني) اإليداع 

وقيد) بالقنيطرة  االبسدائية  املحك ة 

تحت) القنيطرة  السجاري،) بالسجل 

أغسطس) (25 بساريخ) (66383 رقم)

.2122
من أجل املسسخرج واإلشارة

161 P

BENZAG TRANS
ش ذ م م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

أغسطس) فاتح  بساريخ  بالقنيطرة 

 BENZAG 2122،)تم تأسيس شركة)

TRANS)ش ذ م م.

إقامات الكولف) (: املقر االجس اعي)

ع ارة) (،111 السكنية) املج وعة 

322،)شقة)7)القنيطرة.

نقل البضائع) (: الهدف االجس اعي)

لحساب الغي1.

الع ليات) كل  عامة  وبص ة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

التسيي1):)أسند إلى زاك سعيد.

فاتح) من  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 14 من كل سنة.

رأس املال حدد في مبلغ)111.111 

حصة) (1111 إلى) مقس ة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):

السيدة بناني ص اء)711)حصة.

السيد زاك اح د)300)حصة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحك ة)

االبسدائية بالقنيطرة.

وقيد بالسجل السجاري بالقنيطرة)

تحت رقم)66399)بسايخ)29)أغسطس)

.2122

162 P

VITRIMEDIK LAB
SARL

الرأس ال االجس اعي : 81.111 درهم

املقر االجس اعي : شارع ع ر مخسار 

إقامة دار الباشا مكسب رقم 11، 

القنيطرة

بساريخ) العرفي  العقد  ب قس�شى 
املساه ون) قرر  (،2122 يونيو) (21

(،VITRIMEDIK LAB SARL للشركة)

درهم) (81.111 االجس اعي) رأس الها 

ما يلي):

تحويل الحصص.

تحويل)161)حصة للسيدة وسي ة)

بن خدة ل ائدة السيد مراد لعزيري،)

االجس اعي) الراس ال  يصبح  وبالسالي 

للشركة مقسم على الشكل اآلتي):

مراد لعزيري)811)حصة.

تعيين املسي1.

تعيين السيد مراد لعزيري مسي1)

ويحد للشركة ملدة غي1 محدودة.

واإلدارية) املالية  الوثائق  كل 

من طرف) ت �شى  بالشركة  املسعلقة 

السيد املسي1 مراد لعزيري.

اسسقالة السيدة وسي ة بن خدة)

ابسداء) للشركة  ك سي1ة  مهامها  من 

من)21)يونيو)2122.

تحويل الشكل القانوني للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)18)يونيو)

2122،)تحت رقم)91996.

 58539 رقم) السجاري  السجل 

بالقنيطرة.
ب ثابة مقسطف وبيان

163 P

HOFAGRI
SARL

الراس ال االجس اعي : 111.111 
درهم

املقر االجس اعي : 59 شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكسب رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العام) الج ع  عقد  ب وجب 
يوليو) (15 بساريخ) املؤرخ  السأسي�شي 
2122،)تأسست شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الخصائص السالية):
 HOFAGRI(التس ية):)تح ل اسم

.SARL
لها ك وضوع) الشركة  (: املوضوع)
الع ليات) الخارج  في  ك ا  املغرب  في 

السالية):
االسسغالل) تسيي1  في  مقاول 

الزراعي.
في) محدد  (: االجس اعي) الرأس ال 
 1111 درهم مقس ة على) (111.111
للحصة) درهم  (111 فئة) من  حصة 

الواحدة على الشكل السالي):
بنكي1ان طارق)511)حصة.

عشة عبد العلي)511)حصة.
املقر) يوجد  (: االجس اعي) املقر 
شارع) (59 بالقنيطرة،) االجس اعي 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد)

العزيز مكسب رقم)4،)القنيطرة.
يوم) من  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس.
ويسي1ها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
بنكي1ان طارق والسيد عشة) السيد 

عبد العلي ملدة غي1 محدودة.
القانوني) لالحسياط  (%5 (: األرباح)
لقرار) تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 
رقم) تحت  (،2122 18)أغسطس)

.92323
 66317 رقم) السجاري  السجل 

بالقنيطرة.
164 P

STE ITRI DENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجس اعي : بقعة رقم 17، 

طريق عنت1ة، تجزئة مي ا القنيطرة

السجل السجاري : 43361

تحويل املقر االجس اعي
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

 ITRI DENT لشركة) العادي  الغي1 

SARL AU،)تقرر ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 

العنوان) من  للشركة  االجس اعي 

القديم):

بقعة رقم)17،)طريق عنت1ة،)تجزئة)

مي ا،)القنيطرة.

إلى العنوان الجديد):

 03 مكسب رقم) (،8 إقامة املرجان)

زاوية شارع) الطابقين،) بين  املسواجد 

هلل،) عبد  وموالي  الخامس  مح د 

القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92392)بساريخ)25)أغسطس)2122.

165 P

IFRIDEV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 11.111 درهم

املقر االجس اعي : 47، زنقة ع رو بن 

العاص، إقامة اس اعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواص ات السالية):

.IFRIDEV SARL(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زنقة ع رو) (،47 (: املقر االجس اعي)

بن العاص،)إقامة إس اعيل،)مكسب)

رقم)4،)القنيطرة.



16957 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

موضوع الشركة):)

في) فني  ومص م  محلل  م14مج،)

اإلعالميات.

بائع مواد اإلعالميات.

معامالت) في  وسيط  أو  تاجر 

االسسي1اد والسصدير.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأس ال 

 111 إلى) مقسم  درهم  (11.111

دراهم) (111 حصة اجس اعية بقي ة)

مكستبة) بكاملها،) محررة  للوحدة،)

وموزعة على الشركاء.

املدة):)99)سنة.

التسيي1):)أسند إلى السيد واكريم)

السعريف) لبطاقة  الحامل  ابراهيم،)

.G461864(الوطنية رقم

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)

أغسطس) (11 بساريخ) (66249 رقم)

.2122

166 P

CHOU DLAL LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : 59، شارع موالي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد 

العزيز، مكسب رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قسض 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�شي)

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

املواص ات السالية):

 CHOU DLAL LINE (: التس ية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

شارع   ،59 (: االجس اعي) املقر 

موالي عبد العزيز، إقامة موالي عبد 

العزيز،)مكسب رقم)4،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاولة في نقل األشخاص.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأس ال 

 1111 إلى) مقسم  درهم  (111.111

دراهم) (111 حصة اجس اعية بقي ة)

مكستبة) بكاملها،) محررة  للوحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالسالي):

السيد أنوار بودالل)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

أنوار) السيد  إلى  أسند  (: التسيي1)

السعريف) لبطاقة  الحامل  بودالل،)

.G693546(الوطنية رقم

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)

أغسطس) (24 بساريخ) (66363 رقم)

.2122

167 P

MERO CARGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : شارع االسسقالل، 

ع ارة سلي ان، القنيطرة

السجل السجاري : 62757

تحويل املقر االجس اعي
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

ديس 14) (29 بساريخ) العادي  الغي1 

 MERO CARGO لشركة) (2121

SARL AU،)تقرر ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 

العنوان) من  للشركة  االجس اعي 

القديم):

ع ارة) ع ارة،) االسسقالل،) شارع 

سلي ان،)القنيطرة.

إلى العنوان الجديد):

رقم)79،)الشقة)6،)تجزئة الحرية،)

القنيطرة.

القانون) من  (4 ال صل) تعديل 

األسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) بالقنيطرة،) االبسدائية 

السجاري)62757.

168 P

SI BENCHIBOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

راس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : إقامة كاميليا 38، 
مسجر 61، كاميليا مول، القنيطرة.

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 
بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواص ات السالية):
 SI BENCHIBOUB (: التس ية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجس اعي):)إقامة كاميليا)38،)

مسجر)61،)كاميليا مول،)القنيطرة.
تاجر أو وسيط) (: موضوع الشركة)

في معامالت االسسي1اد والسصدير.
حالقة النساء.

السجارة بص ة عامة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) راس ال 
 1111 إلى) مقسم  درهم،) (111.111
درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 
مكستبة) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء.
املدة):)99)سنة.

السيدة) إلى  أسند  (: التسيي1)
سوسن بنشيبوب.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)
أغسطس) (25 بساريخ) (66381 رقم)

.2122
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PRETTY & PERFECT
شركة محدودة املسؤولية
راس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع موالي 

عبد هللا وامللكة اليزابث املكسب 5، 

الطابق 2، القنيطرة

تأسيس الشركة
سجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 

أغسطس) (16 بساريخ) بالقنيطرة 

األسا�شي) القانون  حرر  (،2122

تح ل) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواص ات السالية):

 PRETTY(&(PERFECT(:(التس ية

.SARL

الهدف):)هدف الشركة):

مرفق للعناية بالج ال.
شارع) زاوية  (: االجس اعي) املقر 

موالي عبد هللا وامللكة اليزابث املكسب)

5)الطابق القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
في) حدد  (: االجس اعي) املال  راس 

على) موزع  درهم،) (111.111 مبلغ)

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1111

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)
على الشكل السالي):

السيد نور شقور)511)حصة.
 511 بال) ايت  سامية  السيدة 

حصة.
املج وع):)1111)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
املسي1ة الوحيدة):

السيد نور شقور.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14.
إلنشاء) (%5 تقسطع) (: الحصص)
ويخصص) القانوني  االحسياطي  املال 

ال ائض حسب قرار الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بساريخ) بالقنيطرة   السجاري 
رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (23

.66347
169Pمكرر

VERENO CAFE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 111.111 درهم

 ،II مقرها االجس اعي : مدينة الرح ة
تجزئة رقم 15، ع ارة 4، الطابق 

األر�شي، محل رقم 22،
الدار البيضاء

س ت : رقم 524721
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
أغسطس) (24 بساريخ) بالدار البيضاء)
 VERENO شركة) قررت  (،2122
السجاري) بالسجل  املسجلة  (،CAFE
(،524721 تحت رقم) بالدار البيضاء)
رقم) تحت  ضريبيا  واملعرفة 

.51684164



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   16958

لألصل) الحر  التسيي1  حق  إعطاء)

بالدار) املسسغل  ملقهى،) السجاري 

تجزئة) (،II الرح ة) مدينة  البيضاء،)

الطابق األر�شي،) (،4 ع ارة) (،15 رقم)

للسيد بدر السالمي،) (،22 محل رقم)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE786111(رقم

سنسين،) في  محددة  العقد  مدة 

(،2122 سبس 14) فاتح  في  وتبسدئ 

وتنسهي في)31)أغسطس)2124،)قابلة)

للسجديد بات اق ض ني.
عن املسسخلص والبيانات
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CHAUSSURES MAXIM

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 211.111 درهم

مقرها االجس اعي : 1 زنقة 41، 

الحداوية 3، عين الشق،

الدار البيضاء

س ت رقم 87713

تص ية نهائية
العام) الج ع  محضر  ب وجب 

(،2122 يوليو) (31 بساريخ) العادي 

 CHAUSSURES شركة) شركاء) قرر 

ش م م في طور السص ية) (MAXIM

ما يلي):

املصادقة على حسابات السص ية)

ك ا قدمها املص ي.

من) وإع ائه  املص ي  ذمة  إبراء)

واليسه.

إغالق إجراءات السص ية.

االحس اظ بأرشيف الشركة خالل)

املدة القانونية عند املص ي.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجاية بالدار)

(،2122 أغسطس) (8 يوم) البيضاء)

تحت رقم)833799.
عن املسسخلص والبيان
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TRANSVASER
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ب قس�شى عقد عرفي بسال بساريخ)
القانون) تم وضع  (،2122 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة،)ذات الخصائص السالية):
(: االجس اعية) التس ية 

.TRANSVASER SARL
نقل البضائع) (: الهدف االجس اعي)

لحساب الغي1.
زنقة) (59 رقم) (: االجس اعي) املقر 
موالي ادريس حي ال14كة القرية،)سال.
املدة االجس اعية):)99)سنة ابسداء)

من تاريخ تأسيسها.
في) حدد  (: االجس اعي) الراس ال 
على) موزعة  درهم  (111.111 مبلغ)
درهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للحصة وزعت ك ا يلي):
السيد او عقى عبد الرح ان)511 

حصة.
السيد او عقى زكرياء)511)حصة.
مج وع الحصص):)1111)حصة.

من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 
كل) من  ديس 14  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.
:)تم تعيين السيد اوعقى) التسيي1)
ملدة) للشركة  ك سي1  الرح ان  عبد 

غي1 محدودة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)4)أغسطس)2122.
رقم السجل السجاري):)36571.
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 PHARMACIE SABR AYOUB 
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تـم) (،2121 ديس 14) (17 بسـاريخ)
ذات) لشـركة  منظـم  قـانـون  وضـع 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد و ذات امل ـيزات السـالية):)
 PHARMACIE SABR (: التس ـية)
املحدودة) املسؤولية  ذات  (،AYOUB

وذات الشريك الوحيد.

الهـدف):)صيدلية....)

)الرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) درهم مقس ة 
درهم للواحدة موزعة) (111.11 فئة)

كاألتي):
 1111 هريوة) ايوب  ص14  السيد 

حصة.
االمي1) تجزئة  االجـس اعـي:) املـقر 
سيدي مح د شارع االنصار رقم)118 

بوجدور.
السـيـد) طـرف  مـن  تـسي1  (: اإلدارة)

ص14 ايوب هريوة ملدة غي1 محددة.
بكـسابة) تـم  (: القانوني) االيداع 
الضـبط باملحك ة االبسـدائية بالـعيـون)
بـساريخ)28)ديس 14)2121،)تحـت رقـم)

 .39635
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 ABOUAA TRANS 
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بسـاريخ)8)أغسطس)2122)تـم وضـع)
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدودة و ذات امل ـيزات السـالية):)
 ABOUAA TRANS (: التس ـية)

ذات املسؤولية املحدودة.
لحساب) البضائع  نقل  (: الهـدف)

الغي1.
نقل وطني ودولي ملخسلف البضائع.

)الرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقس ة 
درهم للواحدة موزعة) (111.11 فئة)

كاألتي):
السيد ابوعا موحا)751)حصة.
السيد بروا ح يد)251)حصة.

18)حي ام) :)زنقة) املـقر االجـس اعـي)
السعد رقم)03)العيون.

بروا) السيد  تعيين  تم  (: اإلدارة)
ح يد ك سي1 للشركة و السيد ابوعا)

موحا كنائب له ملدة غي1 محددة ك ا)

املن صل) اإلمضاء) الشركة  تعس د 

له ا.

بكـسابة) تـم  (: القانوني) االيداع 
الضـبط باملحك ة االبسـدائية بالـعيـون)

بـساريخ)17)أغسطس)2122)تحـت رقـم)

 .42711
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 EL FAIDI CARRIERE

 MATERIAUX DE

CONSTRUCTION - EFCMC
 SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 15AV(ALABTAL(APP 4 AGDAL

RABAT

RC 161163

بساريخ) خاص  عقد  ب وجب 

تم نقل السيد) (،2122 11)أغسطس)

سعد ال ي�شي،)املساهم الوحيد،)إلى)

حصة) (511 سنوك) مسعود  السيد 

املساه ة) شركة  من  اجس اعية 

الوحيدة املحددة أعاله.

يسم تحويل الشركة ذات املسؤولية)

ال ردية بسبب نقل األسهم إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة تدار الشركة)

سعد) للشريكين  املشت1ك  بالسوقيع 

ال ي�شي ومسعود سنوك ألجل غي1)

مسمى.

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�شي واعس اد األنظ ة الجديدة.

تم اإليداع القانوني لقرار املساهم)

السجارية) املحك ة  قلم  في  الوحيد 

(،2122 26)أغسطس) بالرباط بساريخ)

تحت رقم)6851.
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SBS BUILDING
SARL

تأسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بساريخ)
قانون) وضع  (،2122 أغسطس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

الخصائص) تح ل  والتي  املحدودة 

السالية):

 SBS BUILDING (: التس ية)

.SARL

املقر الرئي�شي):)15،)شارع األبطال)
رقم اكدال الرباط.

محجر السسخراج مواد) (: النشاط)

البناء،)أع ال مسنوعة.

الراس ال):)111.111)درهم.
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من) وإدارتها  الشركة  تسيي1  يسم 
والسيد) ال ي�شي  سعد  السيد  قبل 

مسعود سنوك ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجارية بالرباط بساريخ)30)أغسطس)

2122،)تحت الرقم)6891.
رقم السجل السجاري):)162345.
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STE MALAK ET AMINE CAR
SARL

تجزئة املرجة الزنقة 12 رقم 111 
جرف امللحة

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
بساريخ) املؤرخ  لشركة  االسسثنائي 
الشركة) ب قر  (2122 23)أغسطس)

فقد تقرر ما يلي):
ته وم) السالم  عبد  السيد  تعين 
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
بسجزئة) الساكن  (،GN81875 رقم)
جرف) (111 رقم) (12 الزنقة) املرجة 
غي1) ملدة  لشركة  مسي1  امللحة 

محدودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بلقصي1ي  ب شرع  االبسدائية 
السجل) رقم  (،2122 أغسطس) (25

السجاري):)745.
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AVIZINE
قرر) (،2122 يوليو) (14 بساريخ)
(،AVIZINE لشركة) العام  الج ع 
شركة ذات مسؤولية محدودة براس)
املال)11.111)درهم مقس ة إلى)111 
للحصة) درهم  (111 فئة) من  حصة 
الواحدة واملسجلة بالسجل السجاري)
باملحك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم)

:(127323
ابوزين) مصط ى  السيد  وفاة 
بساريخ)31)ماي)2122)وتوزيع حصصه)

على الورثة.
سهم للسيد عبد هللا) (25 ت ويت)

ابوزين إلى السيد رشيد ابوزين.
فاط ة) للسيدة  اسهم  (8 ت ويت)

ريا�شي إلى السيد رشيد ابوزين.

تعيين السيد رشيد ابوزين ك دير)
ل ت1ة غي1 محدودة.

االبسدائية) باملحك ة  امللف  وضع 
(،2122 أغسطس) (29 بساريخ) بس ارة 

تحت رقم)8776.
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WORKS MANIA
اسسثنائي) عام  ج ع  ب قس�شى 
أغسطس) (9 بساريخ) الرباط  في  حرر 
 WORKS(2122،)قرر شركاء)الشركة

MANIA)ش م م ما يلي):
تعديل الشكل القانوني.

املسؤولية) محدودة  شركة  من 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.
ت ويت الحصص.

طرف) من  حصة  (511 ت ويت)
السيد مح د أمين الحياني إلى السيد)

ياسين الشاوني.
تعديل اإلدارة.

امين) مح د  السيد  اسسقالة 
لشركة) ك سي1  منصبه  من  الحياني 
مع احس اظ السيد ياسين الشاوني،)
رقم) السعريف  لبطاقة  الحامل 
ك سي1) منصبه  على  (AB629417

وحيد للشركة.
من) (13 (،7 (،6 (،1 املواد) تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط 
بساريخ) (127272 رقم) تحت  الرباط 

30)أغسطس)2122.
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كابيطاليا
25،)شارع شجرة القدس،)قطاع)19،)بلوك س،)

حي الرياض،)الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

HM FAMILY OFFICE
SARL

تحرير) تم  عرفي،) عقد  ب قس�شى 
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
الخاصيات) لها  محدودة،) مسؤولية 

السالية):

 HM FAMILY OFFICE(:(التس ية
.SARL

الهندي) القنب  زراعة  املوضوع 
واسسي1اده) وتسويقه  وإنساجه 
وإعداد) وبيع  وشراء) وتصديره 
واألجهزة) الصيدالنية  املسسحضرات 

الطبية.....
يوم) من  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل السجاري.
باقيوا) شارع  (35 رقم) (: املقر)

سوي�شي الرباط.
ي لك) (: هن1ي فينسنتي) (: الشركاء)
الس ر) لجواز  الحامل  حصة،) (511

رقم)212621130.
حصة،) (511 ي لك) (: مهدي ح و)
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DK804325(رقم
 111.111 محدود في) (: رأس املال)

درهم.
السيد هن1ي فينسينتي) (: التسيي1)
رقم) الس ر  لجواز  الحامل 

.212621130
الحامل) ح و  مهدي  السيد 
رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.DK804325
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس) (29 بالرباط يوم) السجارية 

2122،)تحت رقم)127241.
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ائس انية أس ار كونساي

شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف النقال:37 43 74 1662 

الهاتف)61 97 72 0537

STE EPCIM
SARL

رأس ال : 230.200,00 درهم
العنوان : 13 شارع دمشق الرباط .

تغيي1ات في شركة
العام) الج ع  إطار  في 
 EPCIM SARL لشركة) االسسثنائي 
 (Ecole Professionnelle de
 Communication d’informatique
et de Management()املنعقد بساريخ)

18)يوليو)2122.

قرر األعضاء)و باإلج اع السغيي1ات)

السالية):

وفاة السيد نيت ايبورك اح د) (

الشريك ب)125)سهم من رأس املال):

تذكي1:)السيد نيت ايبورك اح د)

125)سهم من رأس املال) الشريك ب)

 12.511 بقي ة) (EPCIM الشركة)

درهم.
 1 رقم) الوفاة،) لشهادة  وفقا 

طرف) من  املسل ة  (2122  /1 دفت1)

املغربية) لل  لكة  العامة  القنصلية 

ايبورك) نيت  السيد  توفي  بباريس،)

اح د في)21)نوف 14)2111.

نيت) السيد  حصص  تقسيم 

وهذا) الورثة  لصالح  اح د  ايبورك 
(،218 )رقم) العدلي) للعقد  وفقا 

يونيو) (22 بساريخ) (،320 الص حة)

.(2122

بعد الوفاة،)أصبح توزيع الحصص)

بين ورثة السيد نيت ايبورك اح د)

وفق العقد العدلي ك ا يلي):

الورثة):

سهم ب) (73 املهدي نيت ايبورك)

.7.300

ب) سهم  (36 منى نيت ايبورك)

.3.600

فاط ة شرابي)16)سهم ب)1.611.

املج وع):)125)سهم ب)12.511.

3)-)بيع األسهم وإعادة السوزيع):

الشركة،) أسهم  وتوزيع  بيع  بعد 

يصبح تقسيم األسهم ك ا يلي):

من) (565 هجري) مريم  السيدة 

أسهم الشركة ب)56.511)درهم.

 521 السيد عبد املجيد حوات) (

من أسهم الشركة ب)52.111)درهم.

من) (475 قرطيط) سكو  السيد 

أسهم الشركة ب)47.511)درهم.

من) (475 اح د قرطيط) السيدة 

أسهم الشركة ب47.511)درهم.

السيد زكرياء)مالل)266)من أسهم)

الشركة)26.611)درهم.

ب) سهم  (2.302 (: املج وع)

230.200)درهم.
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األسا�شي) القانون  تحديث 

السعديالت) مراعاة  مع  للشركة):)

الجديدة للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

فاتح) يوم  الرباط  ب  السجارية 

أغسطس)2122،)تحت رقم)6474 .

181 P

GACIDIS

شركة محدودة املسؤولية

رأس ال الشركة : 111.111 درهم

مقر الشركة : دار برادة، املنطقة 

الصناعية بوسكورة، الدار البيضاء

إعالن بالرفع من الرأس ال 
االجس اعي، السعديل املتزامن للنظام 
األسا�شي وتبني نظام أسا�شي محين

العام) الج ع  محضر  ب وجب 

(،2122 ماي) (12 بساريخ) االسسثنائي 

شركة) (GACIDIS شركة) قرر شركاء)

راس الها) املسؤولية،) محدودة 

111.111)درهم والكائن مقرها بالدار)

البيضاء)دار برادة املنطقة الصناعية)

بوسكورة،)ما يلي):

االجس اعي) الرأس ال  من  الرفع 

درهم،) (1.911.111 قدره) ب بلغ 

بإدماج الحسابات الجارية للشركاء،)

لح له بالسالي من)111.111)درهم إلى)

2.111.111)درهم.

السعديل املتزامن للنظام األسا�شي.

للنظام) محين  جديد  نص  تبني 

األسا�شي.

قصد) امل نوحة  الصالحيات 

القيام باإلجراءات القانونية.

والسصريح) القانوني  اإليداع  تم 

بكسابة) السجاري  بالسجل  السعديلي 

بالدار) السجاري  باملحك ة  الضبط 

البيضاء.
للنسخ واإلشارة

التسيي1

182 P

ISEMLALEN
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 111.111 درهم، الكائن 

مقرها : طريق 111 كلم 11.511 

شارع الش شاوني، الحي الصناعي، 

عين السبع، الدار البيضاء

بهبة حصص اجس اعية
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدودة املسؤولية لشركة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد

تبني نصوص جديدة للنظام 
األسا�شي

تعيين التسيي1
العام) الج ع  محضر  ب وجب 

االسسثنائي بساريخ)31)ديس 14)2119،)

(،ISEMLALEN شركة) شركاء) قرر 
شركة محدودة املسؤولية،)رأس الها)

111.111)درهم والكائن مقرها بالدار)

11.511)كلم،) (،111 البيضاء،)طريق)

الصناعي،) الحي  الش شاوني،) شارع 

عين السبع،)ما يلي):

هبة حصص اجس اعية سسقع بين)

السيد) ل ائد  قاسمي  صالح  السيد 

اح د قاسمي.

السعديل املت1ابط للنظام األسا�شي.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة محدودة املسؤولية لشركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

صالح) السيد  اسسقالة  معاينة 

قاسمي من مهامه ك سي1 اقت1اني.

في) قاسمي  اح د  السيد  تأكيد 

غي1) ملدة  للشركة  وحيد  مسي1  مركز 

محددة ومع الزام بسوقيعه الوحيد.

تبني نص جديد للنظام األسا�شي)

لشركة) القانوني  الشكل  تحت 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

قصد) امل نوحة  الصالحيات 

القيام باإلجراءات القانونية.

والسصريح) القانوني  اإليداع  تم 

بكسابة) السجاري  بالسجل  السعديلي 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء.
للنسخ واإلشارة

183 P

MEGASYS
شركة محدودة املسؤولية
راس الها : 811.111 درهم

مقر الشركة : شارع الحاج اح د 
مكوار، رقم 21، الطابق الثاني،

الحي املح دي، عين السبع،
الدار البيضاء

الرفع من الرأس ال االجس اعي، 
السعديل املتزامن للنظام األسا�شي 

وتبني نظام أسا�شي محين
القرارات) محضر  ب وجب 
(،2122 ماي) (11 بساريخ) االسسثنائية 
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
محدودة) شركة  (،MEGASYS
رأس الها) وحيد،) بشريك  املسؤولية 
مقرها) والكائن  درهم  (811.111
اح د) الحاج  شارع  البيضاء،) بالدار 
مكوار،)رقم)21،)الطابق الثاني،)الحي)

املح دي،)عين السبع،)ما يلي):
االجس اعي) الرأس ال  من  الرفع 
أي) درهم،) (4.211.111 قدره) ب بلغ 
1.611.111)درهم،)بت1حيل من جديد)
درهم) (811.111 من) بالساليي  لح له 

إلى)5.111.111)درهم.
السعديل املتزامن للنظام األسا�شي.
للنظام) محين  جديد  نص  تبني 

االسا�شي.
قصد) امل نوحة  الصالحيات 

القيام باإلجراءات القانونية.
والسصريح) القانوني  اإليداع  تم 
بكسابة) السجاري  بالسجل  السعديلي 
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء.
للنسخ واإلشارة

184 P

GKH CONSTRUCTION
شركة محدودة املسؤولية

راس ال الشركة : 111.111 درهم
مقر الشركة : الطريق 111، كلم 

11.511، شارع الش شاوني، سيدي 
ال14نو�شي، الدار البيضاء

رفع ت ويت الحصص االجس اعية
نقل مقر الشركة
تعيين مسي1 جديد

تبني نظام أساس محين

العام) الج ع  محضر  ب وجب 
ف14اير) فاتح  بساريخ  االسسثنائي 
 GKH شركة) شركاء) قرر  (،2122
CONSTRUCTION،)شركة محدودة)
 111.111 راس الها) املسؤولية،)
الكائن مقرها بالدار البيضاء) درهم،)
شارع) (،11.511 كلم) (،111 الطريق)
ال14نو�شي،) سيدي   الش شاوني،)

ما يلي):
ت ويت)811)حصة اجس اعية من)
قي ة اس ية قدرها)111)درهم،)الذي)
كرموش) السيدة حسناء) بين  سيقع 
قاسمي،) اح د  السيد  ل ائدة 
شارع) (،11.511 كلم) (،111 طريق)

الش شاوني،)سيدي ال14نوص.
الدار) من  الشركة  مقر  نقل 
البيضاء،)الطريق)111،)كلم)11.511 
شارع الش شاوني،)سيدي ال14نو�شي)
برادة،) دار  (: الجديد) العنوان  نحو 
املنطقة الصناعية،)بوسكورة،)الدار)

البيضاء.
السيدة حسناء) اسسقالة  معاينة 
كرموش من مهامها ك سي1ة للشركة.

بنشقرون) لط ي  السيد  تعيين 
بص ة مسي1 جديد للشركة ملدة غي1)

محددة ومع الزام بسوقيعه وحده.
للنظام) محين  جديد  نص  تبني 

األسا�شي.
قصد) امل نوحة  الصالحيات 

القيام باإلجراءات القانونية.
والسصريح) القانوني  اإليداع  تم 
بكسابة) السجاري  بالسجل  السعديلي 
بالدار) السجارية  املحك ة  ضبط 

البيضاء.
للنسخ واإلشارة

185 P

ديوان األسساذ محسن بيهي
موثق بسطات

53،)شارع الحسن الثاني شقة)1

OSMATYQ IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

بديوان) أبرم  عقد  ب قس�شى 
األسساذ محسن بيهي موثق بسطات)
2122،)تم تحرير) 4)أغسطس) بساريخ)
ذات) للشركة  األسا�شي  النظام 

املسؤولية املحدودة من طرف):



16961 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

عص ان) الجياللي  السيدان 

والتهامي عسيق.

تس سع بالخصائص السالية):

 OSMATYQ (: التس ية)

.IMMOBILIER

الهدف):)تهدف الشركة إلى):

اإلنعاش العقاري بج يع أشكاله.

النجاز) األرضية  القطع  اقسناء)

الذي) االقسصادي  السكن  برامج 

إطار تشجيع االستث ارات) في  يدخل 

العقارية.

االقسصادي،) انجاز مشاريع البناء)

الصناعي،) اإلداري،) السجاري،)

السياحي وال ندقي.

املضاربات العقارية السي ا شراء)

األرا�شي غي1 املبنية أو العقارات من)

أجل إعادة بيعها.

الخي1،) مج ع  سطات،) (: املقر)

الشطر األول،)رقم)515.

 91.111 في) تحدد  (: الرأس ال)

من) حصة  (911 إلى) مقس ة  درهم،)

درهم للواحدة مكستبة من) (111 فئة)

طرف):

 451 عص ان) الجياللي  السيدة 

حصة.

السيد التهامي عسيق)451)حصة.

مج وع):)911)حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

:)تسي1 الشركة من طرف) التسيي1)

السيدان الجياللي عص ان والتهامي)

عسيق،)ملدة غي1 محددة.

الربح) من  (%5 تخصم) (: األرباح)

الصافي لسكوين الذخي1ة القانونية.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

بسطات،)بساريخ)23)أغسطس)2122،)

تحت رقم)1221/2122،)تم تسجيله)

بالسجل السجاري بن س الساريخ تحت)

رقم)7147.
للخالصة والبيان

186 P

FONDS MAROCAIN 
DE PLACEMENT - F M P

شركة مساه ة
رأس الها : 51.111.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة صندوق 
اإليداع والسدبي1 ساحة موالي 

الحسن، الرباط
السجل السجاري رقم 74427

اسسقالة وتعيين مسصرف
املصادقة على تعيين مسصرف

ب قس�شى مداوالت مجلس اإلدارة)
بساريخ)28)يونيو)2122،)تم):

السيد) اسسقالة  تسجيل 
الكولونيل ماجور عبد العالي ارمضان)

من مهامه ك سصرف.
ماجور) الكولونيل  السيد  تعيين 
أح د الزجلي بص سه مسصرف عوض)
السيد الكولونيل ماجور عبد العالي)

ارمضان املسسقيل.
ب قس�شى مداوالت بساريخ)28)يونيو)
العامة) الج عية  صادقت  (،2122
العادية على تعيين السيد الكولونيل)
ماجور اح د الزجلي بص سه مسصرف)
عوض السيد الكولونيل ماجور عبد)

العالي ارمضان.
تنسهي مدة مهامه بانعقاد الج عية)
العامة التي سسبث في حسابات السنة)

املالية املنتهية في)31)ديس 14)2122.
اإليداع القانوني):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس) (30 في) بالرباط  السجارية 

2122،)تحت رقم)127252.
من أجل السلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

187 P

FIPAR-HOLDING
شركة مساه ة

راس الها : 3.576.420 درهم
املقر االجس اعي : مركز محج 

الرياض، ع ارة األع ال 7، الطابق 
الثالث، حي الرياض، الرباط
السجل السجاري رقم 29151

اسسقالة مسصرف وتعيين املدير 
العام

ب قس�شى مداوالت مجلس اإلدارة)
بساريخ)27)سبس 14)2121،)تم تسجيل)
اسسقالة السيد مح د أمين ال ياللي)

من مهامه ك سصرف.
ب قس�شى مداوالت مجلس اإلدرة)
تعين) تم  (،2117 يناير) (31 بساريخ)
السيد مح د خالد زيان بص سه مدير)

عام.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
أغسطس) (30 في) بالرباط  السجارية 

2122،)تحت رقم)127251.
من أجل السلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

188 P

JAWHAR
ش م م

ب قس�شى محضر املج ع العام غي1)
 2122 ف14اير) (16 في) املؤرخ  العادي 
ش م م) (JAWHAR مساه وا شركة)
مقرها) درهم  (2.300.000 رأس الها)
 11 رقم) الرباط  ب دينة  االجس اعي 

شارع املغرب العربي قرروا ما يلي):
الحل األول):

السيد) (: الحصص) ت ويت 
السعودي مح د فوت وح ل ج يع)
 3194 وحقوق) العادية  الض انات 
حصة والسيد السعودي عبد املجيد)
فوت وح ل ج يع الض انات العادية)
والسيدة) حصة  (3194 وحقوق)
وح لت) فوتت  كلثومة  السعودي 
وحقوق) العادية  الض انات  ج يع 
639)حصة والسيدة السعودي مريم)
الض انات) ج يع  وح لت  فوتت 

العادية وحقوق)639)حصة
السيدة صالح السعدية) (: ل ائدة)
وردية) السعودي  والسيدة  (1534
السعودي) والسيدة  حصة  (1533
والسيد) حصة  (1533 فاط ة)
1533)حصة) السعودي عبد الرزاق)
 1533 خديجة) السعودي  والسيدة 

حصة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بساريخ)25)يوليو)2122،)تحت)
رقم)126591.

189 P

 ARSAT MOHAMMEDIA
SARL

 RC: N° 282523 - IF: 14436217 -
ICE: 000032499000086

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
املنعقد) العادية  غي1  للقرارات 
تم إتخاد) (،2122 أغسطس) (5 بساريخ)

القرارات السالية):
 Az El Arab السيد) اسسقالة 
الحامل لبطاقة السعريف) (KETTANI
منصبه) من  (B47479 رقم) الوطنية 

ك سي1 ثاني للشركة.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء،) بالدار  السجارية 
عدد) تحت  (،2122 أغسطس) (29

.835865
190 P

 SOCIETE AL ARSAT
ERRAHMA

SARL
 RC(n° 461579 - IF: 45743833 -

ICE: 002538337000057
الج ع) املحضر  ب قس�شى 
بساريخ) املنعقد  العادي  الغي1  العام 
القرار) إتخاد  تم  (2122 4)أغسطس)

السالي):
قرار اسس رارية نشاط الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 
عدد) تحت  (،2122 أغسطس) (29

.835863
191 P

 SOCIETE KAPSET
 LOGISTICS

S.A.R.L A.U 
 RC: 426169 - IF(N°: 35552190 -

ICE(N°: 002232597000046
العام) الج ع  املحضر  ب قس�شى 
الغي1 العادي للشريك الوحيد املنعقد)
إتخاد) تم  (2122 يونيو) (24 بساريخ)

القرار السالي):
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قرار اسس رارية نشاط الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) البيضاء،) بالدار  السجارية 

عدد) تحت  (،2122 أغسطس) (29

.835864

192 P

 SOCIETE GENERALE

 AFRICA TECHNOLOGIES &

SERVICES – SGATS
SAS 

RC(n°: 381001

اإلدارة) مجلس  محضر  ب قس�شى 

تم) (،2122 ماي) (23 بساريخ) املنعقد 

إتخاد القرار السالي):

 Philippe, السيد) اسسقالة 

من) (Gérard, Pierre, DUFAY

منصب ك دير الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء،) بالدار  السجارية 
عدد) تحت  (،2122 11))مارس)

.824537
193 P

 SOCIETE GENERALE
 AFRICA TECHNOLOGIES &

SERVICES – SGATS
SAS 

RC(n°: 381001
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
للقرارات غي1 العادية املنعقد بساريخ)
القرارات) إتخاد  تم  (،2122 ماي) (21

السالية):
 Philippe, السيد) اسسقالة 
Gérard, Pierre, DUFAY)من منصب)

مسصرف الشركة)؛
 Pascale السيدة) تعيين 
 Claire CONTE ép. MOREAU
رقم) الس رال رن�شي  لجواز  الحامل 
جديدة) ك سصرفة  (17E38090

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء،) بالدار  السجارية 

عدد) تحت  (،2122 أغسطس) (29

.835868

194 P

 SOGEFONCIERE
RC(n°: 498297

الغي1) القرارات  محضر  ب قس�شى 
املنعقد) الوحيد  للشريك  العادية 
إتخاد) تم  (2122 يونيو) (28 بساريخ)

القرارات السالية):
 Jean-Philippe السيد) اسسقالة 
TALEC)من منصبه ك سي1 للشركة)؛

 Najoua BEN السيدة) تعيين 
SOUDA MOURRI)الحامل لبطاقة)
 A332412 رقم) الوطنية  السعريف 

ك سي1ة جديدة للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء،) بالدار  السجارية 
عدد) تحت  (،2122 اغسطس) (23

.835381
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IRBAH IMMOBILIERE
S.A.R.L

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
ب اس) مسجل  (2122 15)أغسطس)
تم) (2122 أغسطس) (16 بساريخ)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص السالية):
 IRBAH (: التس ية)

.IMMOBILIERE
املقر االجس اعي):)قطعة رقم)32س)
شقة رقم)2)مشروع ال14دعي بنسودة)

فاس.
منعش) (: االجس اعي) املوضوع 
املخسل ة) لألشغال  مقاولة  عقاري،)

والبناء.
درهم دفع) (111.111 (: رأس املال)
نقدا مقسم إلى)1.111)حصة من فئة)
111)درهم لكل واحدة مسندة إلى)

الشركاء):
السيد) إلى  مسندة  حصة  (251

مح د عراقي حسيني.)
السيدة) إلى  مسندة  حصة  (251

سعاد ال14دعي.
السيد) إلى  مسندة  حصة  (125

مح د حلوبي.
125)حصة مسندة إلى السيد عبد)

الرح ان حلوبي.

السيد) إلى  مسندة  حصة  (125

اس اعيل حلوبي.

125)حصة مسندة إلى السيد عبد)

الرزاق حلوبي.)

حلوبي) مح د  السيد  (: املسي1)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
.CC(35791(رقم

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الضبط لدى املحك ة السجارية ب اس)

تحت) (،2122 أغسطس) (29 بساريخ)
(: السجاري) السجل  رقم  (3529 رقم)

.73593
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 STE. FLASH 2M
 SARL AU

ش.م.م.ش.و

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 
رأس الها : 11111.11 درهم 

املقر السجاري : شارع النصر رقم 38 

اإلس اعيلية ديور السالم مكناس
رقم السجل السجاري / مكناس : 

26889

اإلنحالل املبكر للشركة 
اإلسسثنائي) الج ع  ب قس�شى 
2122),)قرر) 16)يونيو) املنعقد بساريخ)

املساهم الوحيد على اإلنحالل املبكر)

لشركة)FLASH 2M SARL AU),)التي)

مقرها السجاري شارع النصر رقم)38 

مكناس) السالم  ديور  اإلس اعيلية 

وقد صادق ووافق الج ع اإلسسثنائي)

عنها).

الدين) محيي  السيد  وتعيين 

األنصاري),)الساكن في)7)أغيل املنظر)

مصف) بص سه  (, ب كناس) الج يل 

لشركة).)

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل حك ة السجارية ب كناس)

25)أغسطس2122)تحت رقم) بساريخ)

. 719
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 STE. CIADDEX
 SARL
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية 
رأس الها : 21111.11 درهم 

املقر السجاري : 8 , شارع 2 حي النصر 
م.ج مكناس

رقم السجل السجاري / مكناس : 
25569

 اإلنحالل املبكر للشركة 
اإلسسثنائي) الج ع  ب قس�شى 
 , أغسطس2122  (24 املنعقد بساريخ)
قرر املساه ين على اإلنحالل املبكر)
وقد) (CIADDEX SARL لشركة)
صادق ووافق الج ع اإلسسثنائي عنها)
وتعيين السيد الشافعي العلوي علي)
عل ا أن) (, بص سه مص ي للشركة) (,
مقر اإلنحالل هو ن سه املقر السجاري)

للشركة).)
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لل حك ة السجارية ب كناس)
24)أغسطس2122)تحت رقم) بساريخ)

.714
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FYM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس مال الشركة : 111.111 درهم

املقر اإلجس اعي :ع ارة 30 شقة رقم 
8 زنقة موالي أح د الوكيلي حسان 

الرباط
رقم السجل السجاري بالرباط 

162331
تأسيس شركة

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم تأسيس شركة) (2122 8أغسطس)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص السالية):
.FYM SERVICES(:(التس ية

نشاط الشركة):
ومسسلزمات) مواد  وبيع  شراء) (

الشبه صيدالنية والشبه طبية.
شقة) (30 ع ارة) (: املقر اإلجس اعي)
الوكيلي) أح د  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان الرباط.
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لقد تم تحديد) (: رأس ال الشركة)
111.111)حصة) رأس ال الشركة في)

111)درهم) إجس اعية قي ة الواحدة)

موزعة كالسالي):

 1111 مح د) ح و  بن  السيد 

حصة إجس اعية.

املج وع):)1111)حصة إجس اعية.

تعييين) تم  لقد  (: الشركة) تسيي1 

الحامل) مح د  ح و  بن  السيد 

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

مسي1 للشركة ملدة غي1) (PA172358

محددة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

باسسثناء) سنة  كل  من  ديس 14  (31

السنة األولى تبسدئ من تاريخ السقييد)

في السجل السجاري.

مدة الشركة):)لقد تم تحديد مدة)

الشركة في)99)سنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ)30)أغسطس)
السجاري) السجل  رقم  تحت  (2122

.162331
للنشر واإلعالن
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GROSTORE PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تاريخ تسجيل العقد العرفي بساريخ)

والتي) الرباط  في  (2122 أغسطس) (4

تح ل الخصائص السالية):

الهدف اإلجس اعي):)

مسسورد.

اسسي1اد املك الت الغذائية.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة م لوكة)

للسيد يوسف مكوار.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شقة) (58 ع ارة) (: املقر اإلجس اعي)
3ا زنقة واد سبو أكدال الرباط.

املسي1):)السيد يوسف مكوار.
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.162245
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 STE.SALE MAROC
 IMPORTATION

SARL AU
السجل السجاري رقم 29441

رفع الرأس ال اإلجس اعي
العادي) الغي1  العام  الج ع  بقرار 
 2122 يوليو) (28 بساريخ) املنعقد 
 111.111 رأس ال) ذات  للشركة 
القانوني) م ثلها  شخص  في  درهم،)

السيد ح ريت مح د تقرر ما يلي):
بإضافة) الشركة  رأس ال  رفع 
درهم إلى الرأس ال الحالي) (911111
ليصبح) درهم  (111111 في) املس ثل 
 1111111 الشركة) رأس ال  بذلك 

درهم.
وعلى إثر ذلك تم تغيي1 ال صلين )6)
و)7( من النظام األسا�شي للشركة.

تم اإليداع) (: تم اإليداع القانوني)
الضبط) كسابة  لدى  القانوني 
 8 يوم) بسال  اإلبسدائية  باملحك ة 

أغسطس)2122)تحت رقم)39415.
لإلشارة والنشر

عن املسي1 السيد ح ريت مح د
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STE.GP ATLAS
SARL

السجل السجاري: 35167
ت ويت الحصص

تغيي1 الشكل القانوني للشركة
توسيع الهدف اإلجس اعي

العادي) الغي1  العام  الج ع  بقرار 
 8 بساريخ) املنعقد  الشركة  ملساهمي 
ب قرها اإلجس اعي تقرر) (2122 يوليو)

ما يلي):
السادة) حصص  ج يع  ت ويت 
اوتغاط) حصة،) (340 الزاهي1) يونس 
عادل)330)حصة،)ايت اوحي لحسن)
330)حصة ل ائدة السيد باكاج امين)

الذي قبلها.

توزيع رأس ال الشركة ك ا يلي):
السيد باكاج أمين)1111)حصة.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة من)
.SARL AU(إلى(SARL

السيد) الحالي  املسي1  إسسقالة 
باكاج) السيد  وتعيين  عادل  اوتغاط 
واملوقع) وحيد  شريك  ك سي1  أمين 
ومصرفية) إدارية  ع لية  أي  على 

تخص الشركة.
توسيع الهدف اإلجس اعي للشركة)

ك ا يلي):
وأجهزة) املعلوميات  أجهزة  تجارة 

املكسب.
ال صول) تغيي1  وبالسالي 
13,12,7,6,3,1)من القانون األسا�شي.
كسابة) لدى  (: القانوني) اإليداع  تم 
بسال) اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

يوم)3)أغسطس)2122 .
لإلشارة والنشر

املسي1:)باكاج أمين

202 P

IDOYAB TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأس الها السجاري: 111.111.11 

درهم
العنوان : بلوك 3رقم 119، حي 

الحرش أيت ملول إنزكان
السجل السجاري بإنزكان تحت رقم 

13831
ب قس�شى محضر الشريك الوحيد)
لشركة)IDOYAB TRAVAUX)املنعقد)
بساريخ فاتح أغسطس)2122)تقرر ما)

يلي):
أصبح) الذي  الشركة  تغي1 غرض 

على النحو السالي):
نقل البضائع نيابة عن اآلخرين.

أع ال مسنوعة في البناء.
اللوازم املكسبية.

الطبية) املعدات  وصيانة  بيع 
املعدات الطبية والجراحية.

اإلسسي1اد والسصدير.
النظام) من  (3 املادة) تعديل  تم 

األسا�شي.

تحيين العقد العرفي للشركة.
هذه) :لكل  القانوني) اإليداع  تم 
اإلبسدائية) املحك ة  لدى  الوثائق 
 2122 أغسطس) (12 بساريخ) بإنزكان 

تحت رقم)1554.
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مكسب األسساذ هشام الرح وني االدري�شي

موثق

34)فضاء)النخيل الطابق الثاني زنقة شرم)

الشيخ املعاريف

الهاتف):)0522231961

STE. SPC
S.A.R.L

رأس الها : 7.632.000.00 درهم
الدارلبيضاء

س.ت : 111557
حرر) توثيقي  عقد  ب قس�شى 
الرح وني) هشام  األسساذ  ب كسب 
(،2122 أبريل) (5 بساريخ) االدري�شي 
االبراهيمي) السعيد  السيد  وهب 
اإلجس اعية،) حصصه  من  جزء)
 SPC بشركة) حصص  (14111 أي)
 7.632.000.00 رأس الها) (S.A.R.L
زنقة) (47 اإلجس اعي) مقرها  درهم 
الدارالبيضاء) املن لوطي  مصط ى 
املغرب مقيد بالسجل السجاري تحت)
رقم)111557،)ل ائدة السيدة أس اء)

االبراهيمي.
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
 2122 أبريل) (14 بساريخ) اإلسسثنائي 
 SPC S.A.R.L في شركة) قرر الشركاء)
درهم) (7.632.000.00 رأس الها)
زنقة مصط ى) (47 مقرها اإلجس اعي)
ما) املغرب  الدارالبيضاء) املن لوطي 

يلي):
السصديق على عقد هبة جزء)من)
 14111 أي) اإلجس اعية  الحصص 
السعيد) للسيد  العائدة  حصص 
أس اء) السيدة  ل ائدة  االبراهيمي 

االبراهيمي.
تعديل القانون األسا�شي.

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
 2122 أبريل) (19 بساريخ) اإلسسثنائي 
 SPC S.A.R.L في شركة) قرر الشركاء)
درهم) (7.632.000.00 رأس الها)
زنقة مصط ى) (47 مقرها اإلجس اعي)
املغرب الدارالبيضاء)  املن لوطي 

)ما يلي):
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إبراهيم) سعيد  السيد  اسسقالة 
من منصب مسي1.

تعيين السيد ع ر إبراهيم مسي1)
وحيد.

تعديل القانون األسا�شي.
والسصريح) القانوني  اإليداع  تم 
السجاري) السجل  لدى  بالسغييي1 
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
بالدارالبيضاء)بساريخ)28)يوليو)2122 
بالسجل) مقيد  (832619 رقم) تحت 

السجاري تحت رقم)111557.
للخالصة والبيان

األسساذ هشام الرح وني االدري�شي
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سيدسيم دراسات
ش.م.م

SEEDSEM ETUDES SARL
الج اعي) القرار  ملحضر  طبقا 
أغسطس) (5 بسارخ) املنعقد  للشركاء)
دراسات) سيدسيم  2122لشركة 
املسؤولية) محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها) درهم  (211.111 رأس الها)
زنقة) (26 بالدارالبيضاء) اإلجس اعي 
الطابق) (5 رقم) شقة  القري  مح د 
السجاري) بالسجل  ومسجلة  األول 
66169)قرر) للدارالبيضاء)تحت رقم)

شركاء)الشركة ما يلي):
املصادقة على ت ويت)111)حصة)
التي ت سلكها السيدة ملياء)مساوي إلى)

والدتها السيدة سعاد يعقوبي.
القانون) من  (6 املادة) تعديل 

األسا�شي للشركة وفقا لذلك.
للشركة) جديدة  مسي1ة  تعيين 

السيدة سعاد يعقوبي.
السوقيغ اإلجس اعي):

من) و15) (14 املادتين) تعديل 
القانون األسا�شي للشركة وفقا لذلك.
تحديث القانون األسا�شي للشركة)
وفقا لذلك ومواءمسه مع القانون)-19

21)املؤرخ)26)أبريل)2119.
:بكسابة) القانوني) اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
26)أغسطس) في تاريخ) بالدارالبيضاء)

2122)تحت قم)835714.
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 LA GERANCE DES COMPTES FIDUCIAIRE
 EXPERTISES COMPTABLE AUDIT
 COMMISARIAT AUX COMPTES
CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

 ATALIAN GLOBAL
SERVICES MOROCCO SA

أطاليان جلوبال سي1فيس موروكو 
ش.م

الج اعي) املحضر  لقرار  طبقا 
املخسلط للشركاء)ليوم)28)يوليو)2122 
قرر مساهوا شركة أطاليان جلوبال)
مجهولة) شركة  موروكو،) سي1فيس 
اإلسم رأس الها)21.411.111)درهم،)
شارع) بطنجة  اإلجس اعي  مقرها 
تجزئة) (2 الخنساء) إقامة  مراكش 
الطابق) (1 رقم) (11 تجزئة) (5 دملاس)
السجاري) بالسجل  مسجلة  الس لي 

بطنجة تحت رقم)70353)ما يلي):
من اخسصاص الج ع العام الغي1)

العادي):
تذكي1 بسحويل ج يع األسهم التي)
كان ي سلكها السيد هشام لزرق إلى)
شركة أطاليان املغرب ش.م.م ذات 

الشريك الوحيد.
سهم  ت ويت  إعادة  معاينة 

الض ان الذي ي سلكه :
ل ائدة  سحناوي  طارق  السيد 
شركة أطاليان املغرب ش.م.م ذات 

الشريك الحيد.
السيد طارق برونو باييت ل ائدة 
شركة أطاليان املغرب ش.م.م ذات 

الشريك الحيد.
معاينة ت ويت سهم الض ان من 
شركة أطاليان املغرب ش.م.م ذات 

الشريك الوحيد إلى :
فرج  الحليم  عبد  رفاييل  السيد 

هللا.
السيد صالح شكي1ي.
السيد ناصر بوزوبع.

معاينة السوزيع الجديد لرأس ال 
الشركة وفقا لذلك.

جديدة  أساسية  قوانين  اعس اد 
القانون مع  ومواءمتها   للشركة 

 2119 أبريل  ب26  املؤرخ   21-19  
املعدل واملك ل للقانون رقم 17/95 

املسعلق بالشركات املجهولة اإلسم.

خسارة  رغم  الشركة  اسس رارية 
ثالثة أرباع الرأس ال اإلجس اعي.

العام  الج ع  اخسصاص  من 
والية  مدة  بانتهاء  تذكي1  العادي: 
اإلداريين السيد هشام لزرق والسيد 

موالي مهدي العلوي.
انتهاء مدة والية اإلداريين :

السيدطارق السحناوي.
السيد برينو باييت.

ش.م.م  املغرب  أطاليان  شركة 
ذات الشريك الوحيد.

تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد 
تنسهي  مالية  سنوات   )6( ست  ملدة 
عد انعقاد الج ع العام العادي والتي 
سسقرر بشأن حسابات السنة املالية 

املنتهية في 31 ديس 14 2127، وهي :
ش.م.م  املغرب  أطاليان  شركة 
ذات الشريك الوحيد، وي ثلها السيد 

رفاييل عبد الحليم فرج هللا.
رفاييل عبد الحليم فرج هللا.

 السيد صالح شكي1ي.
السيد ناصر بوزوبع.

ديوري  العزيز  عبد  السيد  تعين 
قابلة  سنة  ملدة  للشركة  عام  مدير 

للسجديد )1).
تعيين مدقق حسابات جديد ملدة 
ثالث سنوات )3( مالية تنسهي في نهاية 
اإلجس اع العام العادي الذي سيقرر 

بشأن حسابات السنة املالية 2124.
:بكسابة) القانوني) اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
 2122 أغسطس) (29 بساريخ) بطنجة 

تحت رقم)256885.
206 P

STE. R.K.R3
SARL

نشر إعالن قانوني
ب قس�شى العقد العرفي املصادق)
عليه بساريخ)13)يونيو)2122)تم إنشاء)
شركة ذات مسؤولية محدودة تح ل)

الخصائص السالية):
.STE.(R.K.R3(SARL(:(التس ية

جنان) تجزئة  (: اإلجس اعي) املقر 
الخي1 الرقم)1811)بن جرير.

الغرض اإلجس اعي):

)تجارة مواد البناء.

ونقل البضائع.
 111.111.11 (: رأس مال الشركة)

درهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابسداء)من)

تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

الك وني رضوان) السيد  (: املسي1)

غي1) ملدة  وذلك  (CIN°EA88708

محددة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

وتنسهي في)31)ديس 14 من كل سنة.

بكسابة) :تم  القانوني) اإليداع 

ب4ن) اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

السجل) (،238 رقم) تحت  جرير 

بساريخ (3339 عدد)  السجاري 

 3)أغسطس)2122.
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مكسب األسساذ ملين توفيق

موثق بالرباط

38)شارع مدغشقر شقة)9

STE. SHOORAH
ش.م.م

رأس الها : 1.111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : الرباط حي الرياض 

بلوك X قطاع 11 رقم 127

س.ت : 49.44

هبة حق الرقبة في حصص 
إجس اعية

ب وجب عقد توثيقي حرر ب كسب)

األسساذ توفيق املوثق بساريخ)22)يوليو)

.2122

حي) فوزي  الشعبي  السيد  وهب 

الرقبة ملج وع الحصص التي ي سلكها)

أي)3423)حصة إجس اعية في شركة)

SHOORAH)ش.م.م ل ائدة السيدة)

الهيسمي بشرى.

:بالسجل) القانوني) اإليداع  تم 

أغسطس) (29 في) بالرباط  السجاري 

2122)تحت عدد)6862.
للخالصة والبيان

األسساذ ملين توفيق

208 P
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 PASSION FRUIT JUICES
S.A.R.L

باسيون فروت جويس 
ش.م.م. 

برأس ال : 111.111 درهم.
الرباط، ديور الجامع، 411، شارع 
الحسن الثاني، ع ارة بدر، شقة 5.
ICE(n° 003.050.646.000.011

ت ويت حصص
اسسقالة مسي1

 وتعيين مسي1 جديد 
بقرار من الج ع العام اإلسسثنائي)
قرر) (،2122 أغسطس) (16 بساريخ)
فروت) باسيون  (» شركة) شركاء)

جويس)»)ش.م.م.)ما يلي):)
في) حصة  (511 ت ويت) قبول  ()1
ملك السيد سري مح د رجا الرنساوي)
إلى السيد أشرف داود أمين الداود،)
وقبول) (Q773787 جواز الس ر رقم)

هذا األخي1 كشريك جديد.
بعد هدا الس ويت،)أصبح رأس ال)
درهم مقسم) (111.111 الشركة من)
بالتساوي بين الشريكين السيد حاتم)
مح د مو�شى حسن والسيد أشرف)
داود أمين الداود،)ب عدل)511)حصة)

من فئة)111)درهم لكل منه ا.
سري) السيد  إسسقالة  قبول  ()2
وظي سه) من  الرنساوي  رجا  مح د 
على) واإلبقاء) التسيي1  في  كشريك 
حسن،) مو�شى  مح د  حاتم  السيد 
جواز الس ر رقم)P622736)،)ك سي1)
أمين) داود  أشرف  السيد  وتعيين 
 Q773787الداود)،)جواز الس ر رقم
غي1) ملدة  التسيي1  في  جديد  كشريك 
ملزمة) الشركة  وأصبحت  محدودة 

بإمضاء)أحد الشريكين في التسيي1.
السادس) ال صل  3(تغيي1 
)الرأس ال() والسابع) )املساه ة()
من) املسي1() )تعيين  والخامس عشر)
القانون األسا�شي وتحيين هذا األخي1.
°IIتم اإليداع القانوني لدى كسابة)
بالرباط) السجارية  املحك ة  ضبط 
تحت عدد) (2122 أغسطس) (30 يوم)

.127.259
مقسطف وبيان لإلشهار
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إطار العجالت القاري شمال 

إفريقيا
 CONTINENTAL TYRE NORHT

AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال قدره : 826.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : برج القطب املالي 

للدارالبيضاء تجزئة 57 الطابق 

14 كازا أن ا الحي الحسني 21221 

الدارالبيضاء

اسسقالة مسي1 وتعيين آخر
أل ين) عام  من  يونيو  فاتح  في 

شركة) شركاء) عقد  وعشرين  واثنين 

إطار العجالت القاري ش ال إفريقيا

 CONTINENTAL TYRE NORHT

عادي) غي1  عاما  ج عا  (AFRICA

واتخذوا القرارات السالية):

بعين) األخذ  العام  الج ع  قرر 

سيل ان) السيد  اسسقالة  اإلعسبار 

حامل) الجنسية  فرن�شي  بوري  بيي1 

من) (14DT40503 لجواز الس ر رقم)

القرار) هذا  ويكون  ك سي1  منصبه 

ساري امل عول ابسداء)من فاتح يوليو)

كامال) الذمة  إبراء) منحه  مع  (2122

ومن غي1 تح ظ.

تعيين) العام  الج ع  قرر 

 BULENT اردوغان) بولنت  السيد 

ERDOGAN)تركي الجنسية والحامل)

 U21993165 رقم) الس ر  لجواز 

اعسبارا) للشركة  جديد  ثاني  ك سي1 

تحديد) وتم  (2122 يوليو) فاتح  من 

صالحياته ك ا يلي):

السيد) صالحيات  تحديد  تم 

من) (12 لل اد) وفقا  ادوغان  بولنت 

النظام األسا�شي.

يحق لكل من املسي1ين أن يسصرفا)

بشكل فردي في تدبي1 ج يع املعامالت)

من) املسعلقة بالشركة وبالسالي ابسداء)

تسم إدارة الشركة) (2122 فاتح يوليو)

بشكل مشت1ك من طرف):

السيد بولنت اردوغان.

السيد أم14تو كواغليا.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني لدى كسابة الضبط ب لحقة)
بالدارالبيضاء) السجارية  املحك ة 
بساريخ)24)أغسطس)2122)تحت رقم)

.835555
مخسصر للنشر
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 SOCIETE EQUIPEMENT
 MAINTENANCE ET

 AMENAGEMENT GOUTTE
 A GOUTTE

SEMAGG
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

وحيد
رأس الها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : 30 شارع عقبة رقم 
12 بيس إقامة النيل أكدال الرباط

رقم السجل السجاري : 145195
رفع رأس ال الشركة

لشركة) الوحيد  الشريك  اتخد 
 SOCIETE EQUIPEMENT
 MAINTENANCE ET
 AMENAGEMENT GOUTTE A
و5  (4 بساريخ) (GOUTTE SEMAGG

يوليو)2122)القرارات السالية):
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 
ليصل) درهم  (911.111.11
إلى) درهم  (111.111.11 من)
 9111 درهم بإصدار) (1111.111.11
درهم) (111 بقي ة) جددة  حصة 
طريق) عن  تحريرها  يسم  منها  لكل 
املحددة) الشركة  ديون  مع  مقاصة 
يحس ط) التي  واملسسحقة  املقدار 
الشركة) في  الوحيد  الشريك  بها 
وحتى) درهم  (51.111.11 البالغة)
من) املأخودة  درهم  (851.111.11
هو) ك ا  املحسجزة  األرباح  حساب 
موضح في الحسابات املعس دة للسنة)

املالية)2121.
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 
ليصل) درهم  (511.111.11
إلى) 1111.111.11درهم  من)
 5111 درهم بإصدار) (1511.111.11
111)درهم لكل) حص جديدة بقي ة)
املساه ة) طريق  عن  مدفوعة  منها 

 RHADES SA شركة) من  النقدية 

املودعة في حساب الشركة.

املوافق على شريك جديد شركة)

.RHADES SA

اإلقرار بالسوزيع الجديد لرأس ال)

الشركة على النحو السالي):

 11.111 فريتي) فيصل  السيد 

حصة.

شركة)PHADES SA 5111)حصة.

املج وع):)15111)حصة.

تحويل الشكل القانوني للشركة) (

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

(: القانوني) اإليداع  تم  وقد 

تحت) بالرباط  السجارية  باملحك ة 
 30 بساريخ) و127258) (127257 رقم)

أغسطس)2122 .
مقسطف من أجل اإلشهار.
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SOLUTION DESIGN
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

ب قس�شى عقد توثقي مؤرخ بس ارة)

تأسيس) تم  يوليو2122) (8 بساريخ)

شركة تح ل الخصائص السالية):

.SOLUTION DESIGN(:التس ية

الهدف اإلجس اعي):

البناء)واألشغال املخس ة.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دهم للحصة الواحدة.

 334 وغياطي) عدنان  السيد 

حصة.

السيدة إلهام حنون)333)حصة.

 333 حنون) خديجة  السيدة 

حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
القادر) عبد  األمي1  زنقة  (: املقر)

أرياس ج14)أكدال الرباط.)
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تسي1 الشركة من طرف) (: املسي1)

غي1) ملدة  عدنان  وغياطي  السيد 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط)
رقم) (2122 ( أغسطس) (24 بساريخ)

السقييد بالسجل السجاري)162271.
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كلود سكيلز 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 

وضع) تم  (، (2122 أغسطس) (23  

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

السالية:)

التس ية:)كلود سكيلز.)

املوضوع اإلجس اعي:

السدريب) إدارة  (- إستشارات)

املشاريع) منظ ات  إدارة  والدعم،)

الوطنية والدولية.

تدريب ج يع ال ئات الوطنية في)

الخاصة) وشبه  العامة  املؤسسات 

ال نيين) السن يديين  املديرين  كبار  ((

ووكالء) واملشرفين  والسجاريين 

اإلنساج(.

التسويق واملبيعات):

)-إست1اتيجية املنسج الع يل.

،)وتقييم) -)فعالية فريق املبيعات)

إدارة) وتحسين  البيع،) نقاط  أداء)

العالقات مع الع الء.)

السحول والرق ية):

-تحديد اإلست1اتيجية الرق ية.

املوارد البشرية):

-تعظيم ومواءمة الع ليات.)

إدارة وتطوير املهارات اإلدارية):

-إدارة املشاريع الدولية.

الدعم التشغيلي ماإلست1اتيجي):

املواد) إست1اتيجية  -مواءمة 

البشرية مع إست1اتيجية الع ل.

(– (842 مكسب) اإلجس اعي:) املقر 

الطابق)4)–)ع ارة)8)–خليج النخيل)

فونتي أكادير.)

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) اإلجس اعي:) الرأس ال 

درهم) في111.111.11) الرأس ال 

حصة إجس اعية) (1111 مقس ة إلى 
من قي ة)111)درهم لكل حصة.

بوشارب) الهادي  للسيد  م لوكة 
قي ة) من  إجس اعية  حصة  (1111
ب ساه ة) حصة  لكل  درهم  (111

قدرها))111.111.11)درهم(.)
تم تعيين السيد الهادي) التسيي1:)
غي1) ملدة  للشركة  مسي1  بوشارب 

محددة.
ملزمة) :الشركة  للسوقيع) بالنسبة 
للسيد) بسوقيع وحيد  بشكل صحيح 
الهادي بوشارب مع الحق في إمكانية)

تعين م ثل لها.
فاتح) من  تبسدئ  املالية:) السنة 
كل) من  ديس 14  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.)
كسابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
باڭادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)30)أغسطس2122)تحت رقم)

.118166
213 P

مورا ديليس 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 3 ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ في)
تم وضع القانون) (، (2122 أغسطس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص السالية:)
التس ية:)مورا ديليس.

املوضوع اإلجس اعي:
الصالح) كريم  اآليس  وبيع  إنساج 
املخصصة) لألكل في مكعبات الثلج،)
لألفراد والشركات واألسواق املحلية)

والدولية):))مطعم،)فندق.().
أجهزة) وتسويق  وتصنيع  تص يم 

األغدية) قطاع  في  كريم  آيس  طهي 

املعجنات) ،طهاة  الخ4ز) (، الزراعية)

كريم) اآليس  صانعي  ذالك  في  ب ا 

ومسعهدي) الشوكوالتة،) وصانعي 

تقديم الطعام)،)واملطاعم)،)واملطابخ)

الكبي1ة) املساجر  حتى  أو  املركزية،)

واملسوسطة)،)إلخ.

لج يع) كريم  اآليس  توصيل 

الزفاف وأعياد) اإلحس االت وح الت 

واملخابز) واملقاهي  واملطاعم  امليالد 

وال نادق.

رقم) مكسب  اإلجس اعي:) املقر 

إقامة خليل) (8 4)ع ارة) الطابق) (842

النخيل فونتي)-)أكادير.)

املدة:)حددت في)99)سنة من تاريخ)

تأسيس الشركة النهائي.

حدد) اإلجس اعي:) الرأس ال 

درهم) في111.111.11) الرأس ال 

حصة إجس اعية) (1111 مقس ة إلى)

حصة. لكل  درهم  (111 قي ة) من 

حصة) (511 (: رشيد) الناوي  السيد 

درهم لكل) (111 إجس اعية من قي ة)

حصة ب ساه ة قدرها))51.111.11 

درهم(.

(: مني1) مح د  بنسعود  السيد 

511)حصة إجس اعية من قي ة)111 

قدرها) ب ساه ة  حصة  لكل  درهم 

)51.111.11)درهم(.)

تم تعيين السيد الناوي) التسيي1:)

مني1) مح د  بنسعود  والسيد  رشيد 

مسي1وا للشركة ملدة غي1 محددة.

الشركة ملزمة) (: بالنسبة للسوقيع)

بشكل صحيح بسوقيع مشت1ك للسيد)

بنسعود) والسيد  رشيد  الناوي 

عن) أقل  مبلغ  أي  عن  مني1  مح د 

30.000.000)درهم.

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 

بسوقيع من صل للسيد الناوي رشيد)

عن) مني1  مح د  بنسعود  والسيد 

 30.000.00 أي مبلغ أقل أو يساوي)

درهم.)

فاتح) من  تبسدئ  املالية:) السنة 

كل) من  ديس 14  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.)

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باڭادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  أغسطس  (30 بساريخ)

. 1181165
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رونا الحبادي
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحددة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 
وضع) تم  (، (2122 أغسطس) (23  
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

السالية:
التس ية:)رونا الحبادي.

املوضوع االجس اعي:
السدريب) إدارة  (- اإلستشارات)
والدعم في السدريب)،)اإلداري ملوظ ي)

املنظ ات الوطنية والدولية.
وخدة) والسدريب  املرافقة 

املساعدة الشخصية.
والعرض) واملساجرة  الع ولة 
املباشرة) غي1  أو  املباشرة  واملشاركة 
أو) الع ليات  ج يع  في  للشركة 
أو) الصناعية  أو  السجارية  الشركات 
املالية أو املنقولة أو غي1 املنقولة في)

املغرب أو في الخارج.
املقر اإلجس اعي:)درب ح اد شارع)
آيت) اشسوكة  بيوكرى  (9 رقم) طنجة 

باها.
املدة:)حددت في)99)سنة من تاريخ)

تأسيس الشركة النهائي.
حدد) االجس اعي:) الرأس ال 
درهم) في111.111.11) الرأس ال 
حصة اجس اعية) (1111 مقس ة إلى)

من قي ة)111)درهم لكل حصة.
 RONA للسيدة) م لوكة 
 ARNOLDUS JOSEPHINA KEUR
قي ة) من  إجس اعية  حصة  (1111
ب ساه ة) حصة  لكل  درهم  (111
درهم(.) (111.111.11( قدرها)
 RONA السيدة) تعيين  تم  التسيي1:)
 ARNOLDUS JOSEPHINA KEUR

مسي1ة للشركة ملدة غي1 محددة.
الشركة ملزمة) (: بالنسبة للسوقيع)
بشكل صحيح بسوقيع وحيد للسيدة)
 RONA ARNOLDUS JOSEPHINA
تعين) إمكانية  في  الحق  مع  (KEUR

م ثل لها.
فاتح) من  تبسدئ  املالية:) السنة 
ديس 14 من كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة.)
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كسابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بإنزكان)
بساريخ)30)أغسطس)2122)تحت رقم)

.11665/122
215 P

STE SAMTA MOROCCO
.S.A

راس الها : 300.000 درهم
مقرها االجس اعي : برج القطب 

املالي للدارالبيضاء تجزئة 57 الحي 
الحسني الدارالبيضاء

RC(N° : 541209
IF(N° : 52422885

ICE(N ° : 003034603000067
تعيين مدير عام

ادارة) مجلس  اجس اع  ب قس�شى 
يوليو) (29 بساريخ) املنعقد  الشركة 

2122،)تم اتخاذ القرارات السالية):
قرار رقم)1):

فينود) السيد  اسسقالة  معاينة 
 VINOD PRALHADRAO(برلهرو واغ

WAGH)من مهامه ك سصرف.
قرار رقم)2):

كوماالنيك) شراتا  السيد  تعيين 
(،SHARATA KUMAR NAIK
ت ببلي) في  واملقيم  الجنسية  هندي 
الهند،) في  اودي�شى  والية  في  أجلبور 
مهام) نهاية  بعد  جديد  عام  مدير 
 VINOD واغ) برلهرو  فينود  السيد 

.PRALHADRAO
القانوني) االيداع  انجاز  تم 
بالدارالبيضاء) السجارية  باملحك ة 
تحت) (،2122 أغسطس) (22 بساريخ)

رقم)835232.
216 P

STE DILIGOR
 CABINET DILIGOR EXPERTS

COMPTABLES CONSEIL
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
 SIEGE(:(BUREAU(7(RESIDENCE(DEUX

PALMIER(ANGLE(AVENUE(DES(FAR(N°44
ET(RUE(MAAMORA(N°162(KENITRA

STE BLUEAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة

ب قس�شى عقد عرفي في القنيطرة)
قد تم وضع القانون االسا�شي لشركة)

تح ل الخصائص السالية):
 .STE BLUEAGRI(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الص ة 
مسؤولية محدودة.

املعلومياة) (: االجس اعي) الهدف 
التسيي1 واالسسغالل ال الحي.

املشاركة املباشرة وغي1 املباشرة في)
ج يع الع ليات املالية واملنقولة وفي)
ج يع املنشآت السجارية والصناعية.

رأس ال):)111.111)درهم مقس ة)
111)درهم) 1111)حصة من فئة) الى)

للحصة موزعة على الشكل السالي):)
س يان ح ي يدي)..)511)حصة.

 511 (.... املودن) الرحيم  عبد 
حصة.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)
التسجيل في السجل السجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
ع ارة) (5 املكسب) املقر اإلجس اعي:)
أبي) زياد  ابن  شارع  بالزاوية  االهرام 

زرع القنيطرة.
التسيي1):)س يان ح ي يدي.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
.66361
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 STE STLTH
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأس الها : 111.111درهم
مقرها االجس اعي : 11 زنقة الوحدة 

اقامة االمام علي شقة رقم 2 
الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم 512191
الدارالبيضاء

تغيي1 في التسيي1 وتحيين القوانين 
االساسية

قرار) محضر  ب قس�شى 
 STLTH لشركة) الوحيد  الشريك 
بساريخ) الصادر  (،INTERNATIONAL

22)يونيو)2122،)تقرر ما يلي):

تابيش) ميان  السيد  اسسقالة 
(،MIAN TABISH RIZWANI رزواني)
وابراء) للشركة  ك سي1  مهامه  من 

دمسه.
داوست) نيكوالس  السيد  تعيين 
ك سي1) (،NICOLAS DAOUST

جديد للشركة ملدة غي1 محددة.
 14 لل صل) املالزم  السعديل 
االسا�شي) القانون  من  (17 وال صل)

للشركة.
تنقيح القوانين االساسية.

ت ويت السلط.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  ضبط  كسابة 
أغسطس) (23 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122،)تحت رقم)835390.
للخالصة والبيان

املسي1

218 P

STE SIRI MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 1.111.111درهم

مقرها االجس اعي : زنقة البساتين 
)سابقا زنقة الجيني1ال روك(، 

ع ارة 11، مكسب رقم 30 الطابق 4 
الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم: 516111
الدارالبيضاء

الزيادة في راس ال الشركة وتحيين 
القوانين االساسية

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
 SIRI(االسسثنائي لشركة سي1ي ماروك
يونيو) (16 املنعقد بساريخ) (،MAROC

2122)تقرر ما يلي):
رفع راس ال الشركة ب بلغ قي سه)
تحويل) ليسم  درهم  (1.111.111
رأس ال الشركة من)111.111)درهم)
الى) مقسم  درهم  (1.111.111 الى)
فئة) من  اجس اعية  حصة  (11.111

111)درهم للحصة الواحدة.
للقوانين) املالزم  السعديل 

االساسية للشركة.
االساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

ت ويت السلط.
بكسابة) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط 
أغسطس) (23 بساريخ) بالدارالبيضاء)

2122،)تحت رقم)835391.
للخالصة والبيان

املسي1

219 P

STE UNIDESA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 61.111 درهم

مقرها االجس اعي : 11 زنقة 
الوحدة اقامة االمام علي الطابق 2 

الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم: 313045

الدارالبيضاء
تص ية الشركة 

الشريك) قرار  محضر  ب قس�شى 
 UNIDESA لشركة) الوحيد 
MAROC،)شركة محدودة املسؤولية)
 UNIDESA الوحيد،) الشريك  ذات 
 15 بساريخ) (،MAROC SARL AU

يونيو)2122)تقرر ما يلي):
فحص الحسابات واملصادقة على)

تقرير مص ي الشركة.
وابراء) للشركة  النهائية  السص ية 

ذمة مص يها.
من) الشركة  على  التشطيب 

السجل السجاري.
ت ويت السلط.

لدى) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  ضبط  كسابة 
بالدارالبيضاء)بساريخ)7)يوليو)2122،)

تحت رقم)830784.
للخالصة والبيان

املص ي

220 P

STE KARLMED
SARL

توسيع النشاط الشركة وتصحيح 
خطأ في رأس املال

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
 23)ماي)2122،)تم عقد الج ع العام
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ش.م.م.) (» (KARLMED (« للشركة) (

 11.111 ذات شريك وحيد رأس الها)

درهم،)الكائن مقرها بسال،)14)شارع)
الصناعي،) الحي  ع ان،) بن  عث ان 
املسجلة بالسجل السجاري بسال تحت)
رقم)28.169،وافق الج ع العام الغي1)

العادي ملساهمي الشركة:
بإضافة) الشركة  نشاط  لسوسيع 

ما يلي:
وتوزيع) وتصدير  واسسي1اد  إنساج  (
والنظافة) السج يل  مسسحضرات 
الغذائية) واملك الت  الشخصية 

واألجهزة الطبية.)
مسخصص في إدارة صيانة األجهزة)

الطبية.)
و ك ا تم تعديل ال صلين))3)()من)

القانون السأسي�شي للشركة كالسالي):
وتوزيع) وتصدير  واسسي1اد  إنساج 
والنظافة) السج يل  مسسحضرات 
الغذائية) واملك الت  الشخصية 

واألجهزة الطبية.)
مسخصص في إدارة صيانة األجهزة)

الطبية.)
وبيع) وتصنيع  وتصدير  اسسي1اد 
واألجهزة) األشياء) ج يع  وشراء)

واألدوات واملواد املسعلقة بالطب)
املنسجات) ج يع  وترويج  ت ثيل 
أو) الصيدالنية  شبه  أو  الصيدالنية 
وكذلك ج يع) الصلة،) ذات  الطبية 
تراها) التي  واألنشطة  الع ليات 

الشركة م يدة لسطويرها)
وتسويق) ومعالجة  وشراء) بيع 

ج يع املنسجات واملواد واملعدات)
واللوازم) املعدات  ج يع  شراء)
غرض) مل ارسة  الالزمة  واملنسجات 

الشركة.)
وتأجي1 وإعادة تأجي1 ج يع) اقسناء)
واملعدات) واآلالت  واألجهزة  املعدات 

الالزمة لسحقيق غرض الشركة)
مبنى) أي  تأجي1  إعادة  أو  اقسناء)

منقولة) غي1  أو  منقولة  م سلكات  أو 

ضرورية للشركة).

املصالح) أو  املشاركة  اكتساب 

بأي شكل من األشكال في أي شركة)

أو مؤسسة لها غرض م اثل أو ذي)

صلة أو من املحس ل أن تعزز تطوير)

الشركة.)

املعامالت) ج يع  أعم  وبشكل 
أو) السجارية  أو  الصناعية  أو  املالية 
املنقولة أو غي1 املنقولة التي قد تكون)
مباشرة) غي1  أو  مباشرة  صلة  ذات 

بسطوير نشاط الشركة).
إلجراء)السصحيح السالي:

الشركة) مال  رأس  تصحيح  تم 
)خطأ() 111.111درهم) كان) الدي 
املال) وبالسالي فانه تم تصحيح رأس 
)عشرة) (11.111 واصبح) الشركة 
آالف()درهم ك ا في النظام األسا�شي)

للشركة.
)تحديث النظام األسا�شي للشركة)
التي) املخسل ة  السعديالت  بإضافة 

قررها املساهم الوحيد.
تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط)
 21 يوم) بسال  االبسدائية  املحك ة 

يوليو)2122،)تحت رقم.39.295.

لإلشارة والنشر
املسي1:

)السيد حسن أفيالل العلمي اإلدري�شي
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 STE BENNA
 CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

راس الها : 1.611.111 درهم
مقرها االجس اعي : 13 زنقة اح د 
املجاطي الطابق االول شقة رقم 8 

املعاريف البيضاء
السجل السجاري رقم : 552849

محرر) عرفي  عقد  ب قس�شى 
(،2122 أغسطس) (3 بساريخ) بالبيضاء)
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد بالخصائص السالية):
 STE BENNA (: التس ية)

.CONSTRUCTION
ذات) شركة  (: القانونية) الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
االنعاش) االجس اعي:) الهدف 

العقاري واالشغال املخسل ة.
زنقة اح د) (13 (: املقر االجس اعي)
 8 رقم) االول شقة  الطابق  املجاطي 

املعاريف البيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأس ال االجس اعي:)1.611.111 

درهم،)مقسم إلى)16.111)حصة من)

درهم للحصة مكستبة) ()111( فئة ة)

الى) (1 ومرق ة من) ومحررة بالكامل،)

16.111)موزعة ك ا يلي):

 16.111 (... بنان) يوسف  السيد 

حصة.

السنة االجس اعية:)من فاتح يناير)

وتنسهي في)31)دجن14 من كل سنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) للدارالبيضاء،) السجارية 

رقم) تحت  (،2122 أغسطس) (17

.834556
االشارة والبيان

املسي1

222 P

 STE ALTRALIS
SARL au 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

تاسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
قرر) بالرباط،) (2122 12غشت)

ذات) شركة  تأسيس  الشريك 

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

واملصادقة على قانونها األسا�شي ذو)

امل يزات السالية):

. ALTRALIS(:التس ية
بلوك) (،124 رقم) املقر االجس اعي:)

18،)ت ارة البحر.)

بيع) اسسي1اد،) االجس اعي:) الهدف 

واملك الت) الطبية  االجهزة  وتوزيع 

الغذائية.

حدد) االجس اعي:) الرأس ال 

إلى) مقسم  درهم،) (111.111 في)

 (111( مائة) فئة  من  1.111حصة 

درهم للحصة الواحدة.
وتسعون) تسعة  الشركة:) مدة 

)99()سنة،)ابسداء)من تاريخ تأسيسها)

النهائي.

تسي1 الشركة من طرف) التسيي1:)

السيد عادل ايت ع ر.

السنة االجس اعية:)تبسدأ من فاتح)

والثالثين) الحادي  في  وتنسهي  يناير 

دجن14 من كل سنة.

األرباح:)بعد خصم)5%)من األرباح)

لسكوين االحسياط القانوني يوزع الباقي)

كل) حصص  حسب  الشركاء) على 

واحد منهم.

تم اإليداع القانوني يوم)29)غشت)

لدى كسابة الضبط باملحك ة) (2122

االبسدائية بس ارة تحت رقم)1691.
للخالصة والبيان

223 P

شركة ت ت و 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راس الها : 81.111 درهم

مقرها االجس اعي : 15 شارع ج ال 

الدين االفغاني الطابق االول رقم 3 

وجدة

 27 بساريخ) عرفي  عقد  ب وجب 

شركة) تاسيس  تقرر  (،2122 يونيو)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص االتية):

التس ية):)شركة)»ت ت و«.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15)شارع ج ال) (: املقر االجس اعي)

 3 الدين االفغاني الطابق االول رقم)

وجدة.

مقاول النقل) (: الهدف االجس اعي)

السياحي.

في) محدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

مبلغ)81.111)درهم بقي ة)111)درهم)

للحصة).

التسيي1):)تم تعيين السيد الكحل)

عبد القادر الحامل لبطاقة السعريف)

ك سي1) (F344569 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة ملدة غي1 محدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة)

 39743 رقم) تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ)26)يوليو)2122.
املسي1

224 P
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شركة غنفودة لالستيراد
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راس الها : 11.111 درهم

مقرها االجس اعي : 17 شارع الوئام 

تجزئة ابن خلدون عين بني مظهر 

وجدة

العام) الج ع  محضر  ب وجب 

يوليو) (21 بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 

2122،)تقرر ما يلي):

السيد عبد) الشركة وتعيين  حل 

لبطاقة) الحامل  حجاوي  القادر 

 D326017 رقم) الوطنية  السعريف 

مص ي للشركة.

باملقر) السص ية  موقع  تحديد 

الوئام) شارع  (17 للشركة) االجس اعي 

مظهر) بني  عين  خلدون  ابن  تجزئة 

وجدة.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)

السجارية بوجدة،)بساريخ)22)اغسطس)

2122،)تحت رقم)1262.

225 P

االسساذة ملياء)الشراط

موثقة بالدارالبيضاء

29)زنقة ليل شارع اميل زوال)

الهاتف):)05.22.54.15.31/51

STE IFREC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 511.111 درهم

مقرها االجس اعي : الدارالبيضاء 

 LES رقم 23 تجزئة TAYA ع ارة

ARENES رقم 2 الطابق الثاني 

مكسب رقم 7 املعاريف

الغي1) القرار  محضر  ب قس�شى 
عادي املؤرخ في)27)يوليو)2122،)قرر)

الشريك الوحيد للشركة):

املصادقة على العقد الذي تلقسه)

موثقة) الشراط،) ملياء) االسساذة 

يناير) (17 بساريخ) بالدارالبيضاء،)

والذي ب وجبه وهب السيد) (،2121

ج يع) (،MARIO GERARD MERIC

بالشركة) ي سلكها  التي  حصة  (1511

السيدة ل ائدة  (،IFREC MAROC

)خديجة شرقاوي ع ري،)وعلى العقد)

الشراط،) الذي تلقسه االسساذة ملياء)

 19 بساريخ) بالدارالبيضاء،) موثقة 

ب وجبه) والذي  (،2122 يوليو)

 PHILIPPE HENRY السيد) وهب 

1511)حصة التي) LAMBIEL،)ج يع)

الذكر،) السال ة  بالشركة  ي سلكها 
شرقاوي) خديجة  السيد  ل ائدة 

ع ري.

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

االسا�شي للشركة.

ذات) شركة  الى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الوحيد) املسي1  صالحيات  تأكيد 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

االسا�شي) النظام  على  املوافقة 

املعدل للشركة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

اغسطس) (30 بساريخ) بالدارالبيضاء،)

2122،)تحت رقم)835959.
للنشر وااليداع

االسساذة ملياء)الشراط

226 P

STE PROMOINTILAK
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 111.111 درهم

سجل تجاري رقم : 162365

ت ت) اغسطس  (23 بساريخ)

لشركة) االسا�شي  النظام  صياغة 

شركة) (،PROMOINTILAK SARL

راس الها) محدودة،) املسؤولية  ذات 

االجس اعي) مقرها  درهم،) (111.111

اكدال) (4 رقم) االبطال  شارع  (15

الرباط.

مغربي) الوالي،) ك ال  السيد 

الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

رقم)C398222،)ب)300)حصة.

مغربي) الزاهر،) خالد  السيد 

الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

رقم)C246755،)ب)261)حصة.

مغربي) خويلدي،) فيصل  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

رقم)E123397،)ب)181)حصة.
مغربي) الدكالي،) يوسف  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

رقم)SH81175،)ب)171)صحة.
مغربي) حنون،) طارق  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

رقم)C509395،)ب)91)صحة.
النشاط السجاري):)منعش عقاري)

ونقل البضائع.
بص ة) الشركة  تسيي1  فوض 

مزدوجة ملدة غي1 محددة للسادة.
مغربي) الزاهر،) خالد  اح د 
الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

.C246755(رقم
الحامل) خويلدي  فيصل  حكيم 

.E123397(للبطاقة الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
بالرباط،)بساريخ فاتح سبس 14)2122،)

تحت رقم)127293.
227 P

 BUREAU D›ETUDE
 ET EXPERTISE EN

ENVIRONNEMENT ET EAU
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 300.000 درهم

مقرها االجس اعي : الكائنة ب 2695 
تجزئة سيدي عبد هللا قطاع ال سح 

العيايدة سال
ملخص محضر الج ع العام 

االسسثنائي للشركة
االسسثنائي) العام  الج ع  اطار  في 
 BUREAU D’ETUDE ET لشركة)
 EXPERTISE EN ENVIRONEMENT
مسؤولية) ذات  شركة  (،ET EAU
ف14اير) (4 بساريخ) املنعقد  محدودة 
رقم) االزدهار  بزنقة  الكائنة  (،2122
الرباط،) املنصور  يعقوب  (4 أمال) (9
باالج اع) الشركة  مساه ةا  تداول 

على ما يلي):

ت ويت الحصص.
النظام) من  و7) (6 البند) تعديل 

االسا�شي للشركة.
االبقاء)على املسي1 عبد هللا بوعلي.

هاديوي) الحبيب  السيد  تعيين 
ابراهيم) بن  املولودي  والسيد 

ك سي1ين جدد لشركة.
تعديل البند)13)و16)من النظام)

االسا�شي للشركة.
للشركة من) املقر االسا�شي  تغيي1 
يعقوب) (4 امال) (9 زنقة االزدهار رقم)
تجزئة) (2695 الى) الرباط  املنصور 
سيدي عبد هللا قطاع ال سح العيايدة)

سال.
تعديل القانون االسا�شي للشركة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى)
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
(،2122 اغسطس) (29 في) بالرباط 

تحت رقم)127285.
228 P

 STE GREEN OF AFRICA
DEVELOPPEMENT

GOADEVELOP
.S.A

شركة مساه ة 
راس الها : 11.111.111 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة ت روتي كلم 
7، طريق الرباط عين السبع

الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم : 332.873

ادماج ضم حل قبل االوان
غي1) العامة  الج عية  قررت 
 GOADEVELOP لشركة) العادية 

بساريخ)25)يوليو)2122،)ما يلي):)
ضم) طريق  عن  ادماج 
 GREEN OF AFRICA شركة)
من) ش.م  (،DEVELOPPEMENT
 GREEN OF AFRICA طرف شركة)

INVESTMENT،)ش.م.
االدماج) ات اقية  على  املوافقة 
 GREEN OF AFRICA مع) املوقعة 
الشركة) ش.م،) (،INVESTMENT

الضامة.
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 GREEN حل قبل االوان لشركة)

(،OF AFRICA DEVELOPPEMENT

النهائي) االنجاز  شرط  تحت  ش.م 

لالدماج.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بساريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 

رقم) تحت  (،2122 اغسطس) (24

.835403
من اجل االيجاز والبيان
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STE GREEN OF AFRICA
.S.A

شركة مساه ة 
راس الها : 24.121.111 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة ت راوتي كلم 

7.5، طريق الرباط عين السبع

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 389.469

ادماج ضم
غي1) العامة  الج عية  قررت 

 GREEN OF AFRICA(العادية لشركة

 25 بساريخ) (،INVESTMENT GOAI

يوليو)2122)ما يلي):

االدماج) ات اقية  على  املوافقة 

 GREEN OF عن طريق ضم شركة)

(،AFRICA INVESTMENT GOAI

ش.م.

الزيادة في راس ال الشركة ب بلغ)

من) لرفعه  درهم  (8.111.111 قدره)

مبلغ) الى  درهم  (16.121.111 مبلغ)

االسهم) عدد  درهم،) (24.121.111

ل) االجس اعي  للراس ال  املكونة 

 161.211 وكذلك ارت ع من) (،GOAI

الى)241.211)سهم.

 GREEN(تغيي1 تس ية الشركة من

التي) (،OF AFRICA INVESTMENT

سسصبح تس يتها من االن فصاعدا)

GREEN OF AFRICA،)ش.م.

السعديل املت1تب على ذلك لل صل)

4)و8)من النظام االسا�شي.

للشركة) االوان  قبل  حل  معاينة 

 GREEN OF AFRICA املض ونة)

DEVELOPPEMENT،)ش.م.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بساريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 

رقم) تحت  (،2122 اغسطس) (24

.835404
من اجل االيجاز والبيان
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STE JNANE LIMOUNE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 151.111 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة تافراوتي 

كلم 7.5 طريق الرباط عين السبع 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 194.359

اسس رار نشاط الشركة
قررت الج عية العامة غي1 العادية)

لشركة)JNANE LIMOUNE،)ش.م.م)

اسس رار) (،2122 يونيو) (21 بساريخ)

نشاط الشركة بالرغم من الخسائر)

التي تجاوزت)3/4)من الراس ال.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بساريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 

رقم) تحت  (،2122 اغسطس) (4

.833467
من اجل االيجاز والبيان

231 P

STE ARABMAG
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راس الها : 511.111 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة زينيت 

تجزئة السوفيق طريق سيدي معروف 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 213.939

تجديد مدة انسداب املسي1ين
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

بساريخ) ش.م.م.ش.و  (،ARABMAG

انسداب) تجديد  (،2122 يونيو) (29

اليعقوبي) مجيد  ( السيد) املسي1ين 

حسيني،) العراقي  يوسف  والسيد 

السيد خالد بزيد ملدة)3)سنوات.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
بساريخ) بالدارالبيضاء،) السجارية 
رقم) تحت  (،2122 اغسطس) (24

.835413
من اجل االيجاز والبيان
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STE MC VILLAGE MCV
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 1.111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 37 زنقة مح د 
القوري اقامة شي اء مكسب رقم 

3&2 القنيطرة 
السجل السجاري رقم : 43.091

اسس رار نشاط الشركة
قررت) (،2122 يونيو) (21 بساريخ)
الج عية العامة غي1 العادية لشركة)
(،MCV باخسصار) (، (MC VILLAGE
الشركة) نشاط  اسس رار  ش.م.م،)
تجاوزت) التي  الخسائر  من  بالرغم 

3/4)من راس ال.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
 11 بساريخ) بالقنيطرة،) االبسدائية 
اغسطس)2122،)تحت رقم)92245.

من اجل االيجاز والبيان
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 STE PLATRE DU MALAGA
MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راس الها : 111.111 درهم
مقرها االجس اعي : املحل رقم 173 
اقامة ال جر رقم 8 العالية املح دية

نقل املقر االجس اعي للشركة
حرر) عرفي  عقد  ب قس�شى 
أغسطس) (3 تاريخ) في  باملح دية 
االجس اعي) املقر  نقل  تم  (،2122

للشركة الى العنوان السالي):
املحل رقم)173)اقامة ال جر رقم)

8)العالية املح دية.
للقانون) (4 البند) تعديل  تم 

االسا�شي للشركة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

(،2122 أغسطس) (3 يوم) باملح دية 

تحت رقم)1665.

234 P

 STE KHATIB›S BEAUTY

CENTRE
SARL

 17 ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ في)

تاسيس) تم  قد  (،2122 أغسطس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تح ل الخصائص السالية):

 STE KHATIB BEAUTY(:(التس ية

.CENTRE

الص ة القانونية):)ش.م.م.

:)تزيين وحالقة) الهدف االجس اعي)

السيدات.
رأس ال):)111.111)درهم مقس ة)

الى)111)حصة من فئة)1111)درهم.

 51 (... وداد) الخطيب  (: الشركاء)

حصة.

الخطيب خولة)...)49)حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

القاهرة) شارع  (: االجس اعي) املقر 
زنقة النع ة رقم)112)تطوان.

الخطيب وداد الحامل) (: التسيي1)

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

مح د) بشارع  والساكن  (L484236

الخراز اقامة عزيزة طابق)2)شقة رقم)

4)تطوان.

لبطاقة) الحامل  خولة  الخطيب 

 L499432 رقم) الوطنية  السعريف 

والساكن بشارع الوزير الص ار زنقة)
ج ع ارة)29)طابق)2)رقم)3)تطوان.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

شركة) بواسطة  بسطوان  االبسدائية 

كونطا املضيق السجل السجاري رقم)

32089،)بساريخ)26)أغسطس)2122.
مقسطف للنشر واالشهار

235 P
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STE GLAMBEE
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
االسسثنائي بساريخ)14)يوليو)2122)تم)
للشركة) املسبق  الحل  على  االت اق 

وتص يتها.
ياسين) السيد  تعيين  تم 
الس ر) للجواز  الحامل  بلعيا�شي 
ذو جنسية فرنسية) (،N13CK4809

مص ي للشركة.
مقر السص ية حدد ب):)ع ارة)30 
زنقة موالي اح د لوكيلي) (8 الشقة)

حسان الرباط.
بالسجل) املحضر  وضع  تم 
السجاري بالرباط بساريخ)31)أغسطس)

2122،)تحت رقم)127266.
السجل السجاري رقم):)145157.

236 P

DARALCHGAL SARL
السجل السجاري 125711

الغي1) العام  الج ع  لقرارات  تبعا 
يوليو) (27 بساريخ) للشركاء) العادي 

2122)تقرر ما يلي):
ت ويت)511)حصة م لوكة للسيد)
الخالدي) غالي  مح د  ح يد خشان 

لصالح السيد رشيد فهيم)؛
م لوكة) حصة  (151 ت ويت)
للسيدة خديجة فهيم لصالح السيد)

رشيد فهيم)؛
م لوكة) حصة  (151 ت ويت)
السيد) لصالح  فهيم  حنان  للسيدة 

رشيد فهيم)؛
ت ويت)211)حصة م لوكة للسيد)
السيد) لصالح  فهيم  اللطيف  عبد 

رشيد فهيم.
من النظام) (7 وتقرر تعديل املادة)
األسا�شي املسعلقة برأس املال ملراعاة)

السوزيع الجديد لرأس املال.
خشان) ح يد  السيد  اسسقالة 
عبد) والسيد  الخالدي  غالي  مح د 
دون) مته ا  وإبراء) فهيم  اللطيف 
تح ظ إلدارتها وبشكل عام مل ارسة)
الخدمات) على  ويشكرها  ت ويضها 
املقدمة للشركة منذ إنشاء)حتى اآلن)؛

فوري) بأثر  وحيد  ك سي1  تعيين 
وملدة غي1 محددة.

السيد رشيد فهيم بطاقة السعريف)
.AD27199(الوطنية
تحديث القوانين.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)24)أغسطس)2122)تحت رقم)

.8758
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CONCLAVIUS
شركة محدودة املسؤولية بشريك)

وحيد
رأس املال):)211.111)درهم

طريق) ملسقى  (: االجس اعي) املقر 
املنزه) إقامة  غاندي  وطريق  القاهرة 

شقة رقم)21)الرباط
العادي) غي1  العام  الج ع  باسم 
 2122 أغسطس) (17 بساريخ) املنعقد 

تم تقرير ما يلي):
للشركة) االجس اعي  املقر  تحويل 
إلى العنوان السالي):)فيال زنقة بنعشي1)
جزولي ملسقى شارع األمي1ات سوي�شي)

الرباط)؛
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط)
املحك ة السجارية بالرباط بساريخ)30 
أغسطس)2122)تحت رقم)127277.

للخالصة والبيان

238 P

FIDUCIAIRE CABETRAC
 SIEGE(SOCIAL(:(LOT(EL(MEDOUAZE 

 IMM(N°(1(AV.(M(ED V 2 ème ETAGE 
APPT(N°(3(-(TEMARA
TEL(:(05.37.64.056.62
GSM(:(06.67.90.13.83

TRANSDORA 
رأس ال الشركة : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : حي النصر ع ارة 3 
شقة 6 - ت ارة

حل شركة
العام) الج ع  محضر  على  بناءا 
 2122 يوليو) (21 بساريخ) االسسثنائي 
 TRANSDORA شركة) شركاء) قرر 

SARL)ما يلي):

الحل املسبق للشركة.
حدد مقر السص ية الذي يقع بحي)

النصر ع ارة)3)شقة)6)ت ارة.
أكريم) الحسن  السيد  عين 

ك ص ي للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم اإليداع) (2122 يوليو) (27 بساريخ)

.126715
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تيكني بليس
شركة مساه ة

رأس الها : 25.121.211 درهم
املقر االجس اعي : إقامة رقم 7، 
الطابق الثالث شارع املقاومة

الدار البيضاء
العام) الج ع  محضري  ب قس�شى 
بساريخ املنعقدين  اإلدارة   ومجلس 

 27)يونيو)2122)تقرر ما يلي):
اونطوني) السيد  مهام  تجديد 
ريشارد) كاستيو  ابديال  والسيد  ماليا 
ملدة) الشركة  إدارة  مجلس  كأعضاء)
الج ع) انعقاد  إلى غاية  سنوات  ()6(
العام الذي سيبت في حسابات السنة)

املنتهية في)31)ديس 14)2126.
فريدريك) السيد  اسسقالة 
عام) ك دير  منصبه  من  كامبي1مان 
ذي) الرفيقي  امين  السيد  وتعيين 
للبطاقة) الحامل  املغربية  الجنسية 
ك دير) (GM136585 رقم) الوطنية 
في تنسهي  محددة  ملدة  جديد   عام 

 31)يوليو)2023.
السجاري) بالسجل  اإليداع  تم 
رقم) تحت  (2122 يونيو) (29 بساريخ)

.829495
240 P

الشركة املغربية للمشاريع 
السياحية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 111.111.111 درهم
 املقر االجس اعي : بالدار البيضاء 
زنقة القا�شي عياض املعاريف
السجل السجاري رقم 69783

الحصص) ت ويت  ب قس�شى عقد 
االجس اعية تقرر ما يلي):

لل شاريع) املصرية  الشركة 
لشركة) فوتت  العل ية  السياحية 
لي سد) لل طاعم  القابضة  امريكانا 
االجس اعية) الحصص  مج وع 
املغربية) الشركة  ت لكها  كانت  التي 
في) واملحددة  السياحية  لل شاريع 

999.981)حصة.
فوتت) لألغذية  الكويتية  الشركة 
امريكانا) مطاعم  مج وعة  لشركة 
مج وع) ش.ذ.م.م.) لالستث ارات 
كانت) التي  االجس اعية  الحصص 
لل شاريع) املغربية  الشركة  ت لكها 

السياحية واملحددة في)21)حصة.
علي) مح د  السيد  تثبيت  تقرر 
حسن علي في مهامه ك سي1 للشركة)
والسيد عادل زريقي والسيد قدمي1ي)

انس في مناصبهم ك دراء.
السجاري) بالسجل  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بساريخ) البيضاء) بالدار 

2122)تحت رقم)829495.
241 P

شركة ازكواع اوتو
ش.م.م.ش.و.

املقر االجس اعي : شارع الحسن 2 
رقم 114 العروي الناظور

تأسيس شركة
بساريخ موقع  عقد   ب حضر 
شركة) تأسست  (2122 يوليو) (18  
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات األوصاف السالية):
)االسم الكامل):)شركة ازكواع اوتو)

ش.م.م.ش.و.
املهنة):)كراء)السيارات.

 2 شارع الحسن) (: املقر الرئي�شي) (
رقم)114)العروي الناظور.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
 511.111.11 (: الشركة) رأس ال 
5111)سهم بقي ة) درهم مقسم على)

111)درهم للسهم.
مصط ى) ازكواغ  (: املساه ين)

5111)سهم.
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:)تسي1 الشركة من طرف) التسيي1)
س() (305646( مصط ى) ازكواغ 

وازكواغ اح د))745899س(.
:)تم اإليداع لدى سكرتي1) اإليداع)
ب حك ة) والتسجيل  الضبط  مكسب 
 2122 أغسطس) (23 الناظور بساريخ)

تحت رقم)423.
242 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
SARL 

B.P 616 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL(:(05.28.81.96.40
FAX(:(05.28.81.96.41

MODIFICATION
STE ZFIZEF DE TRANSPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
ب قس�شى عقد عرفي للج ع العام)
الغي1 العادي لل ساه ين في الشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
قرر (2122 يوليو) (21 بساريخ)  واحد 

)ما يلي):
للشركة) االجس اعي  املقر  تحويل 
شارع ابراهيم) (332 من مقرها برقم)
 21 رقم) شقة  (5 الطابق) الروداني 
الدار) املعاريف  حي  ريحان  ع ارة 
 12 بلوك) الجديد  املقر  إلى  البيضاء)
س حي ايت وارغن بيوكري اشسوكة)

ايت باها.
تحيين القانون األسا�شي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 
 29 بساريخ) بإنزكان  االبسدائية 

أغسطس)2122)تحت رقم)1661.
243 P

HOGAR FELIZ
ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

1)-)ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ في)
 15/18/2122 بساريخ) البيضاء) الدار 
للشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد بامل يزات السالية:)

 HOGAR FELIZ (: التس ية) (-
ش.م.م ذات الشريك الوحيد.)

)موضوع الشركة:
اإلنعاش العقاري في كل أشكاله)؛

شراء)األرا�شي تيهئ تطهي1 ترصيص)
األرضية) البقع  وبيع  السجزئة  وتجهيز 

والشقق ذات امللكية املشت1كة)؛
هندسة) عامة،) إنشاءات  مقاولة 

مدنية ومباني)؛
العام،) الديكور  في  عامة  مقاولة 
الطالء،)الزجاج،)األملنيوم)،)السباكة،)
الكهرباء،) املائي،) العزل  النجارة،)

الرخام)،)الجبص والبناء؛
من) شكل  بأي  املصالح  أخذ 
م اثلة،) شركات  مع  األشكال،)

موجودة أو سيسم إنشاؤها)؛
اللوازم) ج يع  شراء) أو  اسسي1اد 
وغي1ها) واملواد  واملنسجات  واملواد 
األنشطة) تن يذ  في  السسخدامها 

املذكورة أعاله)؛
السجارية) الع ليات  كل  وع وما 
وغي1) املنقولة  املالية  الصناعية 
بص ة) أو  مباشرة  املرتبطة  املنقولة 
غي1 مباشرة باألنشطة املذكورة بهدف)

تن ية الشركة.
املقر االجس اعي):)حي العيون زاوية)
 341 رقم) زنقة ايت يا فل ان ال داء)

الطابق الثاني)،)الدار البيضاء.
)املدة):)99)سنة.

في) الشركة  رأس ال  حدد 
111.111,11)درهم مقسم إلى)1111 
درهم للحصة) (111,11 حصة بقي ة)

الواحدة موزعة كالسالي:
السيد م لح يوسف)1111)حصة)

اجس اعية.
حصة) (1111 (: املج وع)

اجس اعية.)
يناير الى) (11 :)من) -)السنة املدنية)

31)دجن14.
األرباح توزع حسب قرار املسي1) (-

بعد خصم االحسياط القانوني.
2)-)ب قس�شى محضر الج ع العام)
البيضاء) الدار  في  املؤرخ  السأسي�شي 
ذات) للشركة  (15/18/2122 بساريخ)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
تقرر (HOGAR FELIZ  الوحيد)

)ما يلي:)

)تعيين السيدة زينب م لح مسي1ة)

للشركة و ملدة غي1 محدودة وت ويضها)

اإلمضاء)االجس اعي الوحيد.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

تحت) (24/18/2122 بساريخ) البيضاء)

رقم)835444.

في) السجاري  بالسجل  سجل  (- (4

الدار البيضاء)تحت رقم)553497.
)بيـــان مخسصر)

244 P

MM HOM
ش. م.م

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
1)-)ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ في)

 2122 /18/15 بساريخ) الدار البيضاء)

للشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد بامل يزات السالية:)

–)التس ية):)MM HOM)ش.)م.م)

ذات الشريك الوحيد

-)موضوع الشركة):

-)اإلنعاش العقاري في كل أشكاله؛)

تطهي1) تيهئ  األرا�شي  شراء) (-

وبيع) السجزئة  وتجهيز  ترصيص 

البقع األرضية والشقق ذات امللكية)

املشت1كة)؛

-)مقاولة إنشاءات عامة)،)هندسة)

مدنية ومباني)؛

-)مقاولة عامة في الديكور العام،)

الطالء،)الزجاج،)األملنيوم،)السباكة،)

الكهرباء،) املائي،) العزل  النجارة،)

الرخام)،)الجبص والبناء؛

من) شكل  بأي  املصالح  أخذ  (-

م اثلة،) شركات  مع  األشكال،)

موجودة أو سيسم إنشاؤها)؛

اللوازم) ج يع  اسسي1اد أو شراء) (-

وغي1ها) واملواد  واملنسجات  واملواد 

األنشطة) تن يذ  في  السسخدامها 

املذكورة أعاله)؛

وع وما كل الع ليات السجارية) (-

وغي1) املنقولة  املالية  الصناعية 

بص ة) أو  مباشرة  املرتبطة  املنقولة 

غي1 مباشرة باألنشطة املذكورة بهدف)

تن ية الشركة.
العيون) حي  (: االجس اعي) املقر  (- (
رقم) زاوية زنقة ايت يا فل ان ال داء)

341)الطابق الثاني.

)املدة):)99)سنة.

في) الشركة  رأس ال  حدد  (- (

111.111,11)درهم مقسم إلى)1111 

درهم للحصة) (111,11 حصة بقي ة)

الواحدة موزعة كالسالي):

1111)حصة) السيد م لح مح د)

اجس اعية.

حصة) (1111 (: املج وع)

. اجس اعية.)

السنة املدنية):)من)11)يناير الى)31 

دجن14.

مح د) م لح  السيد  التسيي1:) (-

محدودة) غي1  ملدة  و  للشركة  مسي1 

وت ويضه اإلمضاء)االجس اعي الوحيد)

األرباح توزع حسب قرار املسي1) (-

بعد خصم االحسياط القانوني.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

تحت) (24/18/2122 بساريخ) البيضاء)
رقم)835446 .

في) السجاري  بالسجل  سجل  (- (3

الدار البيضاء)تحت رقم553499 .
)بيـــان مخسصر)

245 P

TOUDGHI COFFEE
ب ساهم واحد

ش.م.م.
رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي : الرباط اكدال، 14، 
زنقة واد زيز، الشقة 7

 الطابق الثالث

 س .ت : 158379الرباط

ت. ض : 51794453

العادي) العام غي1  الج ع  محضر 

بساريخ)11/18/2122)قرر مايلي):)



16973 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

فسخ الشركة بص ة سابقة ألوانها)

ابسداء)من فاتح أغسطس)2122.

السيد) للشركة  ك ص ي  تعيين 

Yazid TOUDGHI

الرباط) (: الشركة) فسخ  مقر 

أكدال،)14،)زنقه واد زيز،)الشقة)7،)

الطابق الثالث.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 14)

2122)تحت رقم)127292.

246 P

ARHZRAF SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس مالها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 12 مكرر

 زنقة لبنان، رقم 3، املحيط

الرباط

فسخ مسبق
بساريخ) ج اعي  قرار   ب وجب 

وضعت نسخة منه) (،2122 يوليو) (5

السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

 2122 أغسطس) (30 بساريخ) بالرباط 

شركاء) فإن  (127274 رقم) تحت 

 ARHZRAF SERVICES SARL(شركة

ش.ذ.م.م.)رأس مالها)111.111)درهم)

زنقة) مكرر،) (12 االجس اعي) مقرها 

لبنان،)رقم)3،)املحيط،)الرباط.

املذكورة) الشركة  فسخ  قرر  قد 

من ابسداء) وذلك  سابقا،)  أعاله 

 5)يوليو)2122.

الساكنة) شي اء) بلخي1ي  السيدة 

املكرن) الن وذجية  القرية  ب 

القنيطرة ك ص ية للشركة.

باملقر) الشركة  تص ية  مكان 

لبنان،) زنقة  مكرر،) (12 (: االجس اعي)

رقم)3،)املحيط،)الرباط.
ب ثابة مقسطف وبيان)

247 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

 TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE
 - ETUDE DE PROJETS - CONSTITUTION

DE SOCIETES
CONSEIL FINANCIERE, JURIDIQUE 
ET FISCALE - AUDIT FINANCIERE  

ET COMPTABLE 
AGREE PAR L’ETAT

VASCO GAMA 
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأس ال : 111.111.11 درهم
رقم السجل السجاري : 523667

ب قس�شى عقد عرفي سجل بالدار)
البيضاء)بساريخ)17)أغسطس)2122،)

تم إقرار ما يلي):
طرف) من  حصة  (511 ت ويت)
إلى) (JAID ABDERRAHIM السيد)

.FATHELLAH ESSABRY(السيد
 FATHELLAH السيد) تعيين 
السيد) ك سي1 جديد مع  (ESSABRY

.JAID ABDERRAHIM
لدى) القانوني  الشكل  تحويل 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
أغسطس) (29 بساريخ) بالدار البيضاء)

2122)تحت رقم)835779.
من أجل الخالصة والبيان
ائس انية)»كونت كلي1«)
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

 TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE
 - ETUDE DE PROJETS - CONSTITUTION

DE SOCIETES
 CONSEIL FINANCIERE, JURIDIQUE 

ET FISCALE - AUDIT FINANCIERE 
ET COMPTABLE 

AGREE PAR L’ETAT

BRICO SETTAT 
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ذات شريك واحد
سجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم) (،2122 يونيو) (2 بساريخ) بسطات،)
وضع القوانين األساسية لشركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

التس ية):)بريكو سطات.
من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):
عقاقي1.

الع ليات) ج يع  عامة  وبص ة 
الصناعية،)السجارية،)املالية املنقولة)
االرتباط) ي كنها  التي  املنقولة  أو غي1 
مباشرة) غي1  بص ة  أو  مباشرة 
على) تساعد  والتي  الشركة  بأهداف 

ازدهار وتن ية الشركة.
درب ع ر زنقة) (: املقر االجس اعي)

ابن سينا رقم)58)سطات.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

مبلغ)111.111)درهم.
للسيد) التسيي1  أسند  (: التسيي1)

اس اعيل ضرقاوي.
من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 
ديس 14 من) (31 إلى غاية) يناير  فاتح 

كل سنة.
األرباح) من  يخصم  (:  األرباح)
تكوين) أجل  من  (5% ب) يقدر  ما 
أن) إلى  للشركة  القانوني  االحسياط 

يبلغ عشر الرأس ال االجس اعي.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسطات)
رقم) تحت  (2122 يوليو) (27 بساريخ)
الشركة) تسجيل  وتم  (852/22
املحك ة) لدى  السجاري  بالسجل 

االبسدائية بسطات تحت رقم)7119.
من أجل الخالصة والبيان
ائس انية)»كونت كلي1«)
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BFZ CONSULTING
زنقة دكار ع ارة)5)رقم)6)املحيط

الرباط

LMASSARE DIRASSI
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 111.111.11 درهم

مقرها االجس اعي : محل رقم 1 
الع الة رقم 134 زنقة زاكورة املسي1ة 

1 ت ارة
رقم السجل السجاري : 136931 

ت ارة

تأسيس شركة
LMASSARE DIRASSI(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الص ة 

مسؤولية محدودة.

الشركاء):)السيدة فاط ة االكحل،)

آية) اآلنسة  الشيهب،) زكرياء) السيد 

الشيهب،)واآلنسة مليس الشيهب.

الهدف االجس اعي):)مكسبة)-)وراقة.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

 1 رقم) محل  (: االجس اعي) املقر 

الع ارة رقم)134)زنقة زاكورة املسي1ة)

1،)ت ارة.

التسيي1):)سيسم تسيي1 الشركة من)

طرف السيد زكرياء)الشيهب ملدة غي1)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بس ارة.

رقم السقييد في السجل السجاري):)

تم السقييد في السجل السجاري تحت)

أغسطس) (4 بساريخ) (136931 رقم)

.2122
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MARCO PRO

ش.م.م.

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 

محضر) وضع  تم  (2122 ماي) (24  

االجس اع السأسي�شي لشركة ش.م.م.)

.MARCO PRO

تصنيع وتوزيع منسجات) (: الهدف)

النظافة.

االندلس) شارع  (: االجس اعي) املقر 

رقم)28)املر�شى العيون.

املدة):)99)سنة.

رأس الها):)211.111)درهم.
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الشركاء):
السيد اح د الكبي1 رقم البطاقة)
الوطنية)JB64378)الساكن ب إقامة)
تنالت)2)ع ارة)11)شقة)41)حي الهدى)
اكادير والسيد عبد هللا الصي ي رقم)
الساكن) (JB73303(البطاقة الوطنية
حي) الخطابي  الكريم  عبد  بشارع 
الشالي بيوكرى والسيد هشام لهنيدة)
 Q198164 الوطنية) البطاقة  رقم 
شارع) الساكن بحي املسي1ة الخضراء)

األندلس رقم)996)املر�شى العيون.
التسيي1):)السيد اح د الكبي1 رقم)
الساكن) (JB64378(البطاقة الوطنية
شقة) (11 ع ارة) (2 تنالت) بإقامة 
عبد) والسيد  اكادير  الهدى  حي  (41
الوطنية) البطاقة  رقم  الصي ي  هللا 
JB73303)الساكن بشارع عبد الكريم)

الخطابي حي الشالي بيوكرى.
باملحك ة) اإليداع  تم  (: اإليداع)
يونيو) (21 بساريخ) بالعيون  االبسدائية 
 2022/1831 رقم) تحت  (2122

السجل السجاري)42185.
251 P

SUD NAF
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم) (2122 أغسطس) (11 بساريخ)
ذات) لشركة  منظم  قانون  وضع 
امل يزات) وذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية):
ذات) (SUD NAF (: التس ية) (

املسؤولية املحدودة.
الهدف):

نقل البضائع لحساب الغي1.
االسسي1اد والسصدير،)تجارة عامة.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) درهم مقس ة 
فئة)111.111)درهم للواحدة موزعة)

كاآلتي):
السيد م ساح ح يد)511)حصة.

 511 الحسن) الدهري  السيد 
حصة.

السعد) أم  حي  (: االجس اعي) املقر 
زنقة خني رة رقم)94)العيون.

تم تعيين السيد م ساح) (: اإلدارة)

والسيد) للشركة  ك سي1  ح يد 

الدهري الحسن كنائب له ملدة غي1)

محددة ك ا تعس د الشركة اإلمضاء)

الوحيد لل سي1 السيد م ساح ح يد.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون)

بساريخ)18)أغسطس)2122)تحت رقم)

.42735

252 P

FITRAD SARL
الكائن مقرها : رقم 14 إقامة الهدى 

رقم 18 زنقة ع رو بن العاص

القنيطرة

االسسثنائي) العام  الج ع  قرر 

يونيو) (24 بساريخ) (FITRAD لشركة)

بالقنيطرة املسجلة باملحك ة) (2122

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

61649)القيام بالسعديالت السالية):

 14 رقم) (: تغيي1 مقر الشركة من)

زنقة ع رو بن) (18 إقامة الهدى رقم)

519،)حي) العاص القنيطرة إلى):)رقم)

الجديد عين عودة.

ب بلغ) املال  رأس  في  الزيادة 

2411111)درهم لي1ت ع من)111.111 

درهم إلى)2511111)درهم بالسعويض)

واملسسحقة) السائلة  الديون  عن 

الدفع.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) بكسابة  األول  القانوني 

بالقنيطرة) االبسدائية  باملحك ة 

بساريخ)30)أغسطس)2122)تحت رقم)

.92413

253 P

DIVA EXPRESS
RC / 140709

املنعقد) العرفي  العقد  ب قس�شى 

قرر) (2122 أغسطس) (8 بساريخ)

الشركاء)في الشركة ما يلي):

ت ويت الحصص):
قام السيد عبد الرح ان درح ان)
حصة التي ي سلكها في) (340 بس ويت)

الشركة إلى السيد فيصل بوشاقور.
قام السيد مح د بنح و بس ويت)
حصة التي ي سلكها في الشركة) (330

إلى السيد فيصل بوشاقور.
لحسن) بن  سعيد  السيد  قام 
حصة التي ي سلكها في) (330 بس ويت)

الشركة إلى السيد فيصل بوشاقور.
اسسقالة وتعيين مسي1

قام السيد عبد الرح ان درح ان)
ك سي1) منصبه  من  باالسسقالة 
فيصل) السيد  تعيين  وتم  للشركة 

بوشاقور ك سي1 للشركة.
تغيي1 الشكل القانوني للشركة

تم تغيي1 الشكل القانوني للشركة)
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 14)

2122)تحت رقم)127302.
254 P

LUXURY BOAT
SARL AU

بساريخ امل ضية  للعقود   طبقا 
 5)أغسطس)2122)تم تحرير القانون)
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 
السالية واملسجلة بساريخ)17)أغسطس)

.2122
ذات) شركة  (: القانونية) الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
اسسي1اد) (: االجس اعي) الهدف 
في) املسعة  قوارب  واستئجار  وتصدير 

املغرب.
درهم) (111.111 (: الرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)درهم للحصة.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شقة) (30 ع ارة) (: املقر االجس اعي)

زنقة موالي اح د لوكيلي حسان) (8

الرباط.
برو) الدين  نور  السيد  (: التسيي1)

مسي1 وحيد للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.162383
255 P

NEW INVENT SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
شركة نييو ان ينت ش.م.م.
رأس الها 111.111 درهم

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تأسيس) تم  (2122 أغسطس) (5
املسؤولية) محدودة  شركة  عقد 

باملواص ات السالية):
ان ينت) نييو  شركة  (: التس ية) (

.STE NEW INVENT SARL(.ش.م.م
الهدف):)األشغال املخسل ة للبناء،)

أشغال الصباغة والديكور.
شارع) (،26 رقم) (: الرئي�شي) املقر 
مرس السلطان،)شقة رقم)3،)الطابق)

األول،)الدار البيضاء)-)املغرب.
درهم) ألف  مائة  (: املال) رأس 
إلى) مقس ة  درهم() (111.111,11(

ألف حصة))1111)حصة(.
السنة االجس اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 14.
)99()سنة) :)تسعة وتسعون) املدة)
الشركة) تأسيس  يوم  من  ابسداء)
ال علي إال في حالة السص ية املسبقة)

أو الس ديد
الشركة) تسي1  (: واإلدارة) التسيي1 
الدين) نور  اجدي  السيد  من طرف 
غي1) ملدة  امحند  بنعلي  والسيد 

محدودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء) بالدار   السجارية 
رقم) تحت  (2122 أغسطس) (22  
(: السجاري) السجل  رقم  (27798

.148449
للنشر والبيان

256 P



16975 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

FABRIMAZ SARL
شركة فابري از ش.م.م.

املقر االجس اعي : رقم 64، تجزئة 

البساتين مسجر رقم 2

ت ارة

ب قس�شى محضر الج ع العام غي1)

أغسطس) (11 العادي املنعقد بساريخ)

قرر مشت1كو شركة فابري از) (،2122
ش.م.م.)رأس الها)111.111.11)درهم)

املسعلق) القانون  ملقسضيات  وطبقا 

بالشركات):

املزراري س يان) السيد  اسسقالة 

السيد) وتعيين  ك سي1  مهامه  من 

ك سي1 جديد) املزراوي عبد الجليل،)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

على) العام  الج ع  صادق  وقد 

القانون األسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبسدائية بس ارة بساريخ)24)أغسطس)

السجل) (1657 رقم) تحت  (2122

السجاري رقم)125835.
للنشر والبيان

257 P

ILY. GAR.SHO
SARL AU 

وضع) تم  عرفي  عقد  ب قس�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

وحيد) وشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص السالية):

 ILY.GAR.SHO SARL (: التس ية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة وشريك وحيد.

االسسي1اد) (: االجس اعي) الهدف 

والسصدير))تاجر أو وسيط(.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل السجاري.

املسي1):)السيد الياس الكروا�شي.

السوقيع):)السيد الياس الكروا�شي.

درهم) (111.111.11 (: الرأس ال)

موزعة على الشكل السالي):

 1111 الكروا�شي) الياس  السيد 

حصة.

4،)وادي زيز) (: العنوان االجس اعي)

شقة)7)الطابق)3)أكدال الرباط.

من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير وتنسهي في)31)ديس 14.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  رقم 

بساريخ (127261 بالرباط)  السجارية 

 30)أغسطس)2122.

258 P

 SK HYGIENNE

SARL AU
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 

بالرباط) (2122 أغسطس) (18 بساريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

تح ل) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية):

.SK HYGIENNE(:(التس ية

الع ليات) إدارة  مقاول  (: الهدف)

تصدير) والسجارية،) الصناعية 

واسسي1اد،)مقاول األع ال مخسل ات.

5،)زنقة سيام) (: العنوان السجاري)

ديور الجامع) (1 الطابق األول الشقة)

الرباط.

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

إلى) مقس ة  درهم  (111.111.11 في)

درهم) (111.11 بقي ة) حصة  (1111

مح د) السيد  حوزة  في  للحصة 

الخل ي.

تم تعيين السيد مح د) (: التسيي1)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  الخل ي 

محددة.

99)سنة) :)مدة ع ر الشركة) املدة)

من تاريخ السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بسال تحت رقم)

127319)بساريخ فاتح سبس 14)2122.

259 P

STE ELKHARRAZ SAHARA
 SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى  (

وضع) تم  (،2122 25)أغسطس)

الساسي�شي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية بشريك تح ل الخصائص)

السالية):

 STE ELKHARRAZ« (: الـتـس يـة)

.»SAHARA(«(SARL(AU

)املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد.

نقل البضائع ل ائدة) (: الـ ـوضـوع)

االشغال) ج يع  في  الغي1/مقاول 

والبناء.

:تجزئة عصام) االجـسـ اعــي) الـ ـقر 

صوفيا طريق س ارة رقم)65)العيون).

مـــدة الشركــة):)99)سنة.)
 111.111 (: الشركـــة) رأس ـــال 

درهم.

الـتسـيـي1):)السيد الخراز طارق رقم)

 .SH114932(البطاقة الوطنية

السنة االجس ـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)13)دجن14.

لقد تم التسجيل القانوني لدى) (

املحك ة االبسدائية العيون في السجل)

السجاري تحت رقم)42793)بساريخ)25 

أغسطس)2122.

260 P

STE FRERE FORAGE
SARL

تـأسـيـس شــركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
27)أغسطس)2122)تم وضع القانون)

الساسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)

تح ل الخصائص السالية:

 STE FRERE« (: الـتـسـ يـــة)

.»FORAGE SARL

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

الـ ـوضـوع):)ح ر االبار.

مقاول في اشغال البناء.

:)حي بئ1 انزران) الـ ـقر االجـسـ اعــي)

زنقة النحراني اوالد تاي ة.

مـــدة الشركـة):)99)سنة.

 111.111 (: الشركـــة) رأس ـــال 

درهم.

عالمي ح و) (: السيد) (: الـتسـيـيـــر)

.BE529894(رقم بطاقة الوطنية

فاتح) من  (: االجس ـاعيـة) السنة 

يناير إلى)31)دجن14 من ن س السنة.

لقد تم التسجيل القانوني لدى) (

في) تارودانت  السجارية  املحك ة 

 8951 رقم) تحت  السجاري  السجل 

بساريخ)30)أغسطس)2122.

261 P

 SOCIETE BEN LMADANI

TRANS
 Société à Responsabilité Limitée

au(Capital(de 100.000 Dhs

 Adresse : DR(ABAENO

 COMMUNE ABAENO

PROVINCEGUELMIM

ICE : 003133445000094

ب قس�شى عقد عرفي بساريخ فاتح)

تم تأسيس شركة) (،2122 أغسطس)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية):

 BEN LMADANI (: التس ية)

.TRANS

دوار اباينو إقليم كل يم.

درهم) (111.111 (: الرأس ـــــــــــــال)

حصة من فئة) (1.111 مقس ة على)

111)درهم.

البناء) ألع ال  املقاول  (: الهــدف)

والسجارة.

الشركاء):

براهيم الوسعي)1111)حصة.

املسي1 القانوني):)الوسعي مريم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائي كل يم بساريخ)23)أغسطس)

2122،)تحت رقم)326.

262 P
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 SOCIETE BOULAID FOUD
SARL AU

AU(CAPITAL(de 100.000 Dhs
 Adresse : N 44 ET 42 PLACE(BIR

ANZARRANE GUELMIM
ICE(:(003124457000076

تـــأسيــس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم تأسيس شركة) (،2122 27)يوليو)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية):)
التس ية):)بوليدفود.

و42  (44 رقم) (: املقراالجس اعي)
ساحة بئ1 انزران كل يم.

درهم) (111.111 (: الرأس ـال)
حصة من فئة) (1.111 مقس ة على)

111)درهم.
الهدف):)مطعم.

 1111 بوليد) براهيم  (: الشــركاء)
حصة.

املسي1القانوني):)براهيم بوليد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع 
18)أغسطس) االبسدائي كل يم بساريخ)

2122)تحت رقم)318/2022.
263 P

STE NOUN GARD SARL
تأسيس شركة

مسجل) عرفي،) عقد  على  بناء)
(،2122 أغسطس) (18 بكل يم بساريخ)
تم وضع القوانين األساسية لشركة)
 Noun Gard املسؤولية) محدودة 

ذات الخصائص السالية):
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

ك ا في الخارج هو):
حراسة املنشآت العامة والخاصة.

املقر االجس اعي):)حي الشام زنقة)5 
رقم)1)كل يم.

املدة):)99)سنة.
 111.111 في) حدد  (: الرأس ال) (
حصة) (1111 على) مقسم  درهى 
اجس اعية بقي ة)111)درهم للواحدة)

وهي في النصيب):
511)حصة) (: املحجوب الحرو�شي)

اجس اعية)؛

حصة) (511 (: الحرو�شي) الخر�شي 
اجس اعية.

:)تسي1 الشركة وملدة غي1) التسيي1)
محدودة من طرف السيد املحجوب)

الحرو�شي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بكل يم بساريخ)24)أغسطس)

2122)تحت رقم)328/2022.
264 P

AMZ COMPANY
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°25 RUE

 BOUJRIF HAY RAHMA
GUELMIM

ICE(:(003128249000027
تأسيس

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تأسيس) تم  (2122 18)أغسطس)
املحدودة) املسوؤلية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بامل يزات السالية):
التس ية):)

.AMZ COMPANY
زنقة) (25 رقم) (: االجس اعي) املقر 

بوجريف حي الرح ة كل يم.
درهم) (111.111 (: الراس ال)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقس ة 

111)درهم.
األدوات) في  مقاول  (: الهدف)
البضائع،) وتوزيع  النقل  املكسبية،)
وأشغال) مخسل ة  أشغال  في  مقاول 

البناء.
املسي1 القانوني):)امزوك ايوب.

املحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بكل يم بساريخ)25)أغسطس)

2122،)تحت رقم)2022/333.
265 P

STE BRI NEGOCE
SARL

 STE BRI NEGOCE (: التس ية)
.SARL

حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 
درهم) (111.111 رأس ال الشركة في)

مقسم إلى)1111)حصة.

بحصص) درهم  (111 بقي ة)
مقس ة على الشكل السالي:

مح د امين بوبري)51111)درهم.
علي لكسي1ي)51111)درهم.

الشركة) ت ارس  (: األهداف)
الت1اب) ج يع  في  السالية  األهداف 

الوطني))املغرب(:
أع ال مخسل ة) (: العامة) السجارة 

والبناء.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)

ابسداء)من تأسيسها.
املقر االجس اعي):)بلوك)3)رقم)585 

حي الحرش ايت ملول.
التسيي1):)علي لكسي1ي.

مساعد مسي1):)مح د امين بوبري.)
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بانزكان)
تحت رقم)1669)بساريخ)30)أغسطس)

.2122
266 P

TALMASLA TRANS
 SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شي 
ثم) تارودانت  (،2122 3)أغسطس)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص السالية):
 TALMASLA شركة) (: التس ية)

.TRANS SARL
نهضة) تجزيئه  (: ألالجس اعي) املقر 

الكوب أوالد تاي ة تارودانت.)
لحساب) األفراد  نقل  (: الهدف)

الغي1.
املدة):)99)سنة.

درهم) (111111 الرأس ال:)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111درهم لكل واحدة.)
111%)أي1111)حصة اجس اعية)

ل ائدة السيد ادريس ايت ع ار.
التسيي1):)تم تعيين السيد إدريس)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  ع ار  ايت 

محدودة.
االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبسدائية) باملحك ة  القانوني 
تارودانت بساريخ)25)أغسطس)2122 
تحت رقم)528)والسجل السجاري رقم)

.8945
267 P

 STE FOUASSOU
COMMERCIALISATION 

ET DISTRIBUTION
SARL AU

فاتح) في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة) (،2122 أغسطس)
املسؤولية محدودة دات شريك واحد)

بالخصائص السالية):)
 STE FOUASSOU (: االسم)
 COMMERCIALISATION ET

.DISTRIBUTION SARL AU
 VENTE ET NEGOCE, (: الهدف)
 C O M M E R C I A L I S A T I O N
 ET DISTRIBUTION DE
 QUINCAILLERIE DROGUERIE

 ET FOURNITURE GENERALE
 111.111 (: املج وعة) رأس ال 

درهم.
التسيي1):)بوج عة فواسو.

شارع االدارسة) (: املقر االجس اعي)
رقم)82)الدشي1ة الجهادية انزكان.

املدة):)99)سنة.
لل ج وعة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة) السجاري  بالسجل 
رقم1633،) تحت  انزكان  االبسدائية 

بساريخ)19)أغسطس)2122. 
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 STE TAFRATA-SERVICES ET

NEGOCE SARL
ب قس�شي عقد عرفي املؤرخ بساريخ)
تأسيس) تم  بأكادير  (2122 ماي) (7
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تح ل الخصائص السالية):
STE TAFRATA- (: التس ية) (

.SERVICES ET NEGOCE SARL
أمزيل) اقامة  (: االجس اعي) املقر  (
بوجدور) شارع  (3 كراج) (3 ع ارة)

بنسركاو أكادير.
)رأس املال):)111.111)درهم.

)املدة):)99)سنة.
)املسي1):)السيد الصاط طارق)

األموال) تحويل  (: النشاط) (
)وفاكاش/)كاش بلوس)(.
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تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
السجارية بأكادير)18)أغسطس)2122 

تحت رقم118159.
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STE LIDHUB
 SARL

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
11)أغسطس)2122.

تم إنشاء)شركة ذات الخصائص)
السالية:

.STE LIDHUB S.A.R.L(:(التس ية
الطابق) (12 رقم) املكسب  (: املقر)
تجزئة) (16 بقعة) النجاح  ع ارة  (4

النجاح انزكان.)
غـرض الشركة):)مركز النداء.

درهم) (111.111 (: الرأس ال)
من) نقدية  حصة  (1111 إلى) مقسم 

فئة)111درهم ك ايلي):)
بوسكي أمي ة):)511)حصة.

)الش قي مهدي):)511)حصة.)
بوسكي) شخص  في  (: التسيي1) (

أمي ة والش قي مهدي.)
باملحك ة) وضع  القانوني  اإليداع 
24)أغسطس) االبسدائية بانزكان يوم)
والسجل) (1635 رقم) تحت  (،2122

السجاري تحت رقم)26753.
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STE EVORA TRANS
 SARL 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ICE(:(003130445000002

ب قس�شى عقد عرفي محرر بساريخ)
تأسيس) تم  (،21225 أغسطس) (12
شركة محدودة املسؤولية ذات شريك)

وحيد ذات الخصائص السالية):
 STE EVORA TRANS (: التس ية)

 .SARL AU
البويبات) دوار  (: االجس اعي) املقر 

انشادن شسوكة ايت باها.
املسسخدمين) نقل  (: الهدف)

لحساب الغي1.
 111111 (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم.

التسيي1):)ج ال قرا.
املدة):)99)سنة.

فاتح يناير حتى31  (: السنة املالية)
دجن14.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 1645 رقم) تحت  بإنزكان  السجاري 
رقم) (2122 اغسطس) (26 بساريخ)

السجل السجاري)26767.
271 P

STE CADENCE CARS 
SARL AU 

ICE : 003132923000026
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

ب قس�شى عقد عرفي محرر بساريخ)
تأسيس) تم  (،2122 أغسطس) (17
شركة محدودة املسؤولية ذات شريك)

وحيد ذات الخصائص السالية):
 STE CADENCE (: التس ية) (

.CARS SARL
حي ادرار اقامة) (: املقر االجس اعي)

ازغار رقم)22)ع ارة)1)تكوين اكادير.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
 111.111 (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم.
التسيي1):)رضا اعراب.

املدة):)99)سنة.
فاتح يناير حتى31  (: السنة املالية)

دجن14.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 118127 السجاري بأكادير تحت رقم)
رقم) (2122 أغسطس) (25 بساريخ)

السجل السجاري)52597.
272 P

JSS PRIDE
بساريخ) املحرر  العقد  على  بناء)
بانزكان) واملسجل  (2122 1أغسطس)
تأسيس) تم  (23/08/2022 بساريخ)

شركة باملواص ات السالية):
.JSS(PRIDEّ(:(التس ية

الطابق) (: االجس اعي) العنوان 
ماجيستيك) تجزئة  (14 رقم) الس لي 

حي املرس الدشي1ة انزكان.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

رأس ال) حدد  الشركة:) رأس ال 
مقسم) درهم،) (111111 في) الشركة 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1111 إلى)
للحصة القانونية موزع على الشكل)

السالي):)
 1111 ادونزيض) سالم  السيد 

حصة.
وتوزيع) بيع  شراء،) (: األهداف)

األجهزة و األدوات املعلوماتية.)
سالم) السيد  يعس14  (: التسيي1)
غي1) ملدة  للشركة  مسي1  ادونزيض 

محدودة.
:)الشركة ملزمة بالسوقيع) السوقيع)

الوحيد للسيد سالم ادونزيض.
املدة):)99)سنة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بانزكان يوم)26)أغسطس)2122.
واملسجل) (1652 رقم) تحت 
اليوم) ن س  في  السجاري  بالسجل 

تحت رقم)26771.
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INDUSTRY GHREBMA
رأس مالها 511.111 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) وضع  تم  (،2122 غشت) (9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملواص ات السالية):
 INDUSTRY (: التس ية)

.GHREBMA
أ84  تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

املنطقة الصناعية تاسيال)3)أكادير.
الهدف االجس اعي):

)عصا) خشبية) إطارات  ع  ُمصِنّ
مكنسة خشبية(.

تصنيع أي قطعة من الخشب أو)
البالستيك.

الج لة) وشبه  بالج لة  البيع 
من) نوع  أو  سلعة  ألي  والسجزئة 

الخشب أو البالستيك.)

الرأس ال):)حدد في مبلغ)511.111 
حصة) (5111 إلى) مقس ة  درهم 
اجس اعية بقي ة)111)درهم للحصة،)

موزعة على الشكل السالي):)
ايت بوريك علي):)1711)حصة.
بن بارك يوسف:)1651)حصة.
امي ون مح د):)1651)حصة.

بوريك) ايت  السيدان  (: التسيي1)
علي وبن بارك يوسف مسي1ا للشركة)

ملدة غي1 محدودة.
املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)دجن14.

 26 بساريخ) القانوني  اإليداع  تم 
غشت)2122)تحت رقم)118141)وتم)
بأكادير) السجارية  باملحك ة  تسجيله 

تحت رقم)52619. 
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STE DISCARRAUX
 SARL

رأس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي رقم 51 بلوك أوه حي 

الزيسون تيكوين أكادير
السأسيس

ب قس�شى القانون األسا�شي املؤرخ)
ب)8)يوليوز)2122)تم تأسيس شركة)
محدودة املسؤولية ص اتها ك ا يلي):)

 STE DISCARRAUX (: التس ية)
 .SARL

ج يع) بيع  (: اإلجس اعي) الهدف 
مواد املسعلقة بالبناء)؛

الت1صيص؛
الصباغة؛
الكهرباء...

 MARCHAND DE TOUS  
 PRODUITS DE CARRELAGE,

.SANITAIRES EN DETAIL
الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)
إلى) مقس ة  درهم،) (111.111 في)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1111
للشريك) بكاملها  للواحدة خصصت 

الوحيد السيد حسن أقشسابو.)
السيد حسن أقشسابو) (: التسيي1)
غي1) ملدة  ودلك  للشركة  ك سي1 

محددة.
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تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

غشت) (23 بساريخ) بأكادير  السجارية 

تم) (،118103 رقم) تحت  (،2122

تحت) السجاري  بالسجل  التسجيل 

رقم)52579.
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 ALLIANCE COMPANY

 MAROCAIN DE

TRANSPORT
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 111.111 درهم

رقم 1525 مكسب 15 حي السالم 

أكادير

تأسيس
ب قس�شى القانون األساس املؤرخ)

11)غشت)2122)باكادير,)تم تأسيس)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد ص اتها ك ا يلي):)

 ALLIANCE (: التس ية)

 COMPANY MAROCAIN DE

TRANSPORT)ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد.)

الهدف االجس اعي):)تهدف الشركة)

أساسا إلى):

نقل املسسخدمين لحساب الغي1،

نقل البضائع لحساب الغي1.)

املقر االجس اعي):)رقم)1525)مكسب)

5)حي السالم)،)أكادير

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

 1111 111111)درهم مقس ة إلى) في)

للواحدة) درهم  (111 بقي ة) حصة 

بوناصر س ي1) السيد  في حوزة  كلها 

الشريك الوحيد.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء)

حالة الس ديد أو ال سخ املسبق.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن14 من كل سنة.)

نجاح) السيد  عين  (: التسيي1)

يونس مسي1ا للشركة و ذلك ملدة غي1)

محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية باكادير بساريخ)23)أغسطس)

2122،)تحت رقم)118111.
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شركة أو أش بروجي
رأس مالها : 2.511.111 درهم

 دوار تدوارت الدراركة أڭادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بساريخ)
15)غشت)2122،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد،)

خصائصها كالسالي):

التس ية):)شركة أو أش بروجي.

تدوارت) دوار  (: اإلجس اعي) املقر 

الدراركة أڭادير.

اشغال) (: اإلجس اعي) الهدف 

مخسل ة و البناء.
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

2.511.111)درهم مقسم إلى خ سة)

 111 وعشرون الف حصة من فئة)

كل) ي لكها  الواحدة  للحصة  درهم 

من:

 12511 (: ابوحا) مح د  السيد 

حصة.

 12511 ح داوي:) حسن  السيد 

حصة.

مح د) السيدان  عين  (: التسيي1)

مسي1ان) ح داوي  وحسن  ابوحا 

وحيدان للشركة ملدة غي1 محدودة).

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجن14).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 2122 أغسطس) (29 بساريخ) بأكادير 
تحت رقم)118156،)السجل السجاري)

 .52621
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CBN SLIMFIT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 511.111 درهم
مقرها االجس اعي : رقم 2 إقامة 12 

املنزه 3 - ب أكادير
املسجل) عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم) بأكادير  (2122 يوليو) (6 بساريخ)
املواص ات) ذات  شركة  تأسيس 

السالية):
 CBN SLIMFIT :)شركة) التس ية)

شركة ذات مسؤولية محدودة.
الهدف االجس اعي):

مركز للسنحيف والسج يل.
الطب السج يلي.

اسسي1اد وتصدير.
 12 2)إقامة) املقر االجس اعي):)رقم)

املنزه)3)-)ب أكادير.

املدة):)99)سنة.
يسكون) (: االجس اعي) الرأس ال 
 111 درهم مقسم إلى) (511.111 من)
للسهم،) درهم  (5.111 بقي ة) حصة 

ل ائدة):
السيدة نجيب بشرى)91)حصة.
اآلنسة شوكي ريم)11)حصص.

تم تعيين السيد) (: تسيي1 الشركة)
أربع) للشركة ملدة  شوقي فؤاد مسي1 

سنوات.
السوقيع االجس اعي):)تلتزم الشركة)
املصرفي) بالسوقيع  صحيح  بشكل 
وغي1) املشت1ك  البنوك  وج يع 
املن صل للسيد شوقي فؤاد والسيدة)

نجيب بشرى.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأكادير) السجارية  باملحك ة  القانوني 
بساريخ)26)أغسطس)2122)تحت رقم)
118137)سجل تجاري رقم):)52611.

للخالصة والبيان
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STE AFRAH BAY IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي بلوك أ 21 رقم 30 

الحرش أيت ملول إنزكان
السأسيس

ب قس�شى القانون األسا�شي املؤرخ)

ب)14)غشت)2122)تم تأسيس شركة)

محدودة املسؤولية ص اتها ك ا يلي):

 STE AFRAH BAY (: التس ية)

 .IMMO SARL

الهدف اإلجس اعي):)منعش عقاري.)

 PROMOTEUR IMMOBILIER

حدد رأس ال الشركة) الرأس ال:)

إلى) مقس ة  درهم  (111.111 في)

111)درهم) 1111)ألف حصة بقي ة)

للشريك) بكاملها  للواحدة خصصت 

الوحيد السيد):)اله يش نور الدين.)

نور) اله يش  السيد  (: التسيي1)

الدين ك سي1 للشركة ودلك ملدة غي1)

محددة.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

غشت) (24 بساريخ) بإنزكان  اإلبسدائية 

2122))تحت رقم)1632،)تم التسجيل)

بالسجل السجاري تحت رقم)26747. 
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STIGAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد 

تأسيــس شركة

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى  (- (I

شركة) تأسيس  تم  (،29/17/2122

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد خصائصها كالسالــــي):

»STIGAM«(:(التس ية(-

مقاولة) (1- االجس اعي:) الهدف  (-

البناء) أشغال  و  العامة  األشغال 

املسنوعة
زنقة) (6 رقم) (: االجس اعي) املقر  (-

468)حي الربيع الدشي1ة الجهادية.

-)املدة):)99)سنة.)

درهم) (111.111 الرأس ال) (-

حصة اجس اعية) (1111 مقس ة إلى)

من فئة)111)درهم للحصة الواحدة،)

السيد) الوحيد  للشريك  منتسبة 

بل عم ابراهيم.
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الشركة) بتسيي1  يعهد  التسيي1:) (-

غي1) ملدة  ابراهيم  بل عم  السيد  إلى 

له) فينسب  السوقيع  أما  محـددة،)

كذلك.
II)-)وقد تم اإليداع القانوني بكسابة)
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (19-18-2122 بساريخ) بإنزكان 

رقم)1617.
280 P

 STE PRESTIJIA ET DÉCO
Désigne

SARL
تاسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
األسا�شي) القانون  صياغة  ت ت 
األتية) املحدودة  املسؤولية  لشركة 

خصوصيتها):
 STE Prestijia et (: -التس ية)

 Déco Désigne
 Travaux de (: -األهداف)

décoration et design
 9 رقم) كراج  (: االجس اعي) املقر 

اقامة نرجس حي فرح أكادير.
درهم) (111111 مال) رأس  (-
درهم) (111 بقي ة) حصةاجس اعية 
على) ج يعها  وموزعة  للواحدة 

الشكل السالي:
االله) عبد  مسس سك  السيد  (-

511)حصة اي)51111)درهم
-)السيد ايوب ع ي1ي)511)حصة)

اي)51111)درهم
-التسيي1:-)السيد مسس سك عبد)
ويدير) يسي1  محدودة  غي1  ملدة  االله 

املؤسسة.
سنة ابسدءا من تاريخ) (99 (: املدة)
األسا�شي) القانون  على  املصادقة 
االجس اعية) السنة  و  لل ؤسسة 

تصادف السنة امليالدية).
األرباح) املحاسبية:) النتيجة 
للشريك صالحية تعيينها باقت1اح من)

الشريكين وكذلك الخسارة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) أكادير  باملحك ة  الضبط 

18/25/ 2122)تحت رقم)3099

281 P

مكسب األسساذ)

مطيع حسن محاسب معس د)

73 19 24 28 15

 STE PREMIUM TRANS

SAHARA
SARL AU

تأسيس شركة محدودية املسؤولية 

شريك واحد 

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

شركة) تأسست  (16/18/2122

واحد) شريك  املسؤولية  محدودية 

ذات الخصائص السالية):

 STE PREMIUM (: التس ية)

TRANS SAHARA SARL AU
رأس الها:)111.11 111)درهم.

العرو�شي) حي  االجس اعي:) مقرها 

القليعة أيت ملول.

الهدف االجس اعي:)

الغي1-) لحساب  البضائع  نقل  (-

نقل األمسعة الغي1 مصحوبة لحساب)

الغي1)-)السصدير واالسسي1اد

السيدة فاط ة) اإلدارة والتسيي1:)

السعريف) لبطاقة  الحاملة  سالمي 

V256307(الوطنية رقم

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بانزكان)

يوم)24/18/2122)تحت رقم)1629،)

السجل السجاري رقم)26743.

282 P

 SOCIETE MAROCAINE DE

CONSTRUCTION

 METALLIQUE ET 

 MAINTENANCE

INDUSTRIELLE
SARL AU

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إنشاء)شركة ذات) (2122/18/15

الخصائص السالية):

 SOCIETE (: التس ية)

 MAROCAINE DE

 CONSTRUCTION METALLIQUE

 ET MAINTENANCE

.INDUSTRIELLE SARL AU

بلوك ب) (11 زنقة) (12 رقم) املقر:)

شارع الحسن الثاني حي العرب ايت)

ملول).

البناء) مقاول  (: الشركة) غـرض 

املعدني)

درهم) (111.111 (: الرأس ال)

من) نقدية  حصة  (1111 إلى) مقسم 

فئة)111درهم ك ايلي):)

اإلدري�شي زهي1):)1111)حصة

التسيي1 في شخص اإلدري�شي زهي1

ا إليداع القانوني وضع باملحك ة)

االبسدائية بانزكان يوم)30/08/2022 

السجاري) والسجل  (1666 رقم) تحت 

تحت رقم)26781.
مقسطف قصد اإلشهار

283 P

AGUERD IMMO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

11)غشت) طبقا للعقد املؤرخ في)

2122)تم تأسيس شركة بالخصائص)

السالية):

 AGUERD IMMO(:(االسم

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة ذات الشريك الوحيد.

العقاري) اإلنعاش  (: الهدف)

شراء) بيع،) وخصوصا  والسياحي،)

واسسغالل ج يع العقارات.

رأس ال املج وعة):)11.111)درهم

التسيي1:)السيد مح د امرير.

مقرها) سيكون  االجس اعي:) املقر 

مؤقسا لدى)»)Le C DOME)«)الطابق)

الداخلة) حي  (15 س) بلوك  األول 

اكادير.

املدة):)99)سنة

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

ايداع) بأكادير:) السجارية  باملحك ة 

118123)سجل تحليلي) قانوني عدد)

عدد) ترتيبي  وسجل  (52595 عدد)

.3094

284 P

 L’BLAN BATIMENT ET(شركة

TRAVAUX DIVERS
رقم 63 تجزئة أم القرى بتزنيت

تـــأسـيــس
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ اكادير)
تأسيس) تم  (،18/17/2122 بساريخ)
ص اتها) املسؤولية  محدودة  شركة 

ك ا يلي):)
 L’BLAN BATIMENT (: التس ية)

 ET TRAVAUX DIVERS
تهدف الشركة أساسا) (: الهــدف) (•

إلى:
1)-)كسب دراسات املسح والبحث

2)-)أع ال أو تشييد مسنوعة.
3)-)تاجر

وع وما ج يع الع ليات السجارية)
الصناعية املالية و العقارية املسعلقة)
األنشطة) وكل  املذكورة  باالنشطة 
شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتن ية الهدف االجس اعي.
املقر االجس اعي):)رقم)63)تجزئة أم)

القرى بتزنيت
•)املدة):)99)سنة ابسداء)من تاريخ)
التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء)

حالة الس ديد أو ال سخ املسبق.
الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)
إلى) مقسم  درهم  (111.111,11 في)

1111)حصة.
 1111 بوعلوشا) كريم  السيد  (-

حصة
بوعلوشا) كريم  السيد  (: التسيي1)
مسي1 قانوني للشركة و ذلك ملدة غي1)

محدودة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11/18/2122 االبسدائية بتزنيت يوم)

تحت رقم)247.
285 P

STE OBIHIMAR
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
تم وضع القانون االسا�شي لشركة)
محدودة املسؤولية بعقد عرفي مؤرخ)

24/16/2122)خصائصها ك ا يلي):)
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OBIHIMAR(:اسم الشركة(-
-)الشركاء):)أوبيهي مح د)

بيع األس اك) (: اهداف الشركة) (-
بالج لة ونصف الج لة).

-)العنوان):)دوار أيغيل أوضرضور)
أكادير).

 111.111.11 (: الرأس ال) (-
حصة) (1111 الى) مقس ة  درهم 
درهم للحصة الواحدة) (111 بسومة)

)111,11درهم().
السيد) الشركة  يدير  (: التسيي1) (-

أوبيهي مح د).)
-)املدة:)99)سنة).

-)رقم االيداع:)تم االيداع القانوني)
 29 في) بأكادير  السجارية  باملحك ة 

غشت)2122)تحت رقم):)118161.
286 P

STE SAFA NKA
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة املساهم الوحيد.

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  11/18/2122.تم 
املساهم) محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد بالخصائص السالية):)
 STE SAFA NKA S.A.R.L(:(االسم

AU
الهدف):

االستشارات والدراسات العامة) (-
والخاصة والقطاعية واالست1اتيجية،)
وال سي ا في مجال الهياكل األساسية)

للطاقة،)والصناعة.
-)األع ال الكهربائية.

 111111.11 املج وعة:) رأس ال 
درهم.

التسيي1 و السوقيع:)مح د انكرمو
افرضن) اكي  حي  االجس اعي  املقر 
املنزل) و2612) زنقة2628) ملسقى 

رقم11)الدشي1ة الجهادية.
املدة):)99)سنة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بانزكان،) االبسدائية 

17/18/2122)تحت رقم)1578.
287 P

ROCKSHIELD
اعالن تأسيس شركة

ب) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تقرر  (14/18/2122

باملواص ات اآلتية):
.RockShield(:(التس ية

الشكل):)شركة محدودة املسؤولية
 DOUAR AL (: االجس اعي) املقر 
 KHARBA C. RURALE OUED

.ESSAFAA BIOUGRA
رأس املال):)111.111,11.

املسي1):)مح د املهدي الحجوجي.
 31 يناير الى) (1 من) السنة املالية:)

دجن14)
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
 29/18/2122 ملحك ة انزكان بساريخ)

برقم)1656
288 P

ADVERSUS CONSEIL
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد 

رأس مال الشركة :12.111,11 درهم 
 E املقر االجس اعي :رقم 255 بلوك

ع ارة إفران املقاومة أكادير
الع ومية) الج عية  ملحضر  تبعا 
 2122 يوليوز) (16 في) واملؤرخ 
 ADVERSUS* شركة) بخصوص 

CONSEIL)*)تم تسجيل ما يلي:
•)معاينة ت ويت مج وع الحصص)
من) الشركة  رأس ال  من  امل لوكة 
طرف السيدتين أعيس فاط ة وسناء)
بن السعيد اي)41)حصة لكل واحدة)
منه ا،)ل ائدة السيدة راضية البكري)
للشركة) وحيدة  مساه ة  لسصبح 

ب ج وع)121)حصة.
سناء) السيدة  اسسقالة  قبول  (•
ك سي1ة) مهامها  من  السعيدي  بن 
راضية) السيدة  وإبقاء) للشركة،)
غي1) ل ت1ة  وحيدة  مسي1ة  البكري 
 ADVERSUS لشركة) محددة 

.CONSEIL Sarl
للشركة) القانوني  الشكل  تغيي1  (•
حيث أصبحت شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك وحيد.

الوحيدة) املساه ة  قررت  (•

للهدف) السالية  العناصر  إضافة 

االجس اعي للشركة:

بيع،) اإللكت1ونية،) االتصاالت 

ال14امج) وتطوير  األجهزة  وشراء)

املعلوماتية.

للشركة) االجس اعي  املقر  تغيي1  (•

 1 رقم) مكسب  (: السالي) العنوان  إلى 

الطابق األول رقم)5623)ملسقى شارع)

الجديدة وزنقة فقيه بن صالح حي)

مح دي،)أكادير.

•)تحبين النظام األسا�شي للشركة)

طبقا ملا سبق.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

14غشت) بأكاديربساريخ) السجارية 

2122)تحت رقم)116931.
لالسسخالص والبيان

املسي1

289 P

STE ALIMANE TOURS شركة
 SARL.AU

السجل السجاري 43241

تعديل
ب قس�شى عقد عرفي محرر بساريخ)

2122)يوليو)22)قرر مايلي):)

511)حصة من طرف السيد) بيع)

السيد مح د) الى  السالم هباد  عبد 

بوجداع.

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

تم االيداع القانوني بكسابة الضبط)

تحت) باكادير  السجارية  باملحك ة 
أغسطس (24 بساريخ) (118116  رقم)

.2122

290 P

SKY HD MAROC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها 11.111 درهم

22 زنقة الحديقة شارع الراشدي 

21111 الدار البيضاء

حل سابق ألوانه

طبقا لقراراته الغي1 عادية بساريخ)
قررالشريك) (،2122 أغسطس) فاتح 
الوحيد لشركةسكاي اش دي املغرب)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد ما يلي):
الحل السابق ألوانه للشركة.

ح داني) حسن  السيد  تعيين 
ك صف للشركة.

22 برقم) السص ية  مقر   تحديد 
الراشدي) شارع  الحديقة  زنقة 

21111)الدار البيضاء.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
أغسطس) (26 بساريخ) بالدار البيضاء)

2122)تحت رقم)835716.
291 P

STE SUD ENNAKHIL
 SARL AU
حل الشركة

طبقا ملداوالت الج ع العام الغي1)
العادي قرر املشاركون ما يلي):

حل الشركة مبكرا.
اخ شت) عبدهللا  السيد  تعيين 

مص ي للشركة.
عنوان) هو  السص ية  عنوان 
الس سية) بوزوك  حي  (118 الشركة)

ايت ملول.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)24)أغسطس)2122)تحت رقم)

.1628/2122
292 P

 OUBAK شركة
MULTISERVICESSARL

ش م
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
أغسطس) (11 في) املؤرخ  االسسثنائي 
شركاء) قرر  الشركة  ب قر  (2122

الشركة ما يلي):
الحل املسبق للشركة والشروع في)

تص يتها.
تعيين السيد وباك خالدك ص ي)

للشركة.
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تم إيداع امللف القانوني للشركة)
النزكان) االبسدائية  املحك ة  لدى 
تحت رقم)1646)بساريخ)26)أغسطس)

.2122
293 P

 PARAPHARMACIE شركة
ROUDANA

ش م م 
املقر االجس اعي: تجزئة بوركاني رقم 
15 شارع مح د الخامس ازرو ايت 

ملول
 تص ية الشركة

 16 بساريخ) مداوالتها  اثر  على 
الج عية) قررت  (2122 أغسطس)
شركة) لشركاء) العادية  غي1  العامة 
 PARAPHARMACIE ROUDANA
بالسجل) مسجلة  م  م  ش  (SARl
السجاري باملحك ة االبسدائية بانزكان)

تحت رقم)22115)مايلي):)
بعد) املص ي  تقرير  اعس اد 

ال حص.
الودية) السص ية  إق ال  إعالن 

للشركة.
إبراء)ذمة املص ي.

 تخويل املص ي الصالحيات الضرورية
النجاز اإلجراءات األخي1ة الناتجة عن)

إق ال السص ية الودية.
 تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط
 باملحك ة االبسدائية بانزكان)26)أغسطس

2122)تحت رقم)1649.
294 P

 SOCIETE PRESSING شركة
KASBAT TAHER SARL
RC(N° 20469 INEZGANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها 111.111.11 درهم 

مقرها االجس اعي بلوك 3 رقم 23 
الحرش قصبة الطاهر ايت ملول

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
بساريخ)15)يونيو)2122)لشركة.

قرر حل الشركة تص يتها في املقر)
الكائن بلوك)3)رقم)23)الحرش قصبة)

الطاهر ايت ملول.

الحسن) الهواوي  السيد  وتعيين 
وتصديق تص ية الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1218.
295 P

 Société STE ROUGE
SECURITE SARL AU

تص ية الشركة
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى  (
 2122 يوليوز) (28 بساريخ) االسسثنائي 
ذات) (ROUGE SECURITE للشركة)
الوحيد) للشريك  مسؤولية محدودة 

تقرر ما يلي):)
ع ليات) غلق  على  املوافقة 

السص ية.
إبراء)ذمة املص ي.

السص ية النهائية للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحك ة االبسدائية بإنزكان)
بساريخ)24)أغسطس)2122)تحت رقم)

.1627
296 P

Ste  LA PORTE DES ETOILES
 SARL 

تصفية الشركة
الج اعي) القرار  ب قس�شى محضر 
 2122 يوليو) (4 يوم) املؤرخ  للشركاء)
 LA PORTE DES ETOILES لشركة)
درهم) (411.111 رأس الها) (S.A.R.L
مقرها رقم)141)بلوك)E5)حي الداخلة)

أكادير.
تقرر ما يلي):

املصادقة على ع ليات السص ية.
املصادقة على جدول الحسابات)

املندرجة في ا بعد تص ية الشركة.
للسيدة) النهائية  الس14ئة  تخويل 

املسؤولة عن السص ية.
إنهاء)تص ية الشركة.

 اإليداع القانوني تم ب كسب الضبط
 26 لدى املحك ة السجارية بأكادير في)

أغسطس)2122)رقم)118136.
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ALAVA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 )في طور السص ية(

وعنوان مقرها االجس اعي حي السالم 
رقم D 113 ايت ايعزة - 83000 

تارودانت املغرب

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

5493

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

تقرر) (2122 أغسطس) (8 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) (ALAVA الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوان) دره ا  (111.111 رأس الها)

رقم) السالم  حي  االجس اعي  مقرها 

D 113)ايت ايعزة)-)83000)تارودانت)

املغرب نتيجة ل):)العجز.

بحي) السص ية  مقر  وحدد 

ايعزة.) ايت  (D  113 رقم) السالم 

املغرب.) تارودانت  (83000  - 

الرحيم) عبد  السيد)ة() (: عين) و 

)ة() املنوني وعنوانه اسبانيا ك ص ي)

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة محل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بسارودانت بساريخ)30)أغسطس

2122)تحت رقم)538.
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BOULANGERIE HEMOUNI
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

  )في طور السص ية(

وعنوان مقرها االجس اعي طريق 

الخ يس اوالد برحيل - 83000 

 تارودانت املغرب

 حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

7877

 ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي

تقرر حل) (2122 يونيو) (8 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 BOULANGERIE الوحيد) الشريك 

HEMOUNI)مبلغ رأس الها)111.111 

االجس اعي) مقرها  وعنوان  دره ا 

طريق الخ يس اوالد برحيل)-)83000 

العجز. (:  تارودانت املغرب نتيجة ل)

بطريق) السص ية  مقر  حدد  و 

83000 (- برحيل) اوالد   الخ يس 

تارودانت املغرب.

ه ني) ادريس  )ة() السيد) (: وعين)

وعنوانه طريق مراكش اوالد برحيل)

للشركة. )ة() ك ص ي)  تارودانت 

امل روضة) الحدود  اإلقسضاء) وعند 

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بسارودانت بساريخ)30)أغسطس

2122)تحت رقم)541.
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FOODSTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

 )في طور السص ية(

وعنوان مقرها االجس اعي برقم 8 

شارع الرئي�شي رقم 32 ايت ايعزة 

 تارودانت املغرب

 حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

3333

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

 2122 أغسطس) من  (17 في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

محدودة)FOODSTAR)مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوان  دره ا  (111.111.11

االجس اعي رقم)18)شارع الرئي�شي رقم)

(: تارودانت نتيجة ل) ايعزة  ايت  (32

العجز.

 18 برقم) السص ية  مقر  حدد  و 

ايعزة) ايت  (32 رقم) الرئي�شي  شارع 

تارودانت املغرب.)
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الرحيم عبد  السيد)ة() (: عين)  و 

حي) (28 كرموش عنوانه بلوك د رقم)

السالم ايت ايعزةتارودانت ك ص ي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة محل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بسارودانت بساريخ)30)أغسطس

2122)تحت رقم)539.
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ZIDROFER
 شركة ذات مسؤولية محدودة

)في طور السص ية(

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 17 

شارع القدس تارودانت املغرب

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 211 

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر) (2122 من يوليو) (19 املؤرخ في)

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

رأس الها) مبلغ  (ZIDROFER

مقرها) وعنوان  دره ا  (300.000.00

القدس) شارع  (17 رقم) اإلجس اعي 

تارودانت نتيجة ل):

حدد مقر السص ية برقم) العجز:)

شارع القدس تارودانت املغرب.) (17 

و عين):

الزيناتي) اللطيف  عبد  السيد 

اطالب) يحي  درب  (26 عنوانه)

للشركة. )ة() ك ص ي)  تارودانت 

امل روضة) الحدود  اإلقسضاء) وعند 

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بسارودانت بساريخ)17)أغسطس

2122)تحت رقم)519.
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BYHARDI CARS

Sarl

شركة دات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 111.111 درهم

 مقرها االجس اعي : مكسب

رقم 13/268 شارع ات 41 بلوك 2 

حي توه و 2 ايت ملول

)ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

قرر) (2121 ديس 14) (28 في) املؤرخ 

مساهم الشركة مايلي):)

)السص ية النهائية للشركة).

التشطيب على السجل السجاري) (

رقم)11875.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

 2122 أغسطس) (24 بساريخ) بانزكان 

تحت رقم)1625.
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 HOWARA شركة

 KHADAMAT

رأس الها 111.111.11 درهم

 مقرها االجس اعي : حي الحديب أوالد 

تاي ة

 RC : 6885

حل مسبق للشركة 
قرارات) محضر  بـ ـوجـب  (- (1

 25 بـسـاريـخ) املنعقد  الوحيد  الشريك 

يوليو)2122)تم االت اق على ما يلي):

حل مسبق للشركة.

مح د) الحراز  السيد  تعيين 

للشركة.

تعيين مقر الشركة مقر السص ية.

 2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكسابة

 الضبط لدى هيئة املحك ة االبسدائية

541)بساريخ)30  بسارودانت تحت رقم)

أغسطس)2122.
من اجل ا لنسخة والبيان
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 LABORATOIRE OUED  
 NOUNE D’ANALYSES

 BIOLOGIQUES MEDICALES
 ش .ذ. م. م بشريك واحد

املقر االجس اعي : رقم 17 زنقة 2 حي 
ال داء كل يم

الرأس ال االجس اعي 1.511.111 
درهم

السجل السجاري رقم 2519
إعالن عن ق ل السص ية الودية 

لشركة 
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
الشريك) قرر  (2122 يوليو) (29
السص ية) املسطرة  ق ل  الوحيد 
 LABORATOIRE( لشركة) الودية 
 OUED NOUNE D’ANALYSES
BIOLOGIQUES MEDICALES
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.)
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
 23 بساريخ) (327 عدد) تحت  بكل يم 

أغسطس)2122.
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شركة ا.م ميلتي سيرفيس 
ش.م.م.

سجل تجاري 30311/اكادير
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
 24 بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 
أغسطس)2121)قرر مساه وا شركة)

ا.م ميلتي سي1فيس ما يلي):
ت ويت)511)حصصة من مج وع)
بوح اد) مليكة  السيدة  حصص 

للسيد إبراهيم موساوي.
موساوي) إبراهيم  السيد  تعيين 
مسي1ا وحيدا للشركة مع صالحيات)

السوقيع.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيي1 
املسؤولية) محدودة  شركة  لسصبح 

الشريك الوحيد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
29)أغسطس) السجارية باكادير بساريخ)

2122)تحت رقم)118158.
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 Société AZERGUI شركة
TRAVAUX SARL AU

ش. م. م
بيع حصص

ب قس�شى محضر الج عية العامة)
أغسطس) فاتح  بساريخ  االسسثنائية 

2122تقرر ما يلي):)
السيد) بيع  على  املصادقة  (- (1
التي) من الحصص  (111% علي بوخ)
 Société شركة) رأس ال  في  ي لكها 
 .AZERGUI TRAVAUX SARL AU
درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 وهي)
مج وعه) ما  أي  الواحدة  للحصة 
51111)درهم للسيد ازركي الحسان.

يسكون) (: الشركة) رأس ال  (- (2
1111)حصة بقي ة) رأس ال الشركة)
م لوكة حصة  لكل  درهم  (111 

)ك ا يلي):
ازركي الحسان):)1111)حصة.

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (3
االبسدائية) املحك ة  لدى  للشركة 
بساريخ (1671 رقم) تحت   النزكان 

 30)أغسطس)2122.
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 SOCIETE AQUA FILTER
AGADIR  SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL: 100 000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : C/O(STE
 NOUR(COMMERCIAL(N° 45

 IMMEUBLE SABRI AVE HASSAN
.II AIT MELLOUL

RC: 23911 / INEZGANE
 قرر الج ع العام االسسثنائي املنعقد

بساريخ)22)يوليو)2122)ما يلي):
حصة اجس اعية من) (511 لـ) بيع 
طرف السيد إبراهيم فونادي ل ائدة)

السيد مصط ى تربن.
اجس اعية) حصة  (511 لـ) ت ويت 
السيد إس اعيل فونادي) من طرف 

ل ائدة السيدة أس اء)فونادي.
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مسي1) وتعين  املسي1ين  اسسقالة 
جديد للشركة.

السوقيع االجس اعي.
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

السالي):)شارع وجدة رقم)91)أكادير.
تعديل القانون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
 30 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

أغسطس)2122)تحت رقم)1671.
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 STE DAKHCHOUNE NAJIB
TRANS SARL

 شركة ذات مسؤلية محدودة
مقرها اإلجس اعي  : دوار اوالد علي 

الكردان اوالد تاي ة
السجل السجاري رقم 5813 

تارودانت
ملحضر) عرفي  عقد  ب قس�شى 
لشركة) العادية  الغي1  العام  الج ع 
 DAKHCHOUNE NAJIB TRANS
2122تم) أغسطس) (25 بساريخ) (SARL

االت اق والت1ا�شي على مايلي):
-)ت ويت السيد ح يد الرياني)17 
حصة اجس اعية من أصل)33)حصة)

ل ائدة السيد نجيب دخشون.
-)ت ويت السيد ح يد الرياني)16 
حصة اجس اعية من أصل)33)حصة)

ل ائدة السيد صابر دخشون.
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع  (-
ليصبح) درهم  (121.111.11 قدره)
إلى) مقس ة  درهم  (130.000,00
للحصة) درهم  (111 فئة) من  (1300

لواحدة كلها مكستبة كالسالي):
 651 (: دخشون) نجيب  السيد  (

حصة،)أي)65111,11)درهم.
 651 (: دخشون) صابر  السيد  (

حصة،)أي)65111,11)درهم.
أي) حصة،) (1300 (: املج وع)

130.000,00)درهم.
نجيب دخشون) السيد  ح اظ  (-

على منصبه ك سي1 لشركة.
-)السوقيع االجس اعي لسيد نجيب)

دخشون.

-)تحيين النظام األسا�شي للشركة.)

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط)

لسارودانت االبسدائية   باملحك ة 

بساريخ)30)أغسطس)2122)تحت رقم)

.535
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حسابات ادميم ش.م.م

معس د من طرف الدولة

336)شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف)1528241114)ال اكس)1528249216

 ESPACE SIDI شركة

MIMOUN

 SARL

بيع حـــصص اجــس اعية 
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

 ESPACE SIDI لشركة) االسسثنائي 

 19 يوم) املنعقد  (MIMOUN SARL

أغسطس)2122)تقرر ما يلي):

-)بيع حصص اجس اعية بين كوثر)

(، تزكي) فيصل  غرار  جواد  لحاليس 

السوزيع الجديد لرأس املال االجس اعي)

 511 جواد غرار) (: السالي) النحو  على 

حصة فيصل تزكي)511)حصة.

تعيين السيد جواد غرار السيد) (-

فيصل تزكي مسي1ين للشركة.

بالسوقيعين) ملزمة  الشركة  (-

املسصلين للسيد جواد غرار وفيصل)

تزكي.

تحويل الشركة من شركة ذات) (-

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة العادية.

األسا�شي) القانون  تحديث  (-

للشركة وفق السعديل.)

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان)

تحت رقم) (2122 أغسطس) (26 يوم)

.1651
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NAIMMO
SARL / AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد 

برأس ال : 11.111 درهــم
املقر الرئي�شي : فندق تافوكت شارع 

21 أغسطس 81111 أكادير
السجل السجاري تحت رقم 13233

أكادير
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

بساريخ)11)ماي2117،)تقرر مايلي):
ي وت السيد مح د خليل التزنيتي)
KBA HOLDING SA  لصالح شركة)
امل ثلة من طرف السيد خالد القباج)
ج يع حصصه االجس اعية في شركة)
 111 أي) ((NAIMMO SARL/ AU
حصة اجس اعية مقدرة ب)111درهم)
الجاري) وحسابه  الواحدة  للحصة 
 NAIMMO SARL/AU شركة) في 
ب ندق) االجس اعي  مقرها  املسواجد 
 81111 21)أغسطس) تافوكت شارع)
رقم) تحت  السجاري  السجل  أكادير 
 11111 إج اعي) برأس ال  (13233
حصة) (111 إلى) مقس ة  درهم 
للحصة) درهم  (111 بـ) اجس اعية 

الواحدة.
تغيي1 املسي1 وتعيين السيد خالد)
بدل) للشركة  جديد  ك سي1  القباج 

السيد مح د خليل التزنيتي.

تعديل القانون األسا�شي.
املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 2117 أبريل) (27 السجارية باكادير في)

تحت رقم)65521.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

»PERFECT TRIP SARL«
MODIFICATION

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
املنعقد في)25)أبريل)2122)تم ب وجبه)

 PERFECT بشركة) تغيي1ات  احدات 

TRIP SARL)حيت قرر مايلي):

ت ويت)711)حصة م لوكة للسيد)
لصالح) مح وظ  مح د  سيدي 

السيدة أحالم امل ردي.
مح د) سيدي  السيد  اسسقالة 
مح وظ من منصبه ك سي1 وتعيين)
السيدة أحالم امل ردي مسي1ة وحيد)

للشركة.
تحديث القانون األسا�شي.)

الصالحيات.)
باملحك ة) القانوني  يداع  أال  تم 
أغسطس) (4 في) باكادير  السجارية 

2122)تحث رقم)116927 .
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 SOUSS MAREP : شركة
.s.a.r.l

ذات الرأس ال : 111.111.11 درهم
الرقم 111 إقامة ميليسا 2 املنارة 

تليال اكادير
ت ويت الحصص

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 
 24)يونيو)2122)باكادير تم املصادقة)
: 511)حصة من السيد)  على ت ويت)
: السيد) ل ائدة  لبارودي مح د   أبو 
جوليان) جون  روجي1  لوفوفر 
 .LEFEUVRE ROGER JEAN JULIEN
موزعة) (: البنكي) السوقيع  منح 
و مح د  لبارود  أبو  (: السادة) بين 

 .LEFEUVRE ROGER JEAN JULIEN
طبقا) األسا�شي  للقانون  تغيي1 

للحصص املذكورة.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
باكادير) السجارية  باملحك ة  القانوني 
رقم) تحت  (2122 يوليو) (29 يومه)

.113855
312 P

SONASTRAVO
 شركة دات مسؤولية محدودة.

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
ابراهيم الروداني رقم 11 الطابق 

الثالث ع ارة الشواري ص.ب 993 
 تارودانت

ت ويت حصص
تعيين مسي1 جديد للشركة

السوقيع االجس اعي
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تحيين النظام االسا�شي
رقم السقييد في السجل السجاري 997
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
 2122 أغسطس) من  (15 في) املؤرخ 

ت ت املصادقة على):
نبكي) الحسين  السيد  ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (2511
11111)حصة ل ائدة السيد لحسن)
أغسطس) من  (15 بساريخ) سرحان 

.2122
نبكي) الحسين  السيد  ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (2511
11111)حصة ل ائدة السيد الحسين)

سرحان بساريخ)15)أغسطس)2122.
نبكي) الحسين  السيد  ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (2511
حصة ل ائدة السيد مح د) (11111

نبكي بساريخ)15)أغسطس)2122.
نبكي) الحسين  السيد  ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (2511
حصة ل ائدة السيد سعيد) (11111

نبكي بساريخ)15)أغسطس)2122.
سرحان) السيدلحسن  تعيين 

ك سي1 للشركة.
السوقيع االجس اعي للسيد لحسن)

سرحان.
تحيين النظام االسا�شي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 االبسدائية بسارودانت بساريخ)29)أغسطس

2122)تحت رقم532.
313 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

SOCIETE AGADIR FRESH 
 SARL AU

MODIFICATION
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
املنعقد في)28)يوليو)2122)تم ب وجبه)
 AGADIR( بشركة) تغيي1ات  احدات 
ذات) شركة  (FRESH SARL AU
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيت قرر ما يلي):

 911.111 زيادة رأس املال ب بلغ)
األرباح) دمج  خالل  من  درهم 
إلى) (100،000 ليصبح من) املحسجزة 

1،000،000)درهم.)
تحديث النظام األسا�شي للشركة.

الصالحيات.
باملحك ة) القانوني  يداع  أال  تم 
أغسطس) (5 في) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحث رقم)1511. 
314 P

STE AFREUR
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها 6.111.111 درهم

املقر االجس اعي : شقة رقم 7 – 
الطابق الثاني - حي ليشالي - بيوكرا-

اشسوكة ايت باها 
سجل تجاري رقم : 1603 /إنزكان

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تم) (،2122 أغسطس) (23 املؤرخ يوم)

اتخاذ القرارات السالية):
الزيادة من رأس ال الشركة ب بلغ)
من) اي  درهم,) (44.511.111 قدره)
 51.511.111 الى) درهم,) (6.111.111

درهم.
القانون) من  و7) (6 البند) تغي1  (

األسا�شي للشركة.
بكسابة) القـانوني  اإليـداع  تم 
الضبط لل حك ة اإلبسدائية إلنزكان)
2122تحت رقم) 29)أغسطس) بساريخ)

.1663
315 P

STE CODATRA S A R L AU
Au capital de 11.111.111.11 dirhams

 Siège(social(:(N°302(BIS(AV(HASSAN(II
LAKHSSAS SIDI IFNI
 R.C.(TIZNIT(N°(921

كوداطرا
الزيادة في رأس ال الشركة

 ب قس�شى محضر الج ع االسسثنائي
بساريخ املؤرخ  الوحيد   للشريك 
 23)أغسطس)2122)لشركة كوداطرا)
 11.111.111.11 رأس الها) م  ش.م 

درهم تقرر ما يلي):

الزيادة في رأس ال الشركة برفعه)

إلى) درهم  (11.111.111.11 من)

درهم وذلك بخلق) (24.111.111.11

بقي ة) جديدة  حصة  (141.111

الواحدة) للحصة  درهم  (111.11

عن) درهم  (14.111.111.11 ب قدار)

طريق الخصم من الحساب الجاري)

رأس ال) يصبح  وبذلك  للشريك.)

درهم) (24.111.111.11 الشركة)

بقي ة) حصة  (241.111 إلى) مقسم 

111,11)درهم.

وقد تم اإليداع القانوني بكسابة) (

الضبط لدى هيئة املحك ة االبسدائية)

بتزنيت تحث عدد)265/2122)بساريخ)

30)أغسطس)2122.
من أجل النسخة والبيان)

عـن الـ سي1 اوعايش مح د

316 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(BD(AHMED(MANSOUR

 ,EDDAHBI ,CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

»CLINIQUE TILILA SARL «
MODIFICATION

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

تم) (2122 يونيو) (19 في) املنعقد 

بشركة) تغيي1ات  احدات  ب وجبه 

ذات) شركة  ((CLINIQUE TILILA(«

مسؤولية محدودة.

حيت قرر مايالي):

خ سة) ب بلغ  املال  رأس  زيادة 

درهم) (5.000،000.00 درهم) ماليين 

ليصبح) املحسجزة،) األرباح  بسض ين 

إلى) درهم  (10.000،000.00 من)

15.000،000.00)درهم.

)تحيين القانون االسا�شي.

باملحك ة) القانوني  يذاع  اال  تم 

أغسطس) (25 في) باكادير  السجارية 

2122)تحث رقم)118124.

317 P

شــركة ك س د لوجستيك
SOCIETE KSD LOGISTIQUE 

رأس مالها 111.111 درهم
 املقر اإلجس اعي : الطابق الس لي

رقم س س 4 تجزئة اركانة ايت ملول
العام) الج ع  ب قس�شى  (.1
الشركة ك س د) االسسثنائي لشركاء)
لوجستيك املؤرخ بساريخ)12)أغسطس)

2122م،)تقرر ما يلي):
-)رفع رأس املال االجس اعي للشركة)
 2.111.111 درهم إلى) (111.111 من)
املساه ات) طريق  عن  وذلك  درهم 
النقدية لشركاء)الشركة ب بلغ مليون)
وتسعة مائة الف درهم))1.911.111) 
19.111)حصة جديدة ي لكها) وخلق)

كل من السادة):
 9.511 رشيد) خربوش  السيد 

حصة.
 9.511 سعيد) وعدود  السيد 

حصة.
تعديل ال صول)6)و7)من القانون)

األسا�شي للشركة.
الجديد) األسا�شي  القانون  تبني 

للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني لدى) (.2
االبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
2122م) 25)أغسطس) بإنزڭان بساريخ)

تحت رقم)1638.
318 P

شركة ميدول اكيبومون 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأس الها 111.111.11 درهم 

املقر االجس اعي : بلوك هـ رقم 186 
تجزئة اركانة ايت ملول 

ب قس�شى عقد عرفي موقع بساريخ)
بانزكان) املسجل  (2122 ماي) (30

والذي ترتب عنه ما يلي):
تحويل املقر االجس اعي):

تحويل) الوحيد  االشريك  قرر 
املقر االجس اعي للشركة إلى العنوان)

الجديد السالي):
املحل د)33)زنقة)325)رقم)22)حي)

رياض السالم اكادير.
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 اإليداع القانوني):)باملحك ة االبسدائية

بساريخ (1173 رقم) تحت   بانزكان 

17)يونيو)2122.

319 P

شركة ديجينيت كومبيوتر

ش.م.م

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

 24 بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 

أغسطس)2122)تقرر ما يلي):

ت ويت صالحيات السوقيع البنكي)

واملالي للسيد ماركو فيليبيني وت ويت)

للسيدة) اإلداري  السوقيع  صالحيات 

حنان العبادي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

29)أغسطس) السجارية باكادير بساريخ)

2122)تحت رقم)118157.

320 P

 MATERIAL FROID

 MATEFRO SARL

 مــــــــاتريــــــــال فــــــــروا مــــاتــ رو ش.م.م

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

لشركة مـــــــاتـــريــــال فـــــــروا ش.م.م بساريخ)

االسس اع) وبعد  (2122 أغسطس) (2

وقراءة املحضر تقرر ما يلي):

أ)-)اسسقالة السيد حسن ح وعلي)

وتعيين) للشركة  ك سي1  منصبه  من 

السيد كريم تكضشتي مسي1ا وحيدا)

للشركة.

الصالحيات) ج يع  ت ويض  (- ب)

بالشركة) املسعلقة  واالمضاءات 

للسيد كريم تكضشتي.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

 2122 أغسطس) (26 بساريخ) بانزكان 

تحت رقم)1654 .
الخالصة والسذكي1

321 P

 SOCIETE SIMAGRUMES

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

 رأس الها : 5.111.111 درهم

ع ارة النخيل شقة بٍ 102 دوار برج 

ح دان سيدي بيبي شسوكة أيت باها

س.ت 21169 

العادي) الغي1  القرار  ب قس�شى 

للشريك الوحيد لقد تقرر ما يلي):)

إضافة نشاط جديد إلى األنشطة)

فإن) وبالسالي  للشركة،) الرئيسية 

األنشطة الجديدة للشركة سسكون):

•)مقاول في التسيي1 ال الحي

•)االسسي1اد والسصدير

إلت ام) صالحيات  تخويل  (.2

اإلجراءات القانونية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (29 االبسدائية إلنزكان يوم)

2122)تحت عدد)1657.

322 P

SOCIETE SIMAGHI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

  ذات الشريك الوحيد رأس الها

8.251.111 درهم

دوار حا�شي البكار سيدي بيبي 

شسوكة أيت باها 

س.ت 14497

العادي) الغي1  القرار  ب قس�شى 

للشريك الوحيد لقد تقرر ما يلي):)

إضافة نشاط جديد إلى األنشطة)

فإن) وبالسالي  للشركة،) الرئيسية 

األنشطة الجديدة للشركة سسكون):

•)مقاول في التسيي1 ال الحي.

•)االسسي1اد والسصدير.

 تخويل صالحيات إلت ام اإلجراءات

القانونية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (29 االبسدائية إلنزكان يوم)

2122)تحت عدد)1658.

323 P

cabinet sabconsulting

 BERRYMAX (EX MONDIAL
 (KAMPO

SARL 
 Siège(social : 1er(Etage

 d’Immeuble AL HOUDA A67,
 Rue(Ifrane, Cité(AL(Houda

 .AGADIR
RC : 51681 IF : 52500402

تغيي1 تس ية الشركة
للج ع) الضبط  ملحضر  طبقا 
 03 العام االسسثنائي للشركة بساريخ)

أغسطس)2122)تقررما يلي):)
من) الشركة  تس ية  تغيي1 
(:MONDIAL( KAMPO( –( SARL

(:(BERRYMAX - SAR L(إلى
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
 26 لل حك ة السجارية بأكادير بساريخ)

أغسطس)2122)رقم)118142.
324 P

 GALI FISH شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد 
املقر االجس اعي : الطابق األر�شي 

تجزئة الوحدة رقم 51 بتزنيت
الشريك) محضرقرارات  على  بناء)
أغسطس) (5 بساريخ) املنعقد  الوحيد 

2122)قرر هذا األخي1):)
 MAADER(تغيي1 اسم الشركة من
TRANSPORT)إلى)GALI FISH)كإسم)

جديد للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
االبسدائية بتزنيت بساريخ)25)أغسطس)

2122)تحت رقم)2122/262.
325 P

 ABCDELIVERIES شركة
ش.م.م.ش.و 

رقم 65 شارع 19 سيدي بلقاس 
تارودانت 

السجل السجاري رقم 3413 
تارودانت

انشاء فرع للشركة
حدف نشاط من اهداف الشركة

زيادة نشاط من اهداف الشركة
تحيين النظام االسا�شي

ملحضر) عرفي  عقد  ب قس�شى 
الج عية العامة غي1 العادية لشركة)
ABCDELIVERIES)ش.م.م.)بساريخ)25 
والت1ا�شي) االت اق  تم  يوليوز2122)

على ما يلي):
بالعنوان) للشركة  فرع  انشاء) (-

السالي:)بلوك ا رقم)61)الوفاء)اكادير.
لحساب) البضائع  نقل  حدف  (-

الغي1))أقل من)3500)كلم(.
للبضائع) الدولي  نقل  زيادة  (-
غي1) األمسعة  نقل  (/ الغي1) لحساب 
(/ والرسائل«) »طرود  املصحوبة)
أهداف) من  والسصدير  االسسي1اد 

الشركة.
-)تحيين النظام األسا�شي للشركة.)
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
باكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)26)أغسطس)2122)تحت رقم)

.118139
326 P

CAFE RESTAURANT 
 LA FOURCHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد برأس ال 11.111 

درهم 
مقرها االجس اعي: مركب أملوكار 
شارع مح د الخامس أكادير 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املسخذ بساريخ)9)أغسطس)2122)تقرر)

ما يلي):
األصل) السسغالل  فرع  انشاء)
السجاري الكائن بقصر البلدية ع ارة)

كنزى اكادير؛
 األصل السجاري مخصص السسغالل
للوجبات) ومحل  مقهى  مخ4زة،)

السريعة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
بساريخ) (118131 عدد) تحت  بأكادير 

25)أغسطس)2122.
املسي1

327 P
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 IDAOUSSEMLAL شركة

CASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال االجس اعي: 111.111,11 

درهم

املقر االجس اعي: ج عة اداو س الل 

تزوغران تزنيت

تأسيس فرع
1.)ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

IDAOUSSEMLAL شركة)  لشركاء)

(،2122 7)يوليو) CASH SARL)بساريخ)

تقرر ما يلي):

فسح فرع للشركة بشارع الحسن)

الثاني ج اعة أنزي تزنيت.

الرحيم) عبد  السيد  تعيين 

الناصري مسي1ا لل رع.

إلى مكان) املقر االجس اعي  تحويل 

اداو) ج عة  العنوان  بن س  آخر 

س الل تزوغران تزنيت.

2.)تم اإليداع القانوني لدى كسابة)

الضبط باملحك ة االبسدائية بتزنيت)

رقم:) تحت  (2122 يوليو) (18 بساريخ)

.215

328 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE AGRI NEG 
 SARL AU

MODIFICATION

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

املنعقد في)22/16/2122)تم ب وجبه)

 AGRI(« (» بشركة) تغيي1ات  احدات 

NEG SARL AU)شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك واحد حيت قرر ما)

يلي):

السنة) إانتهاء) تاريخ  في  السغيي1 

 31/07 في) سسكون  والتي  (، املالية)

ن) (/ (11/18 )ستبدأ في) من كل سنة)

وتنسهي في)31/ 17)ن1+). 

تحديث النظام األسا�شي للشركة.

الصالحيات.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

أغسطس) (2 في) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحث رقم)1485.

329 P

FILS HMIDOU شركة
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجس اعي : 22 طريق مكناس

ميدلت

تغيي1 موضوع الشركة
طبقا للج ع العام العادي املنعقد)

تغيي1) تقرر  (2122 ماي) (30 بساريخ)

موضوع الشركة):

تضاف أع ال):)كراء)غرف وشقق)

م روشة واسسغالل مسبح أو مدرسة)

السباحة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (4 بساريخ) ب يدلت  االبسدائية 

السجل) (175 رقم) تحت  (2122

السجاري)1265.

330 P

GROUPE FADEL DESIGNS
SARL

في) حرر  اسسثنائي  قرار  ب قس�شى 

 2122 أغسطس) (26 بساريخ) الرباط 

 GROUPE FADEL(قرر شركاء)شركة

DESIGNS SARL)ش.م.م ما يلي):

 GROUPE(تص ية نهائية للشركة

وشطبها) (FADEL DESIGNS SARL

من السجل السجاري.

السيدة) للشركة  املص ي  تعيين 

سعاد فاضل،)وكذا مكان السص ية في)

5)الع ارة) :)الطابق األول الشقة رقم)
94)زنقة نابولي املحيط الرباط.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

في)31)أغسطس) (127288 تحت رقم)

.2122

331 P

DIGITALORAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والتي تح ل الخصائص السالية):
الهدف االجس اعي):

مستشار في التسيي1.
مقاول في الخدمات.

االسسي1اد والسصدير.
درهم) (12.111 (: رأس ال الشركة)
مقس ة إلى)121)حصة من فئة)111 

درهم للواحدة مقس ة كالسالي):
 41 (: هندي) الكريم  عبد  السيد 

حصة.
السيد بدر بنيشو):)41)حصة.

السيد نهيل بنيشو):)41)حصة.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي):)ع ارة)58،)شقة)

31،)زنقة واد سبو،)أكدال،)الرباط.
املسي1ون):

السيد عبد الكريم هندي)-)السيد)
بدر بنيشو)-)السيد نهيل بنيشو.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
.162329

332 P

G.H AMENAGEMENT
SARL.AU

شركة ذ.م.م.ش.و
ب قس�شى عقد عرفي قررت شركة)
 G.H AMENAGEMENT SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مسي1 وحيد ش.ذ.م.م ذات رأس املال)

111.111)درهم ما يلي):
الشركة) رأس ال  في  الزيادة 
411.111)درهم ليصل بذلك) بنسبة)

رأس الها إلى مبلغ)511.111)درهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 39394 رقم) تحت  بسال  االبسدائية 

بساريخ)2)أغسطس)2122.
للبيان

333 P

STE KEZ DEHBI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 111.111 درهم

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
تم) بس ارة،) (2122 أغسطس) (23
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالص ات السالية):
اسم) الشركة  تح ل  (: التس ية)

.KENZ DEHBI SARL
(،2 رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 
بوراس،) تجزئة  (،21 رقم) الع ارة 

ت ارة.
العقاري،) اإلنعاش  (: الهدف)

أشغال البناء)وأشغال مسعددة.
ب بلغ) حدد  (: الشركة) رأس ال 
 1111 درهم مقس ة على) (111.111
 111 قي ة الحصة الواحدة) حصة،)

درهم،)ي سلكها):
 511 )السيد ح يد الكنزي بقي ة)

حصة.
خالد املعطاوي بقي ة)511)حصة.
في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)
99)سنة ابسداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل السجاري.
ح يد) الشركة  يسي1  التسيي1 

الكنزي.
سجلت الشركة بالسجل السجاري)
تحت بس ارة  االبسدائية   لل حك ة 

رقم):)137113.
334 P

STE ELIXINTEC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 111.111 درهم

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 

تم تأسيس) بس ارة،) (2122 يوليو) (12

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالص ات السالية):

اسم) الشركة  تح ل  (: التس ية)

.STE ELIXINTEC SARL

(،1 رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 

تجزئة زهرة األمل،) (،36 الع ارة رقم)

ت ارة.
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الكهربائي) السثبيت  (: الهدف)
واملعلوماتي)/)االسسي1اد والسصدير.

ب بلغ) حدد  (: الشركة) رأس ال 
 1111 درهم مقس ة على) (111.111
 111 قي ة الحصة الواحدة) حصة،)

درهم،)ي سلكها):
السيد اشرف الغزوي بقي ة)511 

حصة.
بقي ة) ح �شي  نجوى  السيدة 

511)حصة.
في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)
99)سنة ابسداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل السجاري.
التسيي1 يسي1 الشركة

السيد اشرف الغزوي.
السيدة نجوى ح �شي.

سجلت الشركة بالسجل السجاري)
تحت بس ارة  االبسدائية   لل حك ة 

رقم)137115.
335 P

اوبتبن
شركة مجهولة االسم

رأس الها : 36.272.000 درهم
مقرها االجس اعي : 13 زنقة مح د 
لعرو�شي إقامة سل ة الدار البيضاء

ب وجب ج ع عام مخسلط بساريخ)
30)يونيو)2122)تقرر ما يلي):

الصافية) الوضعية  بعد مالحظة 
للشركة أقل من ربع رأس الها وتع ل)
قانون) من  (357 املادة) أحكام  وفق 
17.95)الشركات مجهولة االسم عدم)
حلها مبكرا ومسابعة نشاطها السجاري.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) البيضاء) بالدار  السجارية 
أغسطس) (12 بساريخ) رقم8347377)

.2122
336 P

 BUREAU D’ETUDE &
D’EXPERTISE

SARL
بالقنيطرة) عرفي  عقد  ب قس�شى 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تح ل  والتي  محدودة 

السالية):

 BUREAU D’ETUDE (: التس ية)
&(D’EXPERTISE

.SARL(:(الصيغة القانونية
الهدف االجس اعي):

شركة الهندسة املدنية.
السكوين املسس ر.

درهم) (11.111 رأس ال الشركة :)
مقس ة إلى)111)حصة من فئة)111 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل السالي):
 99 الصيباري) مح د  السيد 

حصة.
حصة) الصيباري  نعي ة  اآلنسة 

واحدة.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع أنوال) (23 (: املقر االجس اعي)
 4 رقم) مكسب  (11 فلوري) إقامة 

مي وزة القنيطرة.
املسي1ة):)نعي ة الصيباري.

رقم السجل السجاري):)66391.
337 P

BLUE SKY BUILDING
SARL AU

بالقنيطرة) عرفي  عقد  ب قس�شى 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة بشريك وحيد والتي تح ل)

الخصائص السالية):
BLUE SKY BUILDING(:(التس ية

.SARL AU(:(الصيغة القانونية
الهدف االجس اعي):)منعش عقاري.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):
 1111 املقدم) احسان  السيد 

حصة.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

بلوك) :)تجزئة)73) املقر االجس اعي)

د شقة)11)املغرب العربي القنيطرة.

املسي1):)مح د املقدم.
رقم السجل السجاري):)66439.

338 P

STE ETOILE AYAD
SARL A.U

تأسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

 2122 أغسطس) (24 بساريخ) البيضاء)

باملواص ات شركة  تأسيس   تم 

السالية):

STE ETOILE AYD SARL A.U

شارع رحال) (30 (: املقر االجس اعي)

 5 الشقة) الثاني  الطابق  املسكيني 

الدار البيضاء.

أجزاء) بيع  (: االجس اعي) الهدف 

واالسسي1اد) املسسع لة  السيارات 

والسصدير.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال):)111.111)درهم.

الحصص):)

 1111 عياد) الدين  عز  السيد 

حصة.

عز) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

الدين عياد الحامل للبطاقة الوطنية)
مسي1ا للشركة ملدة) (BM13024 رقم)

غي1 محددة.

من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

 2122 بساريخ فاتح سبس 14) البيضاء)
تحت رقم)836281)والسجل السجاري)

رقم)554243.

339 P

STE ADVANCED-SHOP
SARL A.U

تأسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2122 أغسطس) (24 بساريخ) البيضاء)
باملواص ات شركة  تأسيس   تم 

السالية):
 STE ADVANCED-SHOP SARL

A.U
شارع رحال) (30 (: املقر االجس اعي)
 5 الشقة) الثاني  الطابق  املسكيني 

الدار البيضاء.
األجهزة) بيع  (: االجس اعي) الهدف 

اإللكت1ونية واالستشارات.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأس ال):)111.111)درهم.

الحصص):)
السيد يونس ع ور)1111)حصة.

تم تعيين السيد يونس) (: التسيي1)
ع ور الحامل للبطاقة الوطنية رقم)
غي1) ملدة  للشركة  مسي1ا  (BL25319

محددة.
من) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 14.
املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
للدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 
 2122 بساريخ فاتح سبس 14) البيضاء)
تحت رقم)836283)والسجل السجاري)

رقم)554241.
340 P

 MAROC PARTNERS
DISTRIBUTION COMPANY

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مع مساهم واحد
مقرها االجس اعي : 48 الشقة 1

شارع فال أولد ع ي1 أكدال الرباط
تأسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
تم تأسيس) بالرباط،) (2122 ماي) (12

شركة تح ل الخصائص السالية):
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 MAROC PARTNERS(:(التس ية
 DISTRIBUTION COMPANY

ش.م.م.م.و.
اسسي1اد) (: االجس اعي) الهدف 
وسيط) وسيط() أو  )تاجر  وتصدير)

بالج لة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
حصة اجس اعية) (1111 مقس ة إلى)
موزعة) للحصة  درهم  (111 بقي ة)

كالسالي):
بقي ة) اجس اعية  حصة  (1111
111)درهم للحصة بحوزة السيد بزار)

اح د.
من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السقيد بالسجل السجاري.
 1 الشقة) (48 (: االجس اعي) املقر 

شارع فال أولد ع ي1 أكدال الرباط.
اح د) بزار  السيد  تعيين  التسيي1 

مسي1 ملدة غي1 محدودة.
الضبط) بكسابة  اإليداع  تم  لقد 
تحت) بالرباط  السجارية  باملحك ة 
بساريخ فاتح سبس 14) (127307 الرقم)

.2122
السجاري) بالسجل  السقيد  رقم 

.162373
341 P

SOTERCO SARL
 SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE,
 D’AUDIT(&(DE(COMMISSARIAT(AUX

COMPTES
 SECT(3(ANGLE(AVENUE(ANNAKHIL(ET

 MOHAMED(ELYAZIDI(IMM(A(APPT(N°8
- RABAT

TEL(:(05.37.57.04.00
FAX(:(05.37.70.17.75

SOCIETE MAMASAID
SARL

إن الج ع العام االسسثنائي لشركة)
رأس الها) ش.م.م،) (MAMASAID
811.111)درهم،)املنعقد يوم)3)يونيو)

:(2122
قرر املصادقة على بيع الحصص)
 OLIVIERO STEFANO للسيد)
حصة في شركة) (2711 الذي ي سلك)
 811.111 برأس ال) (MAMASAID
 CADDEO NICOLA(درهم إلى السيد

بث ن)300.000)درهم.

السيد) املسي1  اسسقالة  قبل 

.OLIVIERO STEFANO

قرر تعديل النظام األسا�شي.

بكسابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بساريخ)22)يوليو)2122)تحت)

رقم)6213.

342 P

 CONSTRUCTION

MANAGEMENT SERVICES

الزيادة في رس ال الشركة
عن طريق إدماج االحسياطيات

تعديل نظامي تالزمي 
العامة) الج عية  إن  (– (I

فاتح) في  املنعقدة  العادية  غي1 

الحاملة) للشركة  (2122 يوليوز)

 CONSTRUCTION« لتس ية)

(،»MANAGEMENT SERVICES

رس الها) مساه ة  شركة 

مقرها) الكائن  درهم،) (33.400.000

(،1 العاج) برج  (– البيضاء) بالدار 

طابق املكاتب أ.3  الطابق الخامس،)

مقاطعة) البيضاء،) الدار  مارينا  (–

السجاري.) )السجل  بليوط) سيدي 

الدار البيضاء)رقم)190.387(،)قد):

قررت الزيادة في رأس ال الشركة)

16.711.111)درهم لرفعه من) ب بلغ)

33.400.000)درهم إلى)51.111.111 

درهم عن طريق إدماج االحسياطيات)؛

والنهائي) ال وري  اإلنجاز  عاينت 

للزيادة املعنية في رس ال الشركة)؛

ال صل) لذلك  نتيجة  عدلت 

السادس من النظام األسا�شي.)

تم القيام باإليداع القانوني) (– (II

املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 

بساريخ البيضاء) للدار   السجارية 

27)يوليو)2122)تحت رقم)832548.
مجلس اإلدارة)

343 P

BIO2MINAL
اسس ـرار الشركـة

العامة) الج عية  ب وجـب  (– (I
يونيو) (28 في) املنعقدة  العادية  غي1 
الحاملة) الشركة  فإن  (،2122
شركة) (،»BIO2MINAL« لتس ية)
درهم،) (300.000 مساه ة رأس الها)
زاوية شارع) (– الكائن مقرها بالرباط)
مشروع) الدلب،) وشارع  النخيل 
الطابق) »ب«،) ع ارة) »سان سيتي«،)
الرباط) السجاري.) )السجل  الخامس)
قد قررت اسس رار) (،)138.331 رقم)
من) (357 لل ادة) تطبيقا  الشركة 
املسعلق بشركات) القانون رقم17-95)

املساه ة.)
تـم القيـام باإليداع القانوني) (– (II
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
أغسطس) (2 السجاريـة للرباط بساريخ)

2122)تحت رقم)126881.
مجلس اإلدارة

344 P

BLUE DEVELOPMENT
الزيادة في رس ال الشركة 

والسخ يض منه
غي1) العامة  الج عية  إن  (– أ)
يونيو) (29 في) املنعقدة  العادية 
لتس ية) الحاملة  للشركة  (2122
شركة) (،»BLUE DEVELOPMENT«
بالرباط) مقرها  الكائن  مساه ة،)
الدلب،) وشارع  النخيل  شارع  زاوية 
»ب«،) ع ارة) »سان سيتي«،) مشروع)
السجاري.) )السجل  الخامس) الطابق 

الرباط)136.621(،)قد قررت):)
من) الشركة  رأس ال  في  الزيادة  (
 2.415.111 إلى) درهم  (300.000
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) الس ضيلي  الحق  م ارسة  مع 

االكسساب)؛
الشركة) رس ال  من  السخ يض 
من)2.415.111)درهم إلى)1.111.111 

درهم)؛
املوقف) الشرط  تحت  السعديل 
أعاله،) إليها  املشار  الع ليات  إلنجاز 
النظام) من  السادس  ال صل 

األسا�شي.)

خالل) اإلدارة  مجلس  إن  (– ب)
(،2122 يوليو) (6 بساريخ) اجس اعه 
في) للزيادة  النهائي  اإلنجاز  عاين  قد 
درهم) (2.415.111 إلى) الرس ال 
 1.111.111 إلى) منه  والسخ يض 
درهم وسريان م عول تعديل ال صل)

السادس من النظام األسا�شي.)
تم القيام باإليداع القانوني) (– ج)
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
أغسطس) (2 بساريخ) السجارية للرباط 

2122)تحت رقم)126883. 
مجلس اإلدارة)
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PROPERTY DEVELOPMENT
اسس ـرار الشركـة

العامة) الج عية  ب وجـب  (– (I
يونيو) (29 في) املنعقدة  العادية  غي1 
2122،)فإن الشركة الحاملة لتس ية)
(،»PROPERTY DEVELOPMENT«
 300.000 رأس الها) شركة مساه ة 
درهم،)الكائن مقرها بالرباط)–)زاوية)
شارع النخيل وشارع الدلب،)مشروع)
الطابق) »ب«،) ع ارة) »سان سيتي«،)
الرباط) السجاري.) )السجل  الخامس)
قد قررت اسس رار) (،)136.627 رقم)
من) (357 لل ادة) تطبيقا  الشركة 
القانون رقم)95-17)املسعلق بشركات)

املساه ة.)
تـم القيـام باإليداع القانوني) (– (II
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
أغسطس) (2 السجاريـة للرباط بساريخ)

2122)تحت رقم)126882.
مجلس اإلدارة

346 P

 BEDEL NORD TRANSIT
إق ــال السص ية

والتشطيب على الشركة 
إن الج عية العامة للشركاء) (– (I
2122)للشركة) املنعقدة في)30)يونيو)
 BEDEL NORD« لتس ية) الحاملة 
مسؤولية) ذات  شركة  (،»TRANSIT
محدودة في طور السص ية رأس الها)
مقرها) الكائن  درهم،) (411.111
بيتهوفن) شارع  (،139 (– بطنجة)
رقم) طنجة  السجاري.) )السجل 

4.715(،)قد):
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املص ي) تقرير  على  صادقت 
الشركة) تص ية  بع ليات  املسعلق 
عن) والنهائي  السام  اإلبراء) ومنحسه 

مهامه)؛
إق ال) حصيلة  على  صادقت 

السص ية)؛
قررت اإلق ال النهائي للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني) (– (II
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
أغسطس) (8 السجارية لطنجة بساريخ)

2122)تحت رقم)256.390 
املص ــي)

347 P

 CHANTIERS ET ATELIERS
DU MAROC
اسس ـرار الشركـة

العامة) الج عية  ب وجـب  (– (I
يونيو) (30 في) املنعقدة  العادية  غي1 
2122،)فإن الشركة الحاملة لتس ية)
 CHANTIERS ET ATELIERS DU«
MAROC«،)شركة مساه ة رأس الها)
مقرها) الكائن  درهم،) (25.211.111
املوحدين) شارع  البيضاء-) بالدار 
البيضاء) الدار  السجاري.) )السجل 
اسس رار) قررت  قد  (،)5.151 رقم)
من) (357 لل ادة) تطبيقا  الشركة 
املسعلق بشركات) القانون رقم17-95)

املساه ة.)
تـم القيـام باإليداع القانوني) (– (II
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
بساريخ البيضاء) للدار   السجاريـة 
رقم) تحت  (2122 أغسطس) (2

.833025
مجلس اإلدارة

348 P

A.G.M.S
هبة حصص الشركة
قبول شركاء جـدد

اعس اد شكل شركة ذات مسؤولية
محدودة مسعددة األشخاص 

إعادة صياغة النظام األسا�شي 
 I)-)يت1تب عن عقد عرفي مؤرخ في)
الحاملة للشركة  (2122 أبريل) (6

ذات) شركة  (»A.G.M.S« لتس ية) (
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
الكائن) درهم،) (11.111 رس الها)
شارع) (،5 البيضاء-) بالدار  مقرها 
الطابق) امللكية،) املسلحة  القوات 
الدار البيضاء) )السجل السجاري.) (12
210.053()أن السيدة صوفيا العراقي)
مللك) الهبة  سبيل  على  منحت  قد 
امل لوكة) حصة  ()111( ملائة) الرقبة 
 لها في الشركة ل ائدة أبنائها الثالثة)

ك ا يلي):
البنها،)السيد عبد السالم مشيش)

علمي)33)حصة مللك الرقبة)؛
السيد غالي مشيش علمي) البنها،)

33)حصة مللك الرقبة)؛
مشيش) مارية  السيدة  البنتها،)

علمي)34)حصة مللك الرقبة.
II)-)إن الج عية العامة غي1 العادية)
 2122 أبريل) (6 املنعقدة في) للشركاء)

للشركة املذكورة،)قد):
أ)()سجلت الهبـة املشار إليها أعـاله؛
قبلت السيدين عبد السالم) ب)()
علمي) مشيش  وغالي  علمي  مشيش 
والسيدة مارية مشيش علمي بص تهم)

شركاء)جدد)؛
أصبحـت) الشركة  أن  عاينـت  ج()
ذات) شركــة  فصاعـدا  اآلن  من 

مسؤولية محــدودة مسعــددة.
تالزميا) واعس دت  األشخاص 

النظام األسا�شي املعاد الصياغة.)
تم القيام باإليـداع القانوني) (- (III
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
بساريخ) البيضاء) للدار   السجارية 
2)أغسطس)2122)تحت رقم)833031. 

املدبـرة)

349 P

 INDUSTRIES MAROCAINES
MODERNES

تخ يض رس ال الشركة 
املعلل بخسائر

تعديـل تالزمي للنظام األسا�شي 
غي1) العامة  الج عية  إن  (- (I
العادية املنعقدة في)22)يوليو للشركة)
 INDUSTRIES« لتس ية) الحاملة 
،»MAROCAINES MODERNES

)شركة مساه ة،)الكائن مقرها بالدار)
البيضاء))مارينا الدار البيضاء()–)برج)
الطابق) »ج«،) ع ارة) (، (»3 »العاج)
الدار) السجاري.) )السجل  السابع)

البيضاء)رقم)26.289(،)قد):
رس ال) تخ يض  قررت  (- (1
درهم) (451.431.120 من) الشركة 
مبلغ) أي  درهم،) (300.000 إلى)
طريق) عن  درهم،) (451.131.120
 121 ذات) سهم  (3.759.426 إلغاء)
درهم كقي ة إس ية للسهم الواحد،)
إلى) املرحلة  الخسائر  امسصاص  مع 

حدود هذا املبلغ.
لل صل) السالزمي  السعديل  (- (2

السادس من النظام األسا�شي.)
القانوني) باإليداع  القيـام  تم  (- (II
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
بساريخ) البيضاء) للدار   السجارية 
11)أغسطس)2122)تحت رقم)834344. 

مجلس اإلدارة

350 P

CLUB HOUSE RGM 
الزيادة في الرس ال من 111.111 

درهم إلى 82.634.000 درهم
وتخ يض الرس ال من 

82.634.000 درهم إلى 45.111.111 
درهم 

اسسقالة مدبر
تعديالت نظامية تالزمية 

أبريل) (11 ب وجب قرار بساريخ) (- (I
2122،)فإن الشريك الوحيد للشركة)
 CLUB HOUSE« لتس ية) الحاملة 
مسؤولية) ذات  شركة  (،»RGM
الكائن) وحيد،) بشريك  محدودة 
األمي1ة) شارع  (،5 بالرباط-) مقرها 
الرباط) )السجل السجاري.) اللة مريم)

127.883(،)قد):
من) الشركة  رس ال  في  زاد 
 82.634.000 إلى) درهم  (111.111
 825.340 عن طريق إصدار) درهم،)
درهم) (111 ذات) بالسكافؤ  حصة 
الواحدة،) للحصة  إس ية  كقي ة 
القي ة) واملدفوعة  نضيا  املكستبة 

بكاملها عند االكسساب)؛

خ ض فورا رس ال الشركة من)
82.634.000)درهم إلى)45.111.111 
درهم،)أي ب بلغ)37.534.000)درهم)
حصة) (375.340 إلغاء) طريق  عن 
للخسائر) الكلي  واالمسصاص  شركة 

املرحلة؛
السادس) ال صلين  تالزميا  عدل 

والسابع من النظام األسا�شي؛
»جوزيف) سجل اسسقالة السيد)
 Joseph Loïc( تري يل«) لواك 

TREMEL()من مهامه ك دبر.
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
بكسابة الضبط لدى املحك ة السجارية)
 2122 أغسطس) (11 بساريخ) للرباط 

تحت رقم)127191. 
املدبر

351 P

INVALUE 
الزيادة في رس ال الشركة 

والسخ يض منه
أ)-)إن الج عية العامة غي1 العادية)
للشركة) (2122 يونيو) (28 املنعقدة في)
الحاملة لتس ية)»INVALUE«،)شركة)
(- بالرباط) مقرها  الكائن  مساه ة،)
الدلب،) وشارع  النخيل  شارع  زاوية 
»ب«،) ع ارة) »سان سيتي«،) مشروع)
السجاري.) )السجل  الخامس) الطابق 

الرباط)125.147(،)قد قررت):)
من) الشركة  رس ال  في  الزيادة 
 2.655.111 إلى) درهم  (300.000
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) الس ضيلي  الحق  م ارسة  مع 

االكسساب؛
الشركة) رس ال  من  السخ يض 
من)2.655.111)درهم إلى)1.111.111 

درهم؛
خالل) اإلدارة  مجلس  إن  (- ب)
(،2122 يوليو) (4 بساريخ) اجس اعه 
في) للزيادة  النهائي  اإلنجاز  عاين  قد 
درهم) (2.655.111 إلى) الرس ال 
والسخ يض منه إلى)1.111.111)درهم.)
القانوني) القيام باإليداع  تم  (- ج)
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
السجارية للرباط بساريخ)11)أغسطس)

2122)تحت رقم)127.093. 
مجلس اإلدارة

352 P



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   16990

 SOCIETE IMMOBILIERE
JJAFB

الزيادة في رس ال الشركة 
السعديـل النظامـي السالزمـي

غي1) العامة  الج عية  إن  (- أ)
 2122 يوليو) (28 العادية املنعقدة في)
 SOCIETE IMMOBILIERE« لشركة)
الكائن) مساه ة،) شركة  (،»JJAFB
زنقة) (،71 البيضاء-) بالدار  مقرها 
عالل بن عبد هللا))السجل السجاري.)
قد) (،)208.399 البيضاء) الدار 
الشركة) رس ال  في  الزيادة  قررت 
 3.000.000 درهم إلى) (300.000 من)
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) الس ضيلي  الحق  م ارسة  مع 

االكسساب.)
اإلدارة خالل) مجلس  عاين  (- ب)
(،2122 غشت) (12 بساريخ) اجس اعه 
الرس ال) في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 
والسعديل) درهم  (3.000.000 إلى)
السالزمي لل صل السادس من النظام)

األسا�شي.)
القانوني) القيام باإليداع  تم  (- ج)
املحك ة) لدى  الضبط  بكسابة 
بساريخ) البيضاء) للدار   السجارية 
23)أغسطس)2122)تحت رقم)835.384. 

مجلس اإلدارة

353 P

SOTERCO SARL AU
 SOCIETE D’EXPERTISE COMPATABLE
 D’AUDIT(&(DE(COMMISSARIAR(AUX

COMPTES
 SECT(3(ANGLE(AVENUE(ANNAKHIL(ET

 MOHAMED(EL(YAZIDI(IMM(A(APPT(N°8,
RABAT

TEL(:(0537(57(04(00

STE DEMEURE PARA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بناء)على عقد عرفي أعلن القانون)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات امل يزات السالية):
 DEMEURE PARA SARL(:(االسم

شركة ذات مسؤولية محدودة.
أو) املحلية  املبيعات  (: املوضوع)

السصدير لج يع املنسجات):

)شبه طبي):)ضغط الدم،)مقياس)

مع) الجلوكوز  مقياس  الحرارة،)
السأكسج،) قياس  أجهزة  امللحقات،)
أجهزة) ال غرة،) كيس  الض ادات،)
الطبية،) األسرة  العظام،) تقويم 
املوارد) وج يع  العظام،) تقويم  مواد 

األخرى،)امللحقات الطبية إلخ...
شبه الصيدلية):)منسجات الح ية)
إلخ() فيسامينات،) غذائية،) )مك الت 

زجاجات وأكواب،)تنحيف)؛
والعناية) السج يل  مسسحضرات 

بالبشرة والكري ات وما إلى ذلك)؛
)فرشاة) السج يل) إكسسوارات 
الشعر،)فرشاة األسنان،)إكسسوارات)

األظافر،)إلخ()؛
املخصصة) وامللحقات  املنسجات 
)الشامبو،) الشخصية) للنظافة 
االسسح ام،) وجل  والصابون،)

والعناية بالنظافة،)وما إلى ذلك(.
شارع) (125 (: االجس اعي) املقر 
 M1 الجونيد،)الطابق األر�شي،)شقة)

الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
 30.000 من) مكون  (: الرأس ال)
درهم مقسم إلى)300)حصة قي ة كل)

واحدة منها)111)درهم.
تسيي1 الشركة وإدارتها) (: التسيي1)
سلمى) بلحاج  السيدة  تصرف  تحت 
ليلى ملدة غي1 محدودة طبقا للقانون)

السأسي�شي مع السلطة الكاملة.
السنة االجس اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 14.
القانوني) اإليداع  أنجز  (: اإليداع)
لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء)
بساريخ)11)أغسطس)2122)تحت رقم)

.26693
354 P

شركة إسكاكروسغيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات رأس ال : 3.000.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 411، املنطقة 
الصناعية أيت ملول

1)-)طبقا ملقسضيات الج ع العام)
أغسطس) (3 في) املؤرخ  االسسثنائي 

تم) »إسكاكروسغيي«) لشركة) (2122

املصادقة على ما يلي):

امل لوكة) حصة  (14.775 ت ويت)
حصة) و451) كريم  أشنكلي  للسيد 
ل ائدة) البشي1  إكنو  للسيد  امل لوكة 

السيد شرقاوي عبد اللطيف.
السيد) السابق  املسي1  اسسقالة 
أشنكلي كريم وتعيين السيد شرقاوي)

عبد اللطيف مسي1 جديد للشركة.
تغيي1 البنود)1))الشكل()6))الحصص)
االجس اعية()7))الرأس ال االجس اعي()

من القانون األسا�شي.
أسئلة مخسل ة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
الضبط باملحك ة االبسدائية بإنزكان)
بساريخ)2)سبس 14)2122)تحت رقم)1711.

ب ثابة مقسطف وبيان

املسي1

355 P

ائس انية كون يسكو ش.م.م

مستشار قانوني وجبائي

محاسب معس د من طرف الدولة

الهاتف):)55 41 59 1522

SAMA FERRAILLE
SARL AU

س ا في1اي ش.م.م
السجل السجاري رقم 364747

ق ل ع لية السص ية
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
االسسثنائي للشركة املؤرخ في)5)يوليو)
االجس اعي) ب قرها  واملنعقد  (2122

تقرر ما يلي):
السص ية) ع لية  على  املصادقة 

واإلعالن عن ق لها)؛
إبراء)مص ي الشركة السيد عبد)

الواحد الشيبوطي اإلبراء)السام.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  السجارية 

831495)بساريخ)18)يوليو)2122.
مقسطف وبيان

356 P

ائس انية كون يسكو ش.م.م

مستشار قانوني وجبائي

محاسب معس د من طرف الدولة

الهاتف):)55 41 59 1522

SALIM NORD
SARL AU

سليم نور ش.م.م
السجل السجاري رقم 382847

حل مسبق للشركة

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

فاتح) في  املؤرخ  للشركة  االسسثنائي 

ب قرها) واملنعقد  (2122 أغسطس)

االجس اعي تقرر ما يلي):

مح د) املسي1  اسسقالة  قبول 

الكروني وإبرائه اإلبراء)السام)؛

حل الشركة بص ة مسبقة ألوانها.

تعيين السيد مح د الكروني،)شريك)

بالشركة ك ص ي للشركة ومنحه كافة)

الصالحيات في هذا الصدد.

ك قر) االجس اعي  املقر  تعيين 

لسص ية الشركة.

لل حضرين) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 

تحت) (2122 أغسطس) (18  بساريخ)
رقم)834886.

مقسطف وبيان

357 P

ORLEANS EVENT
ش.م.م .ش.و

تأسيس شركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
القانون) إنشاء) تم  (2122 أغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بشريك وحيد لها امل يزات)

السالية):

اجديات) السيد  (: الشركاء) (- (1

يونس.)

 ORLEANS EVENT(:(2)-)التس ية

ش.م.م).ش.و.)

للشركة) (: الشركة) غرض  (- (3

نشاطات مسعددة تس ثل في):

تنظيم األحداث واإلحس االت)؛

تأجي1 قائم)؛

الس اوض السجاري.

4)-)املقر الرئي�شي):)ع ارة)58)شقة)
A3)زنقة واد سبو أكدال الرباط.

5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابسدءا)

من يوم تأسيسها.
في) حدد  الشركة:) رأس ال  (- (6

 1111 إلى) مقس ا  درهم  (111.111

حصة بقي ة)111)درهم للحصة كلها)

في حوزة السيد اجديات يونس.
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7)-)التسيي1:)الشركة مسي1ة إداريا)

السيد) طرف  من  محددة  غي1  وملدة 

اجديات يونس.

:)من فاتح) السنة االجس اعية) (- (8

يناير إلى)31)دجن14 من كل سنة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة)

سبس 14) فاتح  يوم  بالرباط  السجارية 

ورقم) (127329 رقم) تحت  (2122

السجل السجاري)162391.

358 P

DOM & WORK
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 11.111 دره ا

سجل تجاري قم : 162371 الرباط

تأسيس 
ت ت) (2122 أغسطس) (12 بساريخ)

لشركة) األسا�شي  النظام  صياغة 

DOM(&(WORK(SARL(AU)شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
دره ا،) (11.111 رأس الها) الوحيد،)

(،9 رقم) شقة  االجس اعي  مقرها 
شارع) أبداري،) زنقة  الثاني،) الطابق 

الحسن الثاني،)الرباط.

القانوني) السوطين  (: املوضوع)

والضريبي والسجاري.

الشرك الوحيد):

من مواليد) اآلنسة الحالي نع ة،)

13)نوف 14)1992،)مغربية الجنسية،)

رقم) الوطنية  للبطاقة  حاملة 

املغرب) حي  في  وتقيم  (AD261728
 111 ب) ت ارة  (1194 رقم) العربي،)

حصة.

فوض تسيي1 الشركة لآلنسة):

للبطاقة) حاملة  نع ة،) الحالي 

 .AD261728(الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإليـداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

 2122 سبس 14) فاتح  يوم  بالرباط 

تحت رقم)127304. 

359 P

IMMO - MASUR
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(social : 52 Avenue(Hassan(II,

Casablanca
RC(N° 59341 Casablanca

اجس اع) محضر  ب وجب  (- (1
العادية) الغي1  العامة  الج عية 
 2122 يونيو) (14 بساريخ) املنعقدة 
الدائنين،) تعرض  أجل  انتهاء) وبعد 
بقي ة) الرأس ال  تخ يض  تم 
من) لينخ ص  درهم  (22.511.111
 111.111 إلى) درهم  (22.611.111
وإلغاء) است1داد  طريق  عن  درهم 
225.111)سهم لشركة)»دان ماروك«)

بقي ة)111)درهم للحصة الواحدة.
وفقا لذلك تم تعديل املواد)6)من)
مكرر من مادة) مادة املساه ات و6)
النظام) من  االجس اعي  الرأس ال 

األسا�شي.)
2)-)تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)7)يوليو)

2122)تحت رقم)830757. 
للسلخيص واإلشارة

املسي1

360 P

سوفيسكوم ش.ذ.م.م بشريك وحيد

محاسبة الضرائب القانونية

املساعدة والسدريب الضريبي واملحاسبي

بحوث االستث ار واملشورة

الدعم واملسابعة خالل ع ليات السدقيق)

الضريبي

23)شارع بن لويدان،)شقة رقم)7،)أكدال،)

الرباط

هاتف):)15 37 77 13 15

16 62 53 03 15

BOHID ESTATE 
SARL AU

تأسيس شركة 
املؤرخ) العرفي  العقد  ب قس�شى 
بالرباط،) (2122 25)أغسطس) بساريخ)
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تح ل الخصائص السالية):
 BOHID ESTATE (: التس ية)

SARL AU)ش.ذ.م.م بشريك وحيد.

الهدف االجس اعي):)
من) غي1ها  أو  املباني  وبيع  شراء)
املعامالت) )إدارة  العقارية) املعامالت 
العقارية وج يع امل سلكات الحضرية)

أو الري ية()؛
السجارة.

رأس ال الشركة):)111.111)دره ا)
مكون من)1111)حصة من فئة)111 

درهم لكل واحدة مقس ة ك ا يلي):
السيد خالد ج14ان)1111)حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي.

شارع) (،15 (: االجس اعي) املقر 
األبطال،)رقم)4،)أكدال،)الرباط.

التسيي1):)الشركة مسي1ة من طرف)
السيد خالد ج14ان.

 162403 (: السجل السجاري رقم)
الرباط.

361 P

BIO FOOD BURGER 
SA

RC : 80873 RABAT
العادي) غي1  العام  للج ع  تبعا 
 2122 مارس) (11 بساريخ) املنعقد 
 BIO FOOD لشركة) الشركاء) قرر 
 310.000 ش.م رأس الها) (BURGER

درهم ما يلي):)
على) يقع  طنجة  في  فرع  إنشاء)
محل) موالي رشيد،) (: العنوان السالي)
و122  (121 رقم) األر�شي  الطابق  في 
مديرة) غريني  سهام  السيدة  تعيين 

ال رع ل ت1ة غي1 محدودة.
املوافقة على نقل ملكية األسهم)
تحويل) اولعباس،) ع ر  السيد  بين 
لصالح) تخصه،) ()1( واحدة) حصة 

السيد أح د الصديق.
اسسقالة السيد ع ر العباس من)

مهامه ك سؤول.
الصديق) أح د  السيد  تعيين 

ك دير.
تحديث النظام األسا�شي للشركة.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 2122 أبريل) (26 بالرباط) السجارية 

تحت رقم)124151.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 2122 أبريل) (21 بطنجة) السجارية 
السجاري) السجل  (3522 رقم) تحت 

رقم)126547. 
362 P

CLIMAGINE
SARL AU

إعالن تعديالت بالشركة
الزيادة في الرأس ال
تغيي1 املقر االجس اعي

 CLIMAGINE (: الشركة) اسم 
.SARL AU

درهم في رأس ال) (411.111 زيادة)
 511.111 رأس الها) ليصبح  الشركة 
السيد) ل ائدة  حصة  و5111) درهم 

سعيد بوترفاس.
للشركة) االجس اعي  املقر  تغيي1 
(،2 الشقة رقم) شارع عقبة،) (46  من)
 6 رقم) املحل  إلى  الرباط  أكدال،)
يعقوب) (،5 املسي1ة) (،5 الع ارة)

املنصور،)الرباط
بكسابة) القانوني  اإليداع  رقم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
السجاري) السجل  (127281 بالرباط)

رقم)143977. 
363 P

GROUPE METAL TRADIV
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 14، بلوك 11، 
حي السالم، سال

ب قس�شى محضر عرفي بساريخ) (- أ)
25)ماي)2122)تقرر ما يلي):

تم بيع)251)حصة ج يع الحصص)
السابعة للشريك السيد اح د الصالحي)
للحصة،) درهم  (111 قدره) بث ن 
لل شت1ي) درهم  (25.111 فسصبح)

السيد عزيز الصالحي)؛
ج يع) حصة  (251 بيع) تم 
السيد) للشريك  السابعة  الحصص 
مراد الصالحي بث ن قدره)111)درهم)
درهم) (25.111 فسصبح) للحصة،)

لل شت1ي السيد عزيز الصالحي.
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شركة) الشركة،) تصبح  ولهذا 
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
عزيز) السيد  للشركة  وحيد  ومسي1 

الصالحي ملدة غي1 محدودة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ب)
لسال) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)27)يوليو)2122)تحت السجل)

السجاري رقم)17955.
للخالصة والسذكي1

التسيي1

364 P

 STE CONSTRUCTION
NOUAYTI

SARL AU
رقم السجل السجاري : 33129

حل الشركة
الج ع) محضر  ب قس�شى 
بساريخ) املنعقد  االسسثنائي   العام 
24)أغسطس)2122)باملقر االجس اعي)
 4 الزرهونية) (99 الكائن ب) للشركة 
املداولة) وبعد  مكناس،) (1 الشطر)

تقرر ما يلي):
ابسداء) ألوانها  السابقة  السص ية 

من)24)أغسطس)2122.
مبارك) النوايتي  السيد  تعيين 

ملسابعة تص ية الشركة.
باملقر) السص ية  مقر  تحديد 
 99 ب) الكائن  (: للشركة) االجس اعي 

الزرهونية)4،)الشطر)1،)مكناس.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
 2122 ب كناس بساريخ فاتح سبس 14)

تحت رقم)743.
لالسسخالص والبيان

365 P

STE B.R.REEDUC
SARL

رقم السجل السجاري 73531
تأسيس شركة

ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ ب اس)
القانون) وضع  تم  (2122 أبريل) (18
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص):

 B.R.REEDUC شركة) (: التس ية)

ش.م.م.
الغاية):)الت1ويض الطبي.

مقر الشركة):)محل بالس لي برقم)
179)الزهور)1)الكرامة،)فاس.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)
 1111 111.111)درهم يسكون من) في)
للحصة) درهم  (111 بقي ة) حصة 

موزعة كاآلتي):
 511 بولهريس) زكرياء) السيد 

حصة)؛
السيدة زنيزر رشا)511)حصة.

:)تسي1 الشركة من طرف) التسيي1)
والسيدة) بولهريس  زكرياء) السيد 

زنيزر رشا وملدة غي1 محددة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
تحت) (2122 أغسطس) (23 ب اس في)

رقم)3458.
لالسسخالص والبيان

زكرياء)بولهريس

366 P

STE DIJASAM
SARL AU

رقم السجل السجاري 57129
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
وضع) تم  (2122 يونيو) (24 ب كناس)
محدودة) لشركة  األسا�شي  القانون 
ذات) وحيد  بشريك  املسؤولية 

الخصائص):
 DIJASAM شركة) (: التس ية)

ش.م.م ش.و.
والقطاني) الحبوب  بيع  (: الغاية)

بالسقسيط.
 111 مكسب بشقة) (: مقر الشركة)
4،)سجل اسة،) الطابق) (،8 ع ارة ف)

الشطر)8،)51151)مكناس.
من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

 1111 111.111)درهم يسكون من) في)

للحصة) درهم  (111 بقي ة) حصة 

موزعة كاآلتي):

 1111 عصام) السعيدي  السيد 
حصة.

:)تسي1 الشركة من طرف) التسيي1)
غي1) وملدة  خديجة  عسيل  السيدة 

محددة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
ب كناس في)25)أغسطس)2122)تحت)

رقم)3078.
لالسسخالص والبيان

عسيل خديجة

367 P

شركة هندسة البنيات التحتية
ش.م.م

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
25)مارس) الغي1 العادي املحرر بساريخ)
شركة) شركاء) قرر  بالرباط،) (2119
ذات) السحسية«) البنيات  »هندسة 
الرأس ال االجس اعي)111.111)درهم)
واملسجلة بالسجل السجاري باملحك ة)
نقل) (،51185 السجارية بالرباط رقم)
مقرها االجس اعي إلى إقامة الزيسون،)
أح د) شارع  (،1 الطابق) (11 ع ارة)
الرباط) (،1 ر�شى اكديرة،)حي النهضة)
من) (4 البند) تعديل  تم  لذلك  وبسعا 

القانون األسا�شي:
البند)4):)مقر الشركة):

إقامة) ب  الشركة  مقر  يقع 
الزيسون،)ع ارة)11،)الطابق)1،)شارع)
(،1 حي النهضة) أح د ر�شى اكديرة،)

الرباط.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)9)ماي)2119.
368 P

MEDI TRANSIT GHAZEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر االجس اعي : مكسب رقم 6، زاوية 
زنقة مبارك الدكالي، غاندي وشالة 

ع ارة B، إقامة مريم - القنيطرة
السجل السجاري رقم 42379

وفاة شريك

ب قس�شى محضر الج ع العام غي1)

 MEDI TRANSIT« لشركة) العادي 

املسؤولية  ذات  شركة   »GHAZEL

وشهادة  وحيد،  بشريك  املحدودة 

تقرر  العربي،  غزال  املرحوم   وفاة 

ما يلي :

اإلعالن عن وفاة الشريك الوحيد 

املرحوم غزال العربي بساريخ 6 يوليو 

املرحوم  حصص  وتقسيم   2115

الورثة حسب عقد  في الشركة على 

اإلراثة.

ت ويت حصص اجس اعية :

في  اجس اعية  حصة   63 ت ويت 

ملك السيدة رشيدة العطاوي ل ائدة 

السيد العيدي غزال.

ت ويت 119 حصة اجس اعية في 

ملك السيد بدر غزال ل ائدة السيد 

العيدي غزال.

ت ويت 119 حصة اجس اعية في 

ملك السيد أمين غزال ل ائدة السيد 

العيدي غزال.

اجس اعية  حصة   55 ت ويت 

ل ائدة  غزال  كوثر  السيدة  ملك  في 

السيد العيدي غزال.

في  اجس اعية  حصة   55 ت ويت 

ل ائدة  غزال  هدى  السيدة  ملك 

السيد العيدي غزال.

شركة  إلى  الشركة  شكل  تحويل 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

تعيين السيد العيدي غزال مسي1 

 MEDI TRANSIT« لشركة  وحيد 

.»GHAZEL SARL AU

تبعا ملا سبق، تم تعديل القانون 

قرار  مع  ملالئ سه  للشركة  األسا�شي 

الج ع العام للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 92368 رقم  بالقنيطرة  االبسدائية 

بساريخ 23 أغسطس 2122.

369 P
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AMIDORIM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : مكسب رقم 3، 

ياس ين 25، شارع يعقوب املنصور، 

القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة،) عرفي  عقد  ب قس�شى 

لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات السالية):

 AMIDORIM« (: التس ية)

.»TRANS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،3 رقم  مكسب   : االجس اعي) املقر 

ياس ين 25، شارع يعقوب املنصور، 

القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

البضائع بالسيارات التي يعادل أو ال)

يقل وزنها)15)طن.

االسسي1اد والسصدير.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبص ة 

بنشاط الشركة.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (1.111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (111 بقي ة)

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء)

كالسالي):

 1111 (: اورا�شي) سناء) السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيدة سناء) (: التسيي1)

اورا�شي.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)

أغسطس) (29 بساريخ) (66397 رقم)

.2122

370 P

GHAFORIMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 11.111 درهم
املقر االجس اعي : شارع مح د 

الخامس، رقم 226، زاوية زنقة 
املسجد رقم 171-169 رقم 5 

الطابق الثالث، القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة،) عرفي  عقد  ب قس�شى 
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواص ات السالية):
 GHAFORIMI« (: التس ية)

.»SARL
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.
مح د  شارع   : االجس اعي) املقر 
زنقة  زاوية   ،226 رقم  الخامس، 
املسجد رقم 171-169 رقم 5 الطابق 

الثالث، القنيطرة.
موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

البضائع.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 
الشركة في مبلغ)11.111)درهم مقسم)
إلى)111)حصة اجس اعية بقي ة)111 
درهم للواحدة محررة بكاملها مكستبة)

وموزعة على الشركاء)كالسالي):
السيد عبد الغ ور العرباوي.

السيد أح د الريمي.
املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيي1)
عبد الغ ور العرباوي والسيد أح د)

الريمي.
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)
أغسطس) (29 بساريخ) (66387 رقم)

.2122
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BIG LOVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : رقم 41، زاوية شارع 
موالي عبد هللا واالسسقالل، مسجر 

رقم 5، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة،) عرفي  عقد  ب قس�شى 
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات السالية):
 BIG LOVE SARL« (: التس ية)

.»AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.
زاوية   ،41 : رقم  املقر االجس اعي)
واالسسقالل،  هللا  عبد  موالي  شارع 

مسجر رقم 5، القنيطرة.
موضوع الشركة):)مسسغل مقهى.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
اجس اعية) حصة  (1.111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (111 بقي ة)
بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء)

كالسالي):
السيد أح د نعيم):)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.
أح د) السيد  إلى  أسند  (: التسي1)
السعريف) لبطاقة  الحامل  نعيم،)

.GM 12915(الوطنية رقم
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)
أغسطس) (29 بساريخ) (66389 رقم)

.2122
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MASTARITRAV
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : 536 مغرب عربي 
ب 3 الطابق األر�شي - القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي) عقد  ب قس�شى  (: أوال)
يوليو) (18 بساريخ) بالقنيطرة،) سجل 
األسا�شي) القانون  حرر  (،2122
تح ل) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواص ات السالية):
 MASTARITRAV (: التس ية)

.SARL AU
الهدف):)هدف الشركة):

مقاول) أو  مسنوعة  أع ال  مقاول 
بناء.

مقاول السباكة والكهرباء.
املقر االجس اعي):)536 مغرب عربي 

ب 3 الطابق األر�شي - القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

حدد رأس) (: الرأس ال االجس اعي)
املال في مبلغ)111.111)درهم مقس ة)
درهم) (111 حصة بقي ة) (1111 على)
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل السالي):
السيد مني1 اركيعي):)1111)حصة.

املج وع):)1111)حصة.
قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسي1 الوحيد):)السيد مني1 اركيعي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 14.
إلنشاء) (%5 تقسطع) (: الحصص)
ويخصص) القانوني  االحسياطي  املال 

ال ائض حسب قرار الشركاء.
الشركة) تسجيل  تم  (: ثانيا)
بساريخ بالقنيطرة  السجاري   بالسجل 
 3)أغسطس)2122)تحت رقم)66161.
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DENTARIUS
SARL

الرأس ال االجس اعي : 111.111 درهم
املقر االجس اعي تجزئة رياض والد 

مطاع قطاع 1 رقم 37 ت ارة
بساريخ) العرفي  العقد   ب قس�شى 
املساه ون) قرر  (2122 يوليو) (15
(،DENTARIUS SARL للشركة)
رأس الها االجس اعي)111.111)درهم،)

ما يلي):
للشركة) االجس اعي  املقر  تحويل 
من تجزئة رياض والد مطاع قطاع 1 
رقم 37 ت ارة إلى إقامة النخيلة شارع 
 5 الشقة   A الع ارة  األول  الحسن 

الطابق األول ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 
السجل   ،1516 رقم  تحت   ،2122

السجاري رقم 127811 ت ارة.
ب ثابة بيان ومقسطف

374 P
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TRAVEL TRANS 59
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 23 زنقة 
أنوال مكسب 4 مي وزا - 14111 

القنيطرة
رقم السقييد في السجل السجاري 

59377
تعيين مسي1 جديد للشركة

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم تعيين) (2122 يونيو) (14 املؤرخ في)
مسي1 جديد للشركة السيد البداوي)

عبد العزيز ك سي1 وحيد.
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 
9)أغسطس)2122)تحت رقم)92238.
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 STE INVEST ARCHI
DESIGNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : 47، زنقة ع رو بن 
العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة،) عرفي  عقد  ب قس�شى 
لشركة) األسا�شي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات السالية):
 STE INVEST ARCHI«(:(التس ية

.»DESIGNE SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.
47، زنقة ع رو  (: املقر االجس اعي)
بن العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة.
في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املخسل ة أو البناء.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 
درهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
اجس اعية) حصة  (1.111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (111 بقي ة)

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء)

كالسالي):

 1111 (: أمينة) بوش لة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسي1):)أسند إلى السيدة بوش لة)

السعريف) لبطاقة  الحاملة  أمينة،)

.G 411791(الوطنية رقم
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت)
أغسطس) (30 بساريخ) (66417 رقم)

.2122

376 P

SODECOLAB
ش.م.م

الزيادة في رأس ال الشركة
العامة) ب وجب محضر الج عية 

بساريخ) بالرباط  املؤرخ  عادية  الغي1 

املصادقة) ت ت  (2122 6)أغسطس)

على ما يلي):

ب ا) الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم  (4.111.111 قدره)

 5.111.111 إلى) درهم  (1.111.111

 41.111 خلق) طريق  عن  درهم 

حصة جديدة من فئة)111)درهم تم)

تسديدها مقاصة مع الديون املدرجة)

في الحسابات املدينة للشركاء.

الجديد) السوزيع  على  املصادقة 

الشكل) على  أصبح  الذي  للرأس ال 

السالي):

(: بركاوي) الناجي  عبد  السيد 

25.111)حصة.

 25.111 (: بركاوي) مح د  السيد 

حصة.

املج وع):)51.111)حصة.

عالقة) لها  التي  البنود  تغيي1 

بالسغيي1ات السال ة الذكر واملصادقة)

على النظام األسا�شي املعدل للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 2122 أغسطس) (29 بساريخ) بالرباط 

تحت رقم)127239.
مقسطف للنشر والبيان

SODECOLAB SARL
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ائس انية أس ار كونساي
شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)0537729760

 ATLAS CONCEPT ET
MANAGEMENT

SARL
رأس ال : 111.111 درهم

العنوان : شقة رقم 7 ع ارة 4 جنان 
النهضة حي النهضة 1 إضافي الرباط

تغيي1ات في الشركة
االسسثنائي) العام  الج ع  إطار  في 
 ATLAS CONCEPT ET« لشركة)
املنعقد) (»MANAGEMENT( SARL
2122)قرر األعضاء) يونيو) (27 بساريخ)

وباإلج اع السغيي1ات السالية):
1)-)توسيع النشاط):

االسسثنائي) العام  الج ع  قرر 
إضافة النشاط.

اللوازم العامة.
املساجرة.

األسا�شي) القانون  تحديث  (- (2
للشركة):

الجديدة) السعديالت  مراعاة  مع 
للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط يوم فاتح أغسطس)
السجل) (،6475 رقم) تحت  (2122

السجاري رقم)152681.
للبيان
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 BIENVENUE AU
 MONDE DE PLUSIEURS

ENTREPRISES
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : الع ارة 2 
مسسودع 1 و 2 مج وعة د حي 

املغرب العربي ملسقى شارع لال مريم 
وشارع ابن خلدون مسي1ة 2 ت ارة

تأسيس شركة
بساريخ العرفي  العقد   ب قس�شى 
 25)أغسطس)2122،)تم وضع قوانين)

الشركة ذات امل يزات السالية):

 BIENVENUE« (: التس ية)

 AU MONDE DE PLUSIEURS

.»ENTREPRISES SARL

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

بيع) (: بإيجاز) االجس اعي  الغرض 

مواد البناء.

مقاولة أشغال العامة والبناء.

الع ليات) ج يع  عامة  بص ة 

الخدمات الصناعية السجارية املالية)

بطريقة) املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف) مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

االجس اعي وبج يع األهداف املشابهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

 2 الع ارة   : االجس اعي) املقر 

مسسودع 1 و 2 مج وعة د حي املغرب 

العربي ملسقى شارع لال مريم وشارع 

ابن خلدون مسي1ة 2 ت ارة.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 

درهم مقس ة إلى)1111)حصة بقي ة)

كل واحدة)111)درهم موزعة كالسالي):

 551 (: شنسوفي) علمي  الدين  نور 

حصة.

غالي علمي شنسوفي):)300)حصة.

منال علمي شنسوفي):)151)حصة.

تسي1 الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد نور الدين علمي شنسوفي.

كسابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)31)أغسطس)2122)تحت رقم)

.137099
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 BUREAU DE CHANGE EL

YASSINI
SARL

اسسقالة مدير فرع »مكسب الصرف 
اليسيني« وتعيين مديرة جديدة لهذا 

ال رع بال نيدق
االسسثنائي) العام  الج ع  قرر 

اليسيني«) الصرف  »مكسب  لشركة)

 2122 أغسطس) (3 بساريخ)  املنعقد 

ما يلي):



16995 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

مح د) السيد  اسسقالة  قبول 
املزداد) الجنسية  مغربي  اليسيني،)
بطنجة،) (1975 نوف 14) (7 بساريخ)
الساكن ب):)زنقة اجدير فيال اليسيني)
الوطنية) للبطاقة  والحامل  طنجة 
للسعريف رقم)K249771)من منصبه)
ك دير فرع)»مكسب الصرف اليسيني«)
فندق) الثاني  الحسن  بشارع  الكائن 
سبسة) طريق  (1 رقم) محل  األندلس 
ال نيدق وتعيين السيدة حياة مكوح)
 13 مزدادة بساريخ) مغربية الجنسية،)
والساكنة) بال نيدق،) (1993 ماي)
رقم) الرمل  واد  زنقة  الجديد  بالحي 
لل رع) جديدة  مديرة  ال نيدق،) (21

املذكور أعاله.
وتسيي1) السوقيع  إسناد  تم  ك ا 
»مكسب) لشركة) البنكي  الحساب 
الرئي�شي) باملقر  اليسيني«) الصرف 
الكائن بشارع مح د الخامس ع ارة)
إلى كل) طنجة  (2 بوغدور محل رقم)

من):
العربي السو�شي ح يوش) السيد 
للسعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.K305732(رقم
والسيد رضوان اليسيني،)الحامل)
رقم) للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

.LF41251
وتم أيضا إسناد السوقيع وتسيي1)
الحساب البنكي ل رع شركة)»مكسب)
بشارع) الكائن  اليسيني«) الصرف 
الحسن الثاني فندق األندلس محل)
طريق سبسة ال نيدق إلى كل) (1 رقم)

من):
السيد العربي السو�شي ح يوش،)
للسعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.K305732(رقم
الحامل) بوكريع،) طارق  والسيد 
رقم) للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

.S664344
األسا�شي) القانون  تحيين  مع  (

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بطنجة   السجارية 

 7577 رقم) تحت  (2122 يوليو) (21  
 وباملحك ة االبسدائية بسطوان بساريخ
رقم) تحت  (2122 أغسطس) (12  

.2261
ب ثابة مقسطف وبيان
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SOCIETE NARACTECH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 111.111 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 77 مكرر 
شارع 2 قطاع د بساتين مكناس
تعريف ضريبي : 45877539

سجل السجاري : 51161
السص ية املسبقة

ب قس�شى محضر الج ع العام غي1)
العادي بساريخ)5)يوليو)2122)لشركة)
السقرير) تم  (NARACTECH SARL

واملصادقة على ما يلي):
السص ية املسبقة للشركة.

سلطاني) السيد  تعيين 
عبد اللطيف ك ص ي للشركة.

ك قر) الشركة  مقر  تعيين 
للسص ية.

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 
بساريخ ب كناس   السجارية 
 18)أغسطس)2122)تحت رقم)667.
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STE 360 S
S.A.R.L.A.U 

شركــة 360س ش.م.م.ش.و
الرأس املال االجس اعي 11.111 

درهم
املقر اإلجس اعي : 1 شارع مح د 6 
اقامة علي مدخل د الطابق الثاني 

الشقة 5 مراكش
I)-)ب وجب الج ع العام االسسثنائي)
14/16/2122)صادق) املنعقد بساريخ)
السعديالت) على  للشركة  الشركاء)

السالية):
-)بيع)300)حصة اجس اعية بسعر)
درهم للسهم أي السعر) ()111( مائة)
اإلج الي))ثالثون ألف درهم()30.000 

درهم.
 Mr. Emanuel من طرف السيد)
 Monsieur السيد) الى  (ALQUIER
 Vincent Paul Antoine

.BROTONS
على) الجديد  السوزيع  أصبح  (•

النحو السالي):

 Monsieur Vincent السيد) (-
 Paul( Antoine( BROTONS( 3001

حصة اجس اعية.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لل حك ة السجارية ب راكش)
تحت) وذلك  (19/17/2122 بساريخ)

رقم)137858.
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 SOCIETE AICHOU CARS
شركة عيشو كار 

الرأس ال االجس اعي : 111.111 
درهم

املقر اإلجس اعي : بي1ل االطلس محل 
ب/25 اي ي1ناج جليز ، مراكش 

العرفي) العقد  ب قس�شى  (- (1
ب راكش ت ت) (30/05/2022 بساريخ)
األسا�شي) القانون  على  املصادقة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص السالية):
اللقب اإلجس اعي شركة عيشو كار)

.SOCIETE(»AICHOU(CARS
الشركة ذات) (: القانونية) الص ة 

املسؤولية املحدودة.
االطلس) بي1ل  (: اإلجس اعي) املقر 
محل ب/25)اي ي1ناج جليز)،)مراكش.)

املــــــــــــــــدة):)99)سنة)
الهدف اإلجس اعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.
 111.111 (: اإلجس اعي) الرأس ال 
حـصة) (1111 إلى) مـوزعـة  درهم 
درهم) (111 فئـة) من  اجس اعية 
على) للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو السالي):
مخساري) الرح ان  عبد  السيد 

811)حصة إجس اعية.
 211 مخساري) مح د  السيد  (-

حصة إجس اعية.
:)تسي1 الشركة من طرف) التسيي1)
مخساري) مح د  السيد  الشريك 
من) عدد  بأك14  محدودة  غي1  ملدة 

الصالحيات.)
القانوني بكسابة) تم اإليداع  (- (2  
الضبط لل حك ة السجارية ب راكش)
تحت) (18/17/2122 بساريخ) وذلك 

رقم اإليداع)137631.
السجاري) بالسجل  تقييدها  وتم 

تحت رقم)127249.
383 P

شركة الفا ملتد

العامة) الج عية  قرار  ب قس�شى 

لشركة) املنعقدة  العادية  الغي1 

 SOCIETE ALPHA LIMITED«

SARL AU«)ومقرها االجس اعي شارع)

بن زياد ص رو.

1)-)إق ال السص ية للشركة.

2)-)تعيين السيد العدلوني املهدي)

لسص ية الشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بساريخ) بص رو  االبسدائية  املحك ة 

29/18/2122)تحت رقم)285/2122.
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مكسب السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االسسقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3 

ع ارة بنعدي)–)وجدة

الهاتف):)71/11/71 -

)ال اكس):)25/11/71

STE WESNAYA CALL

S.A.R.L A.U

R.C(n° 32517

الوحيد) الشريك  قرار  ب وجب 

لشركة (2122 يونيو) فاتح   بساريخ 

)”STE WESNAYA CALL“-)ش.ذ.م.م)

رأس الها) وحيد،) شريك  ذات 

ومقرها) درهم  (51.111 االجس اعي)

 49 رقم) القدس  تجزئة  (: االجس اعي)

طريق سيدي يحي الطابق الثالث رقم)

5)وجدة،)قرر ما يلـــــــي):

لشركة) تشطيب  السص ية  ق ل 

 STE(WESNAYA(CALL(–SARL(AU

تجزئة القدس رقم) (: بالعنوان السالي)

49)طريق سيدي يحي الطابق الثالث)

رقم)5)وجدة.

بكسابـة) القانونـي  اإليـداع  تـم 

السجاريـة) املحك ـة  لـدى  الضبـط 

تحـت) (2122 يوليو) (6 بوجـدة بساريـخ)

عدد)1111.
للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي

385 P
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مكسب السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االسسقالل

وزنقة ابن رشد الطابق)3

ع ارة بنعدي)–)وجدة

الهاتف):)71/11/71 

)ال اكس):)25/11/71

STE AROO CALL CENTER
S.A.R.L 

R.C(n° 30757

العام) الج ع  محضر  ب وجب 

 STE” لشركة) (2122 يوليو) (4 بساريخ)

AROO CALL CENTER“-)ش.ذ.م.م،)
رأس مالها االجس اعي)111.111)درهم)

ال14كة) إقامة  (: االجس اعي) ومقرها 

شارع أنوال الطابق األول الشقة رقم)

3)وجدة،)قرر ما يلـــــــي):

السص ية وتشطيب لشركة) ق ل 

 STE AROO CALL CALL CENTER

إقامة ال14كة) (: بالعنوان السالي) (SARL

شارع أنوال الطابق األول الشقة رقم)

3)وجدة.

بكسابـة) القانونـي  اإليـداع  تـم 

السجاريـة) املحك ـة  لـدى  الضبـط 

2122)تحـت) 28)يوليو) بوجـدة بساريـخ)

عدد)1125.
للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي
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DIGIREPT
SARL AU

رأس ال الشركة : 11.111 درهم

املقر االجس اعي : سكسور 14 

مج وعة GZ، إقامة الرياض، ع ارة 
رقم 2، حي الرياض، الرباط

السجل السجاري رقم 162367

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم) قد  (،2122 أغسطس) فاتح  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك وحيد والتي تح ل)

الخصائص السالية):

.DIGIREPT(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مكسب) (: االجس اعي) الهدف 

االستشارات.
رأس ال الشركة : 11.111 درهم

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

فاتح) من  تبسدئ  (: املالية) السنة 

ديس 14 من كل سنة ما) (31 يناير إلى)

تاريخ) من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

(،14 سكسور) (: االجس اعي) املقر 

مج وعة)GZ،)إقامة الرياض،)ع ارة)
رقم)2،)حي الرياض،)الرباط.

التسيي1):)تعيين السيد ح زة امغار)

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 14)

2122)تحت رقم)127299.
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 LA SOCIETE ALJANKAL

GROUP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي : إقامة سعادة زنقة 

عراق رقم 6 ت ارة مركز

تأسيس شركة
ب وجب عقد توثيقي مؤرخ بساريخ)
5)أغسطس)2122،)تم وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

 »ALJANKAL GROUP« املحدودة)

والتي تح ل الخصائص السالية):

 ALJANKAL GROUP«(:(التس ية

.»SARL

موضوع الشركة):)منعش عقاري.

سعادة  إقامة   : املقراالجس اعي 
زنقة عراق رقم 6 ت ارة مركزة.

من تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل السجاري.

فاتح) من  تبسدئ  (: املالية) السنة 

ديس 14 من كل سنة ما) (31 يناير إلى)

تاريخ) من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 

رأس ال الشركة في ا قدره)111.111 

حصة) (111 إلى) مقس ة  درهم 

اجس اعية قي ة كل منها)1.111)درهم)

موزعة على الشكل السالي):

حسن) جنكل  حسن  السيد 

عبد هللا مح د):)51)حصة.

 51 (: الرحيم) عبد  عاللي  السيد 

حصة.

املج وع):)1111)حصة.

من) الشركة  تسي1  (: التسيي1)

طرف السيدين السيد حسن جنكل)

حسن عبد هللا مح د والسيد عاللي)

عبد الرحيم ملدة غي1 محددة ويلتزمان)

بسوقيعه ا املن صل وليس املشت1ك.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة باملحك ة االبسدائية)

بالسجل السجاري بس ارة بساريخ فاتح)

سبس 14)2122)تحت رقم)137117.
مقسطف قصد اإلشهار
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شركة ايبيرمار�شي

ل ف ش م م
رأس الها السجاري : 121.111.11 

درهم

مقرها السجاري : الرباط، السوي�شي، 

 كلم 3.5 زاوية زنقة الريف

 وطريق زعي1

السجل السجاري : 78457

ب قس�شى املحاضر املوقعة بساريخ)

ماي) (26 وكذا بساريخ) (2122 يونيو) (9

السغيي1ات) تسجيل  تقرر  (2122

السالية على مسسوى السجل السجاري)

الخاص بالشركة.

حيث إن اللجنة اإلدارية للشركة)

زهي1) السيد  باسسقالة  عل ا  أخذت 

للجنة) كرئيس  مهامه  من  بناني 

االحس اظ) مع  للشركة  اإلدارية 

بص سه عضوا داخل هذه اللجنة.

تعيين رئيس جديد للجنة اإلدارية)

للشركة.

للشركة) اإلدارية  اللجنة  قررت 

املغربي) حدني  رشيد  السيد  تعيين 

بساريخ) بص رو  واملزداد  الجنسية 

والحامل للبطاقة) (1959 فاتح ف14اير)
رئيسا للجنة) (C32493 الوطنية رقم)

اإلدارية وملدة غي1 محددة.

باللجنة) جديد  عضو  تعيين 

اإلدارية للشركة

من) (16 املادة) ملقسضيات  تطبيقا 

النظام األسا�شي للشركة فإن اللجنة)

نوال السيدة  تعيين  قررت   اإلدارية 

بن ع رو الحاملة للبطاقة الوطنية) (
ب اس) واملزدادة  (C438989 رقم)

عضوا) (1977 سبس 14) (15 بساريخ)

جديدا باللجنة اإلدارية للشركة وملدة)

غي1 محددة.

تعيين مديرة عامة

من) (15 املادة) ملقسضيات  تطبيقا 

النظام األسا�شي فإن اللجنة اإلدارية)
قررت تعيين السيدة نوال بن ع رو)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

بساريخ) ب اس  واملزدادة  (C438989 

عامة) مديرة  (1977 سبس 14) (15

للشركة وملدة غي1 محددة.)

املساه ة) شركة  شكل  تغيي1 

البسيطة إلى شركة مبسطة باألسهم.
القانون) ملقسضيات  اعسبارا 

الذي) (2121 يوليو) (14 بساريخ) (21.19

القانوني) النظام  إلغاء) ب وجبه  تم 

لشركة املساه ة البسيطة في مج له)

وتعويضه بنظام وشكل جديد لهذه)

الشركة تحت إسم شركات مبسطة)

باألسهم.

النظام) من  (14 لل ادة) وتطبيقا 

العام) الج ع  قرر  للشركة  األسا�شي 

تحويل) اإلدارية  اللجنة  من  باقت1اح 

مبسطة) شركة  إلى  الشركة  شكل 

باألسهم مع االحس اظ بن س الغرض)

وكذا) السجاري  والرأس ال  واإلسم 

املقر.

تغيي1 النظام األسا�شي
قرر) السابقة  للقرارات  نتيجة 

األولى) املادتين  تغيي1  العام  الج ع 

والثانية من النظام األسا�شي للشركة.
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السجاري لل حك ة السجارية بالرباط)
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 LES EQUIPEMENTS

HYDRAULIQUE DU GHARB

SARL
Societé à Responsabilité limitée

Au(capital(de 1.500.000 DH

 Siège social : lot 262 zone d4

 activite atelier saknia

kénitra

RC N° 31905

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

 2122 يونيو) (17 بساريخ) املنعقد 

EHG)لشركة ذات املسؤولية) لشركة)

(: االجس اعي) ومقرها  املحدودة 

منطقة د4  (262 القنيطرة إلى تجزئة)

نشاط الصناعي الساكنية القنيطرة.

رأس الها):)1.511.111.11)درهم.

قرر ما يلي):

)الزيادة في رأس ال الشركة ب قدر)

511.111.11)درهم.

إلى) (1.511.111.11 من) ليسحول 

 5111 بإحداث) (2.111.111.11

درهم) (111 فئة) من  جديدة  حصة 

الداخلي) القانون  إحداث  للحصة 

للشركة.

والسابع) السادس  ال صل  تغيي1 

من القانون الداخلي للشركة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بساريخ) بالقنيطرة   االبسدائية 

25)أغسطس)2122)تحت رقم)3324.
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 KASBAH SUN

SARL AU
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  الرباط 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد)

بساريخ)25)يوليو)2122.

الهدف االجس اعي):
النارية) الدراجات  وشراء) بيع 

والكهربائية.
املعدات) كافة  وتركيب  توزيع 

املعس دة على الطاقة املسجددة.
والتشخيص) املشورة  تقديم 
النقل) معدات  لج يع  واإلصالح 

الكهربائي.
االسسي1اد والسصدير.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.
ياسين بوتجدير)1111)حصة.

من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 14من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 15 ع ارة) األبطال  شارع  (: املقر)

شقة)4)أكدال الرباط.
املسي1):)ياسين بوتجدير.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
.162227
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SDG-CMC LAÂYOUNE-
SAKIA EL HAMRA SA

شركة املسا ه ة
رأس الها 300.000 درهم

املقر االجس اعي: تقاطع طريق 
 الطريق رقم 51 والطريق الوطني

 رقم 11 ، ص.ب. 41217

 )ROUTE NOUACEUR(
سيدي معروف الدار البيضاء

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
القانون) إنشاء) تم  (2122 أبريل) (14
 SDG-CMC« لشركة) األسا�شي 
 LAÂYOUNE - SAKIA EL HAMRA
تسصف) والتي  املساه ة  شركة  (»SA

ك ا يلي):)
- SDG-CMC LAÂYOUNE(:(اس ها 

.SAKIA EL HAMRA

الشكل القانوني):)شركة املساه ة.

تقاطع طريق) (: االجس اعي) مقرها 

الوطني) والطريق  (51 رقم) الطريق 

 ROUTE(  41217 ،)ص.ب.) (11 رقم)

(– سيدي معروف) (- ()NOUACEUR

الدار البيضاء.

وتشغيل) وإدارة  تأجي1  (: هدفها)

العيون) جهة  واملهارات  املهن  مدينة 

 cité des métiers((الساقية الح راء

 et des compétences de la région

.(LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA

الع ليات) ج يع  عام،) وبشكل 

السجارية أو  السياحية  أو   املالية 

أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية،)

مرتبطة) تكون  أن  املحس ل  من  التي 

كلًيا مباشر،) غي1  أو  مباشر   بشكل 

أو جزئًيا بأي من األشياء)أو الخصائص)

أو أي أشياء)م اثلة أو ذات صلة.

يوم) من  تبسدأ  سنة  (99 (: أمدها)

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

 املساه ات)-)رأس املال)-)األسهم):

تم تحديد رأس املال ب بلغ ثالث ائة)

ألف))300.000()درهم.)وهي مقس ة)

سهم بقي ة) ()3000( إلى ثالثة آالف)

)111()درهم لكل منها،)ج يعها) مائة)

قي تها) ربع  دفع 
ُ
وت الرتبة،) ن س  من 

طريق) عن  االكسساب  عند  االس ية 

املدفوعات النقدية.

التسيي1):)يسيـر الـشركة):

األشخاص الذاتيين):

اطريشا،) لبنى  (: والنسب) االسم 

(،1985 أبريل) (19 االزدياد) تاريخ 

رئيسة) (: الص ة) مغربية،) الجنسية 

مديرة عامة،)العنوان):)1)زنقة القايد)

اح د شرادي،)حي النهضة،)خريبكة،)

.C946718(:(البطاقة الوطنية

بنداود،) مح د  (: والنسب) االسم 

(،1979 ف14اير) (19 االزدياد) تاريخ 

الجنسية مغربية،)الص ة):)مسصرف،)

جنان) (131 الرقم) فيال  (: العنوان)

(: الوطنية) البطاقة  الدروة،) الدروة 

.AD81972

سامي) الطيب  (: والنسب) االسم 

أبريل) (12 االزدياد) تاريخ  الصلح،)

: الص ة) مغربية،) الجنسية  (،1983 

مسصرف،)العنوان):)تجزئة ال14كة رقم)

11)حي موالي رشيد العيون،)البطاقة)

.SH118156(:(الوطنية

األشخاص املعنويين):

االسم):)مكسب السكوين املنهي وإنعاش)

مؤسسة) (: القانوني) الشكل  الشغل،)

تقاطع) (: االجس اعي) املقر  ع ومية،)

طريق الطريق رقم)51)والطريق الوطني)

 ROUTE(  41217 ص.ب.) (،11 رقم)

(– معروف) سيدي  (- ()NOUACEUR

الدار البيضاء،)الهدف):)تشجيع الع ل)

وتطوير وتكييف السدريب املنهي وتنظيم)

 ومراقبة السعلم،)رقم السجل السجاري):

لل قاولة) املوحد  السعريف  رقم 

والسعريف (001674314000081 

 الضريبي)1622622،)امل ثل القانوني):

السيدة لبنى اطريشا بص تها املديرة)

العامة ملكسب السكوين املنهي وإنعاش)

الشغل.

املدققون):)تم تعيين مكسب فزازي)

وشركائه م ثله السيد خالد فزازي،)

مراجًعا لحسابات الشركة ملدة عام)

واحد تنسهي في وقت انعقاد الج عية)

حسابات) في  للبث  العادية  العامة 

السنة املنتهية في)31)ديس 14)2122.

تم تج يد األموال) (: حساب بنكي)

النقدية على حساب غي1 مسوفر فسح)

باسم الشركة قيد السأسيس في بنك)

مركز) (،)BMCE )مج وعة) إفريقيا)

أع ال عين برجا،)الواقع في)18)شارع)

الدار) برجا،) عين  ال14ماكي،) جع ر 

البيضاء.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى املحك ة السجارية بالدار)

 2122 بساريخ فاتح سبس 14) البيضاء)

تحت سجل تجاري رقم)554289.
للسلخيص والنشر

املسي1ين

392 P
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SDG-CMC ORIENTAL
شركة املسا ه ة

رأس الها 300.000 درهم

املقر االجس اعي: تقاطع طريق 

 الطريق رقم 51 والطريق الوطني
 رقم 11 ، ص.ب. 41217

 )ROUTE NOUACEUR(

سيدي معروف الدار البيضاء

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�شى 
القانون) إنشاء) تم  (2122 أبريل) (14

 SDG-CMC« لشركة) األسا�شي 

شركة املساه ة والتي) (»ORIENTAL

تسصف ك ا يلي):)

.SDG-CMC ORIENTAL(:(اس ها

الشكل القانوني):)شركة املساه ة.

تقاطع طريق) (: االجس اعي) مقرها 

الوطني) والطريق  (51 رقم) الطريق 
 ROUTE(  41217 ،)ص.ب.) (11 رقم)

(– سيدي معروف) (- ()NOUACEUR

الدار البيضاء.

وتشغيل) وإدارة  تأجي1  (: هدفها)
الشرق جهة  واملهارات  املهن   مدينة 

 cité des métiers et des(

 compétences de la région

.(orientale

الع ليات) ج يع  عام،) وبشكل 

السجارية أو  السياحية  أو   املالية 

أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية،)

مرتبطة) تكون  أن  املحس ل  من  التي 

كلًيا مباشر،) غي1  أو  مباشر   بشكل 

أو جزئًيا بأي من األشياء)أو الخصائص)

أو أي أشياء)م اثلة أو ذات صلة.

يوم) من  تبسدأ  سنة  (99 (: أمدها)

تسجيل الشركة في السجل السجاري.
 املساه ات)-)رأس املال)-)األسهم):

تم تحديد رأس املال ب بلغ ثالث ائة)

درهم وهي مقس ة) ()300.000( ألف)

سهم بقي ة) ()3000( إلى ثالثة آالف)

)111()درهم لكل منها،)ج يعها) مائة)

قي تها) ربع  دفع 
ُ
وت الرتبة،) ن س  من 

طريق) عن  االكسساب  عند  اإلس ية 

املدفوعات النقدية.

التسيي1):)يسيـر الـشركة):

األشخاص الذاتيين):

اطريشا،) لبنى  (: والنسب) االسم 

(،1985 أبريل) (19 االزدياد) تاريخ 

رئيسة) (: الص ة) مغربية،) الجنسية 

مديرة عامة،)العنوان):)1)زنقة القايد)

اح د شرادي،)حي النهضة،)خريبكة،)

.C946718(:(البطاقة الوطنية

بنداود،) مح د  (: والنسب) االسم 

(،1979 ف14اير) (19 االزدياد) تاريخ 

الجنسية مغربية،)الص ة):)مسصرف،)

جنان) (131 الرقم) فيال  (: العنوان)

(: الوطنية) البطاقة  الدروة،) الدروة 

.AD81972

الحق) عبد  (: والنسب) االسم 

ديس 14) (9 االزدياد) تاريخ  امام،)

: الص ة) مغربية،) الجنسية  (،1962 

األندلس) حي  (: العنوان) مسصرف،)

زنقة املشكاة رقم)58)وجدة،)البطاقة)

.F261267(:(الوطنية

األشخاص املعنويين):

االسم):)مكسب السكوين املنهي وإنعاش)

مؤسسة) (: القانوني) الشكل  الشغل،)

تقاطع) (: االجس اعي) املقر  ع ومية،)

طريق الطريق رقم)51)والطريق الوطني)

 ROUTE(  41217 ص.ب.) (،11 رقم)

(– معروف) سيدي  (- ()NOUACEUR

الدار البيضاء،)الهدف):)تشجيع الع ل)

وتطوير وتكييف السدريب املنهي وتنظيم)

 ومراقبة السعلم،)رقم السجل السجاري):

لل قاولة) املوحد  السعريف  رقم 

والسعريف (001674314000081 

 الضريبي)1622622،)امل ثل القانوني):

السيدة لبنى اطريشا بص تها املديرة)

العامة ملكسب السكوين املنهي وإنعاش)

الشغل.

املدققون):)تم تعيين مكسب فزازي)

وشركائه م ثله السيد خالد فزازي،)

مراجًعا لحسابات الشركة ملدة عام)

واحد تنسهي في وقت انعقاد الج عية)

حسابات) في  للبت  العادية  العامة 

السنة املنتهية في)31)ديس 14)2122.

تم تج يد األموال) (: حساب بنكي)
النقدية على حساب غي1 مسوفر فسح)
باسم الشركة قيد السأسيس في بنك)
مركز) (،)BMCE )مج وعة) إفريقيا)
أع ال عين برجا،)الواقع في)18)شارع)
الدار) برجا،) عين  ال14ماكي،) جع ر 

البيضاء.
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني لدى املحك ة السجارية بالدار)
 2122 بساريخ فاتح سبس 14) البيضاء)

تحت سجل تجاري رقم)554287.
للسلخيص والنشر

املسي1ين
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LIWAE IMMOBILIER
تحويل املقر االجس اعي لشركة

شركـة محدودة املسؤولية
رأس الها: 111.111 درهم

املقر االجس اعي: الطابق األر�شي، 
رقم 1، تجزئة النورس، رقم 11، 

الجديدة،
رقم السقييد في السجل السجاري :

 123 17
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
اعاله،) املذكورة  الشركة  ملساهمي 
تقرر تحويل مقرها االجس اعي الكائن)
تجزئة) (،1 رقم) األر�شي،) بالطابق 
الى) الجديدة،) (،11 رقم) النورس،)

العنوان الجديد):
السككيين،) مسجد  بجوار  محل 

الجديدة رقم)3.
اإليـداع) تـم  القانوني:) االيداع 
االبسدائية) بالـ ـحـك ـة  الـقـانـونـي 
 2121 دجن14) (29 بــسـاريـخ) بـالـجـديــدة 

تحت رقم)27344.
خالصة وبيان

1 C

AMALSAD
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رأس الها 111.111.11 درهم
املقر االجس اعي: قطعة أرضية رقم 
11، الطابق الس لي مراب، رقم 2، 

تجزئة جابري، ازمور.
 رقم السقييد في السجل السجاري:

19757

ب قس�شى عقد عرفي محرر بساريخ)
بساريخ مسجل  (،2122 غشت) (8 
تم إعداد القانون) (،2122 9)غشت)  
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بامل يزات السالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
»AMALSAD«(:(تس ية الشركة

مقاولة ألشغال) (: الشركة) غـرض 
البناء.

اشغال وخدمات مخسل ة.
قطعة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الس لي) الطابق  (،11 رقم) أرضية 

مراب،)رقم)2،)تجزئة جابري،)ازمور.
املبلغ محدد في) رأس ال الشركة:)
111.111.11)درهم مقسم إلى)1111 
 111.11 بقي ة) اجس اعية  حصة 
اسم) في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكة الوحيدة:)
 1111 (: السيدة امال السدري) (-

حصة اجس اعية.
تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)دجن14 باسسثناء)السنة األولى التي)
تبسدئ من تاريخ السقييد في السجل)

السجاري.
الشركة) بتسيي1  يعهد  (: التسيي1)
ملدة غي1 محددة،) وبالسوقيع البنكي،)

للسيدة امال السدري.)
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
االبسدائية) باملحك ة  القانوني 
 2122 غشت) (24 بساريخ) بالجديدة 

تحت رقم)29152.
خالصة وبيان

2 C

املركز الجهوي لالستث ار
جهة الشاوية ورديغة

GRILLAGE SETTAT
SARL AU

ب قس�شى عقد بساريخ)8)أغسطس)
النظام) وضع  تم  بسطات  (2122
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة لشريك واحد والتي تح ل)

الخصائص السالية):
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 GRILLAGE SETTAT (: التس ية)
.SARL AU

ذات) شركة  القانونية:) الص ة  (
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.)

الهدف االجس اعي):)صنع األسالك)
املعدنية الخاصة بالبناء).

رأس املال:)حدد رأس ال الشركة)
يد نجيب) في  درهم  (111.111 ب بلغ)

رشاد)111.111)درهم.
من) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن14 من كل سنة.
املقر االجس اعي):)رقم)11)حي مانيا)

زنقة ان ا سطات.
التسيي1) حق  أعطي  (: التسيي1)

للسيد نجيب رشاد ملدة غي1 محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبسدائية) باملحك ة  القانوني 
بسطات تحت رقم)1227 /2111)ك ا)
تم تسجيل الشركة بالسجل السجاري)
بساريخ)11)أغسطس)2122)تحت عدد)

.7133
3 C

املركز الجهوي لالستث ار
جهة الشاوية ورديغة

COLORFUL SPACE
SARL AU

بساريخ) عقد  ب قس�شى 
وضع) تم  بسطات  (12/18/2122
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 
واحد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل الخصائص السالية):
 COLORFUL SPACE (: التس ية)

SARL AU
ذات) شركة  القانونية:) الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد).)
الهدف االجس اعي):)اإلشهار).

رأس املال:)حدد رأس ال الشركة)
ب بلغ)111.111درهم في يد):

-)بدر الدين طالع)111.111)درهم
من) ابسداء) سنة  (99 (: -املدة)

السأسيس النهائي.
إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجن14 من كل سنة.

شارع) زاوية  (: االجس اعي) املقر 
دشي1ة و)16)نون14 حي الخي1 سطات.

التسيي1:)أعطي حق التسيي1 للسيد)
بدر الدين طالع ملدة غي1 محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
االبسدائية) باملحك ة  القانوني 
بسطات تحت رقم)1214 /2121)ك ا)
تم تسجيل الشركة بالسجل السجاري)
عدد) تحت  (11/18/2122 بساريخ)

 .7139
4 C

املركز الجهوي لالستث ار
جهة الشاوية ورديغة

OFZ CONSULTING
SARL AU

بساريخ) عقد  ب قس�شى 
وضع) تم  بسطات  (16/18/2122
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 
واحد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل الخصائص السالية):
 OFZ CONSULTING (: التس ية)

.SARL AU
ذات) شركة  القانونية:) الص ة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.)
السكوين،) (: االجس اعي) الهدف 

الدعم)،)اإلتصال و الدراسات.
رأس املال:)حدد رأس ال الشركة)

ب بلغ)111.111درهم في يد):
-)عث ان س ي1)111.111)درهم

من) ابسداء) سنة  (99 -املدة:)
السأسيس النهائي.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 
31)دجن14 من كل سنة.

مح د) شارع  (: االجس اعي) املقر 
زرقطوني رقم)11)ع ارة بهيجة)3)رقم)

182)الطابق)1)سطات.
التسيي1) حق  أعطي  التسيي1:)
للسيد عث ان س ي1 ملدة غي1 محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
االبسدائية) باملحك ة  القانوني 
بسطات تحت رقم)1218 /2122)ك ا)
تم تسجيل الشركة بالسجل السجاري)
عدد) تحت  (18/18/2122 بساريخ)

.7145
5 C

 STE AGRICOLE BOUJBIR ET
ASSOCIES
حل شركة

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها 111.111.11 درهم

املقر االجس اعي: دوار ليدادرة، 

الج اعة القروية زاوية سايس، 

إقليم الجديدة
رقم السقييد في السجل السجاري:

12649

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

(،2122 مارس) (29 االسسثنائي بساريخ)

تقرر ما يلي:

السيد) تس ية  مع  الشركة  حل 

بع لية) مكل ا  بوجبي1  بوشعيب 

السص ية) مقر  وتعيين  السص ية،)

بالعنوان السالي:

القروية) الج اعة  ليدادرة،) دوار 
زاوية سايس،)إقليم الجديدة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

21)ابريل)2122)تحت رقم)27741.
خالصة وبيان

6 C

L’INITIATIVE II
تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها 2.111.111 درهم

املقر االجس اعي: حي النجد II، بلوك 

»S«، الجديدة
رقم السقييد في السجل السجاري:

9613

ب قس�شى عقد رسمي تلقاه األسساذ)

عبد اللطيف عزيز موثق بالجديدة،)
قرر) يوليوز2122،) (29 في) مؤرخ 

الشركاء:

مخسار) السيد  اسسقالة  قبول  (-

من) عابد  االله  وعبد  املخساري 

مهامه ا ك سي1ين للشركة املذكورة.
ك ون) حسن  السيد  تعيين  (-

ك سي1ين) بولعقل  مح د  والسيد 

للشركة املذكورة ملدة غي1 محدودة.

من القانون) ()15 )املادة) تعديل) (-
األسا�شي للشركة واملسعلقة بالتسيي1.
األسا�شي) القانون  تحيين  (-

للشركة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

14)غشت)2122)تحت رقم)29111.
خالصة وبيان

7 C

L’INITIATIVE II
تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها 2.111.11. درهم

،II املقر االجس اعي: حي النجد 
 بلوك » S «، الجديدة

رقم السقييد في السجل السجاري :
9613

تلقاه) رسمي  عقد  ب قس�شى 
موثق) عزيز  اللطيف  عبد  األسساذ 
بالجديدة،)مؤرخ في)15)يوليوز2122،)
فوت السيد ال حلي املعطي والسيدة)
حسن) السيد  ل ائدة  نورة  االسعد 
عابد) االله  عبد  السيد  و  ك ون 
اجس اعية) حصة  (11.111 مج وع)
املس اة) الشركة  في  ي لكانها  التي 
شركة محدودة) (» (L’INITIATIVE II«

املسؤولية.
درهم،) (2.111.111 رأس الها) (
مقرها االجس اعي بحي النجد)II،)بلوك)

»)S)«،)الجديدة.
قرر) العقد  ن س  ب قس�شى 

الشركاء):
ال حلي) السيد  اسسقالة  قبول  (-
للشركة) ك سي1  مهامه  من  املعطي 
تسيي1ه) مدة  عن  ابراءا  ومنحه 

للشركة.
مخسار) السيد  على  اإلبقاء) (-
املخساري الى جانب السيد عبد االله)
غاية الى  للشركة  ك سي1ين   عابد 

 30)يوليوز2122.
األسا�شي) القانون  تعديل  (-
للشركة))املواد)7-6)و15()من القانون)
بالحصص،) للشركة  األسا�شي 

الرأس ال والتسيي1.
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األسا�شي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

14)غشت)2122)تحت رقم)29119.
خالصة وبيان

8 C

STE ANSAMED CARS
 SARL

 تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجس اعي: موطن في 

شارع املسنبي الحي الحسني رقم 296 

 بني مالل
رقم السقييد في السجل السجاري 

13049

في املؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 
2)أغسطس)2122)تم إعداد القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة تح ل الخصائص السالية):

 STE ANSAMED التس ية):)

.CARS SARL

موطن في شارع) (: املقر االجس اعي)

بني) (296 رقم) الحسني  الحي  املسنبي 

مالل.
بدون) السيارات  كراء) الغرض):)

سائق.

رأس املــال))111.111))درهم

مقسم إلى1111)حصة اجس اعية)

قي تها)111)درهم.

-)السيد مهدي مكاوي)511)حصة.

 511 فارس) حسناء) -السيدة 

حصة.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة:)99)سنة.

فارس) السيدة حسناء) املسي1):)

والسيد مهدي مكاوي.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 773 االبسدائية بني مالل تحت رقم)

بساريخ)11)أغسطس)2122.

9 C

ACCOF

ARK CONTRACTORS SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 ARK CONTRACTORS SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 39 
الحسنية 2 بلوك D العالية - 28830 

املح دية املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22819

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2121)تم تعيين) 17)دجن14) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 
تبعا) وحيد  ك سي1  مح د  روداني 

لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملح دية بساريخ)21)دجن14)

2121)تحت رقم)2975/2679.

1I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 STE HNI DE TRAVAUX »« 
SONITRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 STE(HNI(DE(TRAVAUX »« 

SONITRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي حي املسي1ة 
03 . شارع حسن بن جلون رقم 127 

- 73000 الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
1165

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (24 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

للحجارة) مقلع  وتسيي1  اسسغالل 

والرمال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

يونيو)2122)تحت رقم)1121.

2I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA KIDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 721-11 - 73000 

الداخلة املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.3179

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبد) موالي  )ة() السيد) ت ويت 

العزيز السنو�شي)11)حصة اجس اعية)

ل ائدة) حصة  (41.111 أصل) من 

السيد))ة()لال ن يسة اليعقوبي بساريخ)

24)يونيو)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

يوليوز)2122)تحت رقم)1178.

3I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA KIDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA KIDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي شارع 

العركوب رقم 721-11 - 73000 

الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3179

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تحويل) 24)يونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

يوليوز)2122)تحت رقم)1187.

4I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

OCEANIC DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ذات) شركة  فيداكا،) ائس انية 

املسؤولية املحدودة

 11-7724 رقم) العركوب  شارع 

(،73000 (،146 رقم) ال14يد  صندوق 

الداخلة املغرب

OCEANIC DAKHLA)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

شارع) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
الداخلة) (73000  -  717 رقم) الوالء)

املغرب.
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ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري)

.16293

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ت ويت السيد))ة()مري ا فاي)251 

 1.111 أصل) من  اجس اعية  حصة 

 OLIVIER )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

ANDREA)بساريخ)22)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1255/2122.

5I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

OCEANIC DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

OCEANIC DAKHLA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي شارع 

الوالء رقم 717 - 73000 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16293

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)22)يوليوز)2122)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1255/2122.

6I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 OCEAN VAGABOND
DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 OCEAN VAGABOND DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
العركوب رقم 721-11 - 73000 

الداخلة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2151

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شركة) )ة() السيد) ت ويت 
 SURFING ELEMENTS GMBH
أصل) من  اجس اعية  حصة  (2.111
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (21.111
 23 بساريخ) (DAKHLA KIDS شركة)

ماي)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

يونيو)2122)تحت رقم)1184.
7I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

IL VIANDANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
IL VIANDANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 7724-11 - 73000 
الداخلة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9161
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 ماي) (30 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 IL VIANDANTE الوحيد) الشريك 
مبلغ رأس الها)11.111)درهم وعنوان)
العركوب) شارع  اإلجس اعي  مقرها 
الداخلة) (73000  -  11-7724 رقم)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
شارع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 73000  -  11-7724 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.)
و عين:

FARIDA ABENCHIKAR()السيد)ة 
رقم) العركوب  شارع  وعنوانه)ا()
املغرب) الداخلة  (73000  11-7724

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 
يوليوز)2122)تحت رقم)1174/2122.
8I

IMEXFID

BOUZKRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
BOUZKRI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 شارع 

الغوتا سيدي مومن اقامة الياس ين 
رقم ب 196 - 21411 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. BOUZKRI TRANS

است1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير ج يع املواد واملعدات.

شارع) (1 (: عنوان املقر االجس اعي)

الغوتا سيدي مومن اقامة الياس ين)
196 - 21411)الدار البيضاء) رقم ب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: امان) البوزكري  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد البوزكري امان عنوانه)ا()
 118 رقم) (6 زنقة) جوهرة  تجزئة 

الدارالبيضاء) (20630 مومن) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد البوزكري امان عنوانه)ا()
 118 رقم) (6 زنقة) جوهرة  تجزئة 

الدارالبيضاء) (20630 مومن) سيدي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835350.

9I
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ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 7724-11 - 73000 
الداخلة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19779
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 11-7724 رقم) العركوب  »شارع 
إلى) املغرب«) الداخلة  (73000  -
 2 »شارع مح د الخامس حي املسي1ة)
املنطقة الصناعية)-)73000)الداخلة)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 
غشت)2122)تحت رقم)1380/2022.
11I

ACCOF

ADL NETWORK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 ADL NETWORK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
تادلة الطابق 2 درب مراكش بلوك 9 
رقم 94 العالية - 28830 املح دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ADL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. NETWORK SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة أو البناء

اشغال الت1كيب الشبكة الهات ية.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تادلة الطابق)2)درب مراكش بلوك)9 

املح دية) (28830 (- العالية) (94 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: دريجي) عبدهللا  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() دريجي  عبدهللا  السيد 

الراشدية)3)بلوك أ رقم)624 28830 

املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() دريجي  عبدهللا  السيد 

الراشدية)3)بلوك أ رقم)624 28830 

املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ)22)غشت)

2122)تحت رقم)1639/1867.

11I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

INDINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
INDINOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس املنطقة الصناعية 
املسي1ة 2 - 73000 الداخلة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5187
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2121 نون14) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املعا�شي طالب) )ة() ت ويت السيد)
300)حصة اجس اعية من أصل)300 
حصة ل ائدة السيد))ة()حسن بريك)

بساريخ)15)نون14)2121.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 
دجن14)2121)تحت رقم)2196/2121.
12I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

INDINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
INDINOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي شارع 

مح د الخامس املنطقة الصناعية 
املسي1ة 2 - 73000 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5187

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تحويل) (2121 نون14) (15 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 
دجن14)2122)تحت رقم)2196/2121.

13I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA BARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسجد زنقة القنديل رقم 16 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DAKHLA BARAKA
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

االرا�شي الزراعية)
املنسوجات) وتسويق  انساج 

ال الحية.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 -  16 رقم) القنديل  زنقة  املسجد 

73000)الداخلة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيد سالمة اللب)
بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: السيد مح د االمين اللب)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اللب  سالمة  السيد 
تجزئة املسجد زنقة القنديل رقم)16 

73000)الداخلة املغرب.
اللب) االمين  مح د  السيد 
زنقة) املسجد  تجزئة  عنوانه)ا()
الداخلة) (73000  16 رقم) القنديل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() اللب  سالمة  السيد 
تجزئة املسجد زنقة القنديل رقم)16 

73000)الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1256.

14I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BLUE GREEN FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BLUE GREEN FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ع ار 
بن ياسر حي النهضة 1 بلوك رقم 18 
رقم 13341 الطابق االول الشقة 
رقم 1 - 73000 الداخلة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13821

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 ف14اير) (25 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»211.111)درهم«)أي من)»111.111 

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

مارس)2122)تحت رقم)552.

15I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BLUE GREEN FISH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

BLUE GREEN FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ع ار 

بن ياسر حي النضة 1 بلوك رقم 18 

رقم 13341 الطابق االول رقم 1 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13821

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم تعيين) (2122 ف14اير) (25 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

املرابط عابد ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

مارس)2122)تحت رقم)552.

16I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KYL INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

KYL INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ام 

السون�شي رقم 16 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KYL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. INTERNATIONAL

السجارة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

واالسسي1اد والسصدير.

-)أع ال مسنوعة أو بناء)؛

-)تصنيع وتسويق مواد البناء.

-)لوازم ومعدات مسنوعة.

ام) حي  (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الداخلة) (73000  -  16 السون�شي رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد يوسف السنسي�شي):)1.111 
حصة بقي ة)111.111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السنسي�شي) يوسف  السيد 
عنوانه)ا()14)زنقة صواصون طابق)4 
بل دير)21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السنسي�شي) يوسف  السيد 
عنوانه)ا()14)زنقة صواصون طابق)4 
بل دير)21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 
غشت)2122)تحت رقم)1388/2022.

17I

ACCOF

EL GDAMRA CAR
شركة املحاصة
ت ويت حصص

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
EL GDAMRA CAR شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 حي 
الهناء بوزنيقة - 13100 بن سلي ان 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4227

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
انس س وري) )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (511
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111
مارس) (18 بساريخ) درافات  مح د 

.2122
انس س وري) )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (511
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111
مارس) (18 بساريخ) امللوكي  عث ان 

.2122
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب4ن سلي ان بساريخ)24)ماي)

2122)تحت رقم)382.
18I

ACCOF

EL GDAMRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
EL GDAMRA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجس اعي رقم 21 
حي الهناء بوزنيقة - 13100 بن 

سلي ان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.128827

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)18)مارس)2122)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)255488/6921.
19I

ACCOF

EL GDAMRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
EL GDAMRA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 حي 
الهناء بوزنيقة - 13100 بن سلي ان 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.128827

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)18)مارس)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم)21)حي الهناء)بوزنيقة)-)13100 
»شارع) إلى) املغرب«) سلي ان  بن 
رقم) ح زة  تجزئة  السعودي  العربي 

1 - 91181)طنجة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)255488/6921.
21I

ACCOF

GROMATART SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
GROMATART SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 2 حي 
وحدة الطابق 3 الشقة 5 - 28830 

املح دية املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.15687

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مخسل ة-االشغال) أشغال 

الع ومية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملح دية بساريخ)12)غشت)

2122)تحت رقم)1730/1516.
21I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

2KVIANDE
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال14يد 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

2KVIANDE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 57 زنقة 

موريسانيا صندوق ال14يد 2619 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.111219

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2121)تم اتخاذ) 15)دجن14) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

االنشطة) اضافة  ت ت  مايلي:)

الحالي) الشركة  نشاط  الى  السالية 

-شراء) السريعة) للوجبات  مطعم  (-

واسسي1اد وتصدير ج يع املواد الخام)

االستهالكية) واملواد  واإلكسسوارات 

وتحقيق) الشركة  لنشاط  الالزمة 

غرضها

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجس اعي الحالي للشركة)

من)57)زنقة موريسانيا صندوق ال14يد)

1)محل) مراكش الى الياس ين) (2619

عبد) املكاتب  فضاء) ع ارة  (1 رقم)

الكريم الخطابي)-)مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

و4  (2 املواد) تعديل  على  املوافقة 

وتحديث النظام األسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138818.

22I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

VITAPACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال14يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

VITAPACE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 57 شارع 
موريسانيا صندوق ال14يد 2619 - 

41111 مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.117583

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بن) فسيحة  )ة() السيد) ت ويت 
من) اجس اعية  حصة  (251 شعيب)
السيد) ل ائدة  حصة  (1.111 أصل)
غشت) (12 بساريخ) داليا مهدادي  )ة()

.2122
القادر) عبد  )ة() السيد) ت ويت 
من) اجس اعية  حصة  (251 مهدادي)
أصل)1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()
هنا مهدادي بساريخ)12)غشت)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138815.
23I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LAFORAIN IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال14يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

LAFORAIN IMMOBILIER »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 57 شارع 
موريسانيا صندوق ال14يد 2619 - 

41111 مراكش املغرب.



17005 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.126449

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

تقرر) (2122 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 LAFORAIN IMMOBILIER

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138825.

24I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HELIKOS PLANT

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 HELIKOS PLANT MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

العركوب رقم 7724-11 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HELIKOS PLANT MOROCCO

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلنشاءات الجوية واملكانية)؛

الطائرات) وتج يع  تصنيع  (-

املوجهة عن بعد للطي1ان.

وبيع ج يع) وشراء) البناء) صنع  (-

هياكل) وعناصر  الطي1ان  أجهزة 

الطائرات وملحقاتها ومعداتها)؛.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 73000  -  11-7724 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 AERO DYNALI الشركة)

 GHOST( CORPORATION( S.A( :

درهم) (99.111 بقي ة) حصة  (991

للحصة).

حصة) (11 (: السيد اح د هربوز)

بقي ة)1.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 AERO DYNALI الشركة)

 GHOST CORPORATION S.A

11- رقم) العركوب  شارع  عنوانه)ا()

7724 73000)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا() هربوز  اح د  السيد 

طريق والد زيان رقم)24)طابق)5)شقة)

الدار البيضاء) (21111 الجي1وند) (14

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() هربوز  اح د  السيد 

طريق والد زيان رقم)24)طابق)5)شقة)

الدار البيضاء) (21111 الجي1وند) (14

املغرب

 RAYANE SOUIKANE السيد)

BELGIQUE 1149)بلجيكا) عنوانه)ا()

بلجيكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1415.

25I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ULTRA PROPERTIES
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال14يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

ULTRA PROPERTIES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 57 شارع 
موريسانيا صندوق ال14يد 2619 - 

41111 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.128227

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 17)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اوريك) الحسين  السيد  اسسقالة 
وحيد) ك سي1  مهامه  من  السو�شي 
العزيزي) برادة  طارق  السيد  وتعيين 

ك سي1 وحيد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)
قيود) أي  وبدون  ومن صل  فردي 

للسيد طارق برادة العزيزي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) (13 املادة) تعديل  على  املوافقة 

القانون االسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138859.
26I

cabinet jdaini

 SKONDINAV
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 SKONDINAV IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االول ذي الرسم العقاري عدد 

30791/41 تجزئة النخيل اقامة 

املرابطين بالسعيدية - 63600 

السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SKONDINAV IMMOBILIERE

*منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  االول 

اقامة) النخيل  تجزئة  (40/30791

 63600 (- بالسعيدية) املرابطين 

السعيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: عطار) فاضل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عطار  فاضل  السيد 

السويد)99114)السويد السويد.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17006

عنوانه)ا() عطار  فاضل  السيد 
السويد)99114)السويد السويد

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب14كان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)472/2122.

27I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LABORATOIRE
 D›ANALYSES MEDICALES

AL MANAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال14يد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

 LABORATOIRE D›ANALYSES
MEDICALES AL MANAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 تجزئة 
بومس ار حي الش اء - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MEDICALES AL MANAR
مخس14) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السحليالت الطبية.
تجزئة) (9 (: عنوان املقر االجس اعي)
 41111 (- الش اء) حي  بومس ار 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 
11.111.111)درهم،)مقسم كالسالي:

 111.111 (: السيد نصيف زروال)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زروال  نصيف  السيد 
فيال زروال تجزئة سيدي عبد العزيز)
 41111 ابياض النخيل الش الي) (12

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() زروال  نصيف  السيد 
فيال زروال تجزئة سيدي عبد العزيز)
 41111 ابياض النخيل الش الي) (12

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138857.
28I

GESTION ALJANOUB

CHAHD SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 71111، 

العيون املغرب
CHAHD SAHARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 41 
بدون رقم حي الوحدة 2 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CHAHD SAHARA
غرض الشركة بإيجاز):)اإلنشاءات)
املعدنية)،)اللحام)،)الخراطة)،)األع ال)
الهيدروليكية والهوائية)،)امليكانيك)،)

السجارة العامة)،)اع ال مسعددة..
 41 زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
(- العيون) (2 الوحدة) حي  رقم  بدون 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد الخضي1 املحجوبي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
املحجوبي) الخضي1  السيد 
الحي) اشبيلية  زنقة  عنوانه)ا()
 71141 العيون) املر�شى  الصناعي 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
املحجوبي) الخضي1  السيد 
الحي) اشبيلية  زنقة  عنوانه)ا()
 71141 العيون) املر�شى  الصناعي 

العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2615/2122.
29I

BENRAHHAL SERVICES SARL AU

 BENRAHHAL SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BENRAHHAL SERVICES SARL
AU

س لي الع ارة رقم 11 بلوك B رقم 
52, جوهرة النسيم الحوزية ازمور ، 

24111، ازمور املغرب

 BENRAHHAL SERVICES SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي س لي 

الع ارة رقم 1 بلوك B رقم 52 تجزئة 

جوهرة النسيم الحوزية - 24111 

ازمور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 BENRAHHAL SERVICES SARL

.AU

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واداء) وتحريرالوثائق  نسخ  مكسبية,)

القواتي1 والضرائب).

س لي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الع ارة رقم)1)بلوك)B)رقم)52)تجزئة)

 24111 (- الحوزية) النسيم  جوهرة 

ازمور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 111 (: بن1حال) عائشة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة عائشة بن1حال عنوانه)ا()
 2 تجزئة حكي ة) (15 الزنقة) (11 رقم)

الجديدة)24111)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:



17007 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

السيدة عائشة بن1حال عنوانه)ا()
 2 تجزئة حكي ة) (15 الزنقة) (11 رقم)

الجديدة)24111)الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)15)غشت)

2122)تحت رقم)-.

30I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

Y.S BENI MELLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
Y.S BENI MELLAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج رقم 
133 حي الهدى بلوك 3 - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Y.S (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BENI MELLAL
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
الرياضية) واالدوات  الحاجيات 

واالسسي1اد والسصدير.
عنوان املقر االجس اعي):)كراج رقم)
133)حي الهدى بلوك)3 - 23000)بني)

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: يونس) حسون  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يونس  حسون  السيد 
 133 الرقم) (3 مج وعة) الهدى  حي 

23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() يونس  حسون  السيد 
 133 الرقم) (3 مج وعة) الهدى  حي 

23000)بني مالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ)24)غشت)

2122)تحت رقم)812.
31I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

AITHERM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
AITHERM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسسوطن 

عند مركز االع ال داي بسجزئة 
العث انية الحي االداري الطابق 
الثالث - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AITHERM
السكييف) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتهوية والسباكة والكهرباء.
عنوان املقر االجس اعي):)مسسوطن)
بسجزئة) داي  االع ال  مركز  عند 
الطابق) االداري  الحي  العث انية 

الثالث)-)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: سعيد) زندور  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعيد  زندور  السيد 
115)زنقة)3)حي م14وكة عين هارون)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  زندور  السيد 
115)زنقة)3)حي م14وكة عين هارون)

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ)24)غشت)

2122)تحت رقم)814.
32I

ADVOLIS

PARA&ORTHESE 48
إعالن مسعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

PARA&ORTHESE 48 »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مسجر 1 
ع ارة 65 الكولين العرفان - 61111 

وجدة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29519

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)17)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) قرار 

العام) الج ع  اعضاء) ات ق  مايلي:)

غزالن) اولدات  السيدة  مغادرة  على 

منصبها) من  واسسقالتها  للشركة 

السيد) وتس ية  وحيدة  ك سي1ة 

البكاي عيادة ك سي1 وحيد للشركة)

لتسي1) الصالحية  كامل  واعطائه 

غي1) ملدة  وذلك  الشركة  وت ثيل 

محدودة

على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 

العام) الج ع  اعضاء) ات ق  مايلي:)
القانون) تحيين  على  وباالج اع 

االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

الذي) بند رقم القانون االسا�شي:)
القانون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1112.

33I

BUREAU ESSOUFYANI

 BUREAU D›ETUDES

 TECHNIQUES

PLURIDISCIPLINAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 BUREAU D›ETUDES

 TECHNIQUES

PLURIDISCIPLINAIRES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17008

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
ابوبكر الصديق إقامة كويرينة حي 
املسي1ة الرسم العقاري عدد 12 
الدار 12 - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42797
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
مسبوعة) الشركة  تس ية 
ب خسصر) اإلقسضاء) عند 
 BUREAU (: تس يتها)
 D’ETUDES TECHNIQUES

.PLURIDISCIPLINAIRES
السنسيق) (: غرض الشركة بإيجاز)
والخ14ة) والسدريب  والسوجيه 
العامة،) الهندسة  في  واالستشارات 

املساعدة ال نية واإلدارية لإلدارات.
السدريب في) دراسات األثر البيئي،)

املجاالت املسعلقة بهدف الشركة.
القياس املسبق والقياس والسقييم)

للقياسات،)أع ال البناء)املسنوعة.
املسسلزمات واملعدات لل نسوجات)
املسنوعة.)تنظيم املؤت رات والندوات)
واملعارض) واالجس اعات  واملؤت رات 
اسسي1اد) تجارة،) وال عاليات امل اثلة،)
الهندسة) ومعدات  مواد  وتصدير 

املدنية بأنواعها..
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حي) كويرينة  إقامة  الصديق  ابوبكر 
 12 عدد) العقاري  الرسم  املسي1ة 

الدار)12 - 71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالسالي:
سبويه) هللا  عبد  مح د  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (5.111 (:

للحصة).
 5.111 (: املرو�شي) اح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

سبويه) هللا  عبد  مح د  السيد 
عنوانه)ا()مركب املالية ساحة املشور)

رقم)11 71111)العيون املغرب.
عنوانه)ا() املرو�شي  اح د  السيد 
الوحدة) مدينة  س  بلوك  (383 رقم)

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
سبويه) هللا  عبد  مح د  السيد 
عنوانه)ا()مركب املالية ساحة املشور)

رقم)11 71111)العيون املغرب
عنوانه)ا() املرو�شي  اح د  السيد 
الوحدة) مدينة  س  بلوك  (383 رقم)

71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2611/22.
34I

hana compta maroc

« KARAJA PROMO« 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

hana compta maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc

 »KARAJA PROMO » شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 59 

شارع إي ل زوال الطابق األول مكسب 
2 - 21182 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.530081
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
»KARAJA PROMO)»)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

إي ل زوال) شارع  (59 اإلجس اعي رقم)

الطابق األول مكسب)2 - 21182)الدار)

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ)

الهدف).

رقم) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
األول) الطابق  زوال  إي ل  شارع  (59
مكسب)2)الدار البيضاء)21182)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

عطراد) عبدالرزاق  السيد)ة()
حي) فارين  شارع  (6 رقم) وعنوانه)ا()
)ة() املغرب ك ص ي) الجديدة  (. (.14

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835491.

35I

SIETE MARROQUIES SARL AU

سياط ماريكوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SIETE MARROQUIES SARL AU
 N 17 HAY(MOHAMMADI(AIN

 KADOUS(FES ، 30000، FES
MAROC

سياط ماريكوس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 17 
حي املح دي عين قادوس فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.63685

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 يونيو) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ماريكوس) سياط  الوحيد  الشريك 
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم)17)حي)
املح دي عين قادوس فاس)-)30000 
أي) غياب  (: ل) نتيجة  املغرب  فاس 

نشاط اجس اعي.

 17 و حدد مقر السص ية ب رقم)
(- فاس) قادوس  عين  املح دي  حي 

30000)فاس املغرب.)
و عين:

الجارديني) شي اء) السيد)ة()
وعنوانه)ا()رقم)17)حي املح دي عين)
املغرب) فاس  (30000 فاس) قادوس 

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (16 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)2928.
36I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

نوريموديف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
نوري وديف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : زاوية 
شارع عبد هللا كنون وزنقة أبي 
جرير الط14ي ،الع ارة A الطابق 

األول املكسب رقم 1 - 91111 طنجة 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.104063
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 ماي) (31 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  نوري وديف 
 1.111.111 املحدودة مبلغ رأس الها)
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية)
شارع عبد هللا كنون وزنقة أبي جرير)
األول) الطابق  (A ،الع ارة) الط14ي)
املكسب رقم)1 - 91111)طنجة املغرب)
السس رار) اآلفاق  النعدام  نتيجة 

النشاط.



17009 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

و عين:

بشي1) إبن  مح د  السيد)ة()

الشيخ) زنقة  النزاهة  حي  وعنوانه)ا()

املغرب) طنجة  (91111  8 رقم) ميارة 

ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)17)يونيو)2122)وفي زاوية شارع)
عبد هللا كنون وزنقة أبي جرير الط14ي)

،الع ارة)A)الطابق األول املكسب رقم)

1 - 91111)طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256811.

37I

FIDUEXPRESS SARL

B.D.E.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

B.D.E.A شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

امان الرقم 88 - 28811 املح دية 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.11333

 ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي

تم) (2122 يونيو) (11 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (611.111« قدره)

»1.611.111)درهم«)إلى)»2.211.111 

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ)27)يونيو)

2122)تحت رقم)1437.

38I

DILIGOR

 Société SH DE
 DÉVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DILIGOR
 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue
 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 
املغرب

 Société SH DE
 DÉVELOPPEMENT

IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 
شارع 6 رقم 45 الطابق الس لي 
سيدي ال14نو�شي - 21611 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Société(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها
 SH DE DÉVELOPPEMENT

.IMMOBILIER
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) أو  املغرب  في  سواء) الشركة  من 

الخارج
السطوير) بع ليات  القيام  (•
وخاصة) أشكالها  بكافة  العقاري 
السقسيم والسجزئة والبناء)لن سها أو)
بهدف إعادة بيعها أو تأجي1ها لكافة)
األنشطة) أو  لإلسكان  املعدة  املباني 

السجارية والصناعية.
•)املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة)
في رأس املال في ج يع الشركات التي)
لها غرض م اثل أو مشابه)،)عن طريق)

إنشاء)شركة)،)أو املشاركة في تكوينها)،)

أو في زيادة رأس مال الشركات القائ ة)

أو حتى عن طريق الرعاية أو شراء) (،

األوراق املالية أو الشركات حقوق أو)

غي1 ذلك.

املعامالت) ج يع  (، عام) بشكل 

واملالية) والصناعية  السجارية 

املسعلقة) املنقولة  وغي1  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر باألشياء)

التي يحس ل أن) أو  (، املذكورة أعاله)

وكذلك) (، وتطويرها) تحقيقها  تعزز 

(، أي مشاركة مباشرة أو غي1 مباشرة)

بأي شكل من األشكال)،)في الشركات)

من أجل بعد أغراض م اثلة أو ذات)

صلة..

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (45 رقم) (6 شارع) القدس 

 21611 (- ال14نو�شي) الس لي سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد أح د الزراري):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد مح د العيار):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزراري  أح د  السيد 

 4 زنقة) إس اعيل  موالي  تجزئة 
 21412 مومن) سيدي  (37 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() العيار  مح د  السيد 

حي الوالء)شارع مح د زفزاف اقامة)
 2 فصيلة) (11 رقم) (1 ع ارة) ك ال 

الدارالبيضاء) (21411 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() الزراري  أح د  السيد 

 4 زنقة) إس اعيل  موالي  تجزئة 
 21412 مومن) سيدي  (37 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() العيار  مح د  السيد 

حي الوالء)شارع مح د زفزاف اقامة)

 2 فصيلة) (11 رقم) (1 ع ارة) ك ال 

الدارالبيضاء) (21411 البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835744.

39I

afaqconseil

AZER SNT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AZER SNT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنيت 

بيوزنيس سانت1 طريق مسلم تجزئة 

بوكار الطابق 3 الشقة رقم 14 باب 

دكالة مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZER (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.SNT

غرض الشركة بإيجاز):)--1)مقاول)

في أشغال البناء)أواالشغال املخسل ة

-2)أع ال بلومبي.
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-3تاجر.
زنيت) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بيوزنيس سانت1 طريق مسلم تجزئة)
باب) (14 الشقة رقم) (3 بوكار الطابق)
مراكش) (41111 (- مراكش) دكالة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد ازروال عصام):)811)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 211 (: زينب) املدن  ايت  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عصام  ازروال  السيد 
اسكجور) (49 تجزئة معطى هللا رقم)

مراكش)41111)مراكش املغرب.
السيدة ايت املدن زينب عنوانه)ا()
املحاميد) (843 رقم) النهضة  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() عصام  ازروال  السيد 
اسكجور) (49 تجزئة معطى هللا رقم)

مراكش)41111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)138184.
41I

CAM

GEDEQUIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

GEDEQUIP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28811 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GEDEQUIP
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. NÉGOCIANT
 271 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 28811  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املح دية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد مح د ريوش):)350)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
:)350)حصة) السيدة نجاة اهزام)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد مح د وهالب):)300)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ريوش  مح د  السيد 
املنصورية) (58 تجزئة مانسباي فيال)

13072)بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا() اهزام  نجاة  السيدة 
57)زنقة ابو عالء)زهر الشقة)23)حي)
البيضاء) الدار  (20253 املستش يات)

املغرب.
عنوانه)ا() وهالب  مح د  السيد 
الساملية)12)زنقة)21)ع ارة)21)شقة)

18 20253)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() ريوش  مح د  السيد 
املنصورية) (58 تجزئة مانسباي فيال)

13072)بوزنيقة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1654.
41I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 SOUIKECH RENT CAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOUIKECH RENT CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عالل 
ال ا�شي زنقة سل ان ال ار�شي ع ارة 
B الطابق الثالت رقم33 مكسب رقم 

2 . - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
.SOUIKECH RENT CAR SARL AU
تأجي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
عالل ال ا�شي زنقة سل ان ال ار�شي)
ع ارة)B)الطابق الثالت رقم33)مكسب)

رقم)2 . - 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: يوسف) الدباح  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يوسف  الدباح  السيد 

 44111 السقالة) تجزئة  (842

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() يوسف  الدباح  السيد 

 44111 السقالة) تجزئة  (842

الصويرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138802.

42I

BR CONSULTING

AYACH CATERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BR CONSULTING

 Résidence(Abraj(Tanja(bloc 9 N

 29, Avenue(Marrakech ، 90000،

TANGER maroc

AYACH CATERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي إس اعيل، إقامة موالي 

إس اعيل رقم 8 طابق 5 شقة 19 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

129821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AYACH(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

. CATERING
:)-)مسعهدو) غرض الشركة بإيجاز)
املطاعم وغي1هم من خدمات املطاعم
إدارة وتشغيل خدمات املطاعم) (-
الج اعية وأي خدمات تكون مك لة)
أو عرضية لهذا النشاط أو يحس ل أن)

تعزز تن يسه.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  إس اعيل،) موالي 
 -  19 5)شقة) 8)طابق) إس اعيل رقم)

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: مح د) عياش  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد عياش مح د عنوانه)ا()حي)
طنجة) (91111  11 رقم) (115 ال سح)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد عياش مح د عنوانه)ا()حي)
طنجة) (91111  11 رقم) (115 ال سح)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (16 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256630.
43I

EXTRA ACADEMY PRIVE

إكسترا أكاديمي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXTRA ACADEMY PRIVE
زنقة اح د شوقي رقم 33 

الخ يسات ، 15111، الخ يسات 
املغرب

إكست1ا أكاديمي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة اح د 

شوقي رقم 33 الخ يسات - 15111 

الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

29595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)إكست1ا)

أكاديمي.

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والسحضي1) والسقوية  الدعم  دروس 

للإلمسحانات والسكوين في اللغات.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- الخ يسات) (33 رقم) شوقي  اح د 

15111)الخ يسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 21.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اجغو  سكينة  السيدة 

 3 رقم) (12 شارع موالي رشيد اقامة)

11111)سال الجديدة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() اجغو  سكينة  السيدة 

 3 رقم) (12 شارع موالي رشيد اقامة)

11111)سال الجديدة املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)527.

44I

مكسب املحاسبة

ABWIDAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15111، 

الخ يسات املغرب
ABWIDAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 حي 

األمل واملاس - 15111 الخ يسات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
29593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ABWIDAD
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة أو البناء.
حي) (14 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الخ يسات) (15111 (- واملاس) األمل 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيدة أغزاف وداد):)811)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 211 (: نورالدين) أغزاف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() وداد  أغزاف  السيدة 
الخ يسات) (15111 حي البام واملاس)

املغرب.
السيد أغزاف نورالدين عنوانه)ا()
الخ يسات) (15111 حي البام واملاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() وداد  أغزاف  السيدة 

الخ يسات) (15111 حي البام واملاس)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)318.

45I

مكسب املحاسبة

SIFADIL PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2 ، 15111، 

الخ يسات املغرب

SIFADIL PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ي األمل 

املعازيز - 15111 الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SIFADIL PRO

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

-بيع) البناء-املساجرة) أو  املخسل ة 

السجهيزات املكسبية.

ي األمل) (: عنوان املقر االجس اعي)

املعازيز)-)15111)الخ يسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

الشافي) نور  أمين  مح د  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الشافي) نور  أمين  مح د  السيد 
املعازيز) االداري  الحي  عنوانه)ا()

15111)الخ يسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الشافي) نور  أمين  مح د  السيد 
املعازيز) االداري  الحي  عنوانه)ا()

15111)الخ يسات املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بساريخ)22 

غشت)2122)تحت رقم)-.
46I

ilyass boujaada

 SOCIETE MULTISERVICES
IKAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ilyass boujaada
دوار ازمورن الحسي ة ، 32000، 

الحسي ة املغرب
 SOCIETE MULTISERVICES
IKAOUEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

اكاون الج اعة الت1ابية عبدالغاية 
السواحل كسامة الحسي ة - . - 

32000 تارجيست املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE MULTISERVICES
.IKAOUEN SARL

م وض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو وسيط في ما يسعلق تحويل األموال)

والخدمات املالية).
مركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
عبدالغاية) الت1ابية  الج اعة  اكاون 
(- (. (- الحسي ة) كسامة  السواحل 

32000)تارجيست املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (51 (: السيدة نادية رماش)

بقي ة)111)درهم للحصة).
51)حصة) (: السيدة اي ان رماش)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رماش  نادية  السيدة 
تجزئة بهيج شارع سان لوي فاس) (9

30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() رماش  اي ان  السيدة 
تجزئة بهيج شارع سان لوي فاس) (9

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() رماش  نادية  السيدة 
تجزئة بهيج شارع سان لوي فاس) (9

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- االبسدائية بسارجيست بساريخ)

رقم)-.
47I

SABIRI(AUDIT(&(ADVISORY

 EDIFICATION BATIMENTS
ETUDES CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SABIRI(AUDIT & ADVISORY
357, شارع مح د الخامس, طابق 
9, رقم 2 ، 21251، الدار البيضاء 

املغرب
 EDIFICATION BATIMENTS
ETUDES CONSEILS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

59 شارع الزرقطوني الطابق 

الثامن الشقة رقم 24 - 21151 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.407037

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 يونيو) (30 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 EDIFICATION BATIMENTS

ETUDES CONSEILS)مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوان  درهم  (11.111

شارع الزرقطوني) (59 اإلجس اعي رقم)

 -  24 رقم) الشقة  الثامن  الطابق 

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (21151

املؤسس) الوحيد  املشت1ك  وفاة  (: ل)

الذي يحول دون القدرة على مواصلة)

مزاولة النشاط السجاري.

رقم) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الطابق) الزرقطوني  شارع  (59

 21151  -  24 رقم) الشقة  الثامن 

الدازالبيضاء)املغرب.)

و عين:

ميشيل) إزابيل  كلي1  السيد)ة()

بومون وعنوانه)ا()إقامة البسسان رقم)

الدارالبيضاء) (27223 داربوعزة) (141

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

شارع) (59 رقم) (: بالسص ية) املسعلقة 

الشقة) الثامن  الطابق  الزرقطوني 

رقم)24)الدارالبيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835630.

48I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 STATION SERVICES
KHACHANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

 STATION SERVICES KHACHANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

316 تجزئة ك اي العطاوية قلعة 
السراغنة - 43100 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5321
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
.STATION SERVICES KHACHANI
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوقود.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
قلعة) العطاوية  ك اي  تجزئة  (316
قلعة السراغنة) (43100 (- السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد خشاني كريم):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد خشاني املكي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):



17013 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

عنوانه)ا() كريم  خشاني  السيد 

رقم)316)تجزئة ك اي العطاوية قلعة)

السراغنة) قلعة  (43100 السراغنة)

املغرب.

عنوانه)ا() املكي  خشاني  السيد 

رقم)316)تجزئة ك اي العطاوية قلعة)

السراغنة) قلعة  (43100 السراغنة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() كريم  خشاني  السيد 

رقم)316)تجزئة ك اي العطاوية قلعة)

السراغنة) قلعة  (43100 السراغنة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ)18 

يوليوز)2122)تحت رقم)295/2122.

49I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

PNEUMATIQUE MAYYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

PNEUMATIQUE MAYYAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1227 

الهناء 1 - 43000 قلعة السراغنة 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1811

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مح د) )ة() السيد) ت ويت 

511)حصة اجس اعية من) الكحالوي)

أصل)1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()

مراد امين بساريخ)22)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ)27 
يوليوز)2122)تحت رقم)306/2022.
51I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

D H I TISSAGE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

 D H I TISSAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
اوكاد العطاوية قلعة السراغنة - 
43100 قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4413
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)27)يوليوز)2122)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 D H I TISSAGE الوحيد) الشريك 
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد)
(- السراغنة) قلعة  العطاوية  اوكاد 
املغرب) السراغنة  قلعة  (43100
عجز الشركة عن تغطية) (: نتيجة ل)

مصاري ها.
و حدد مقر السص ية ب دوار اوالد)
(- السراغنة) قلعة  العطاوية  اوكاد 

43100)قلعة السراغنة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()العالمي غانم وعنوانه)ا()
قلعة) العطاوية  اوكاد  اوالد  دوار 
السراغنة) قلعة  (43100 السراغنة)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ)18 

غشت)2122)تحت رقم)316/2022.

51I

centre(de(conseil(fiduciaire

CAFE RAFIKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre(de(conseil(fiduciaire
رقم 4 الطابق االول ساحة املسجد 
االعظم صندوق ال14يد 203 ابن 
اح د ، 26151، ابن اح د املغرب

CAFE RAFIKI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الص ا الرقم 14 الطابق االر�شي ابن 

اح د. - 26151 ابن اح د املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CAFE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.RAFIKI
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الص ا الرقم)14)الطابق االر�شي ابن)

اح د.)-)26151)ابن اح د املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: مح د) رفيقي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مح د  رفيقي  السيد 
تجزئة الحاجة فاطنة ابن اح د) (17

26151)ابن اح د املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مح د  رفيقي  السيد 
تجزئة الحاجة فاطنة ابن اح د) (17

26151)ابن اح د املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب4ن اح د بساريخ)29)غشت)

2122)تحت رقم)26.

52I

international business administration center

DEVTEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 international business
administration center

 rue(araar 3eme(étage(mers 97
 sultan(casablanca ، 2130،

casablanca maroc
DEVTEAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 97 زنقة 
العرعار ط 3 مرس السلطان 97 
زنقة العرعار ط 3 مرس السلطان 

20300 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.380253

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 29)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (DEVTEAM الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
مقرها اإلجس اعي)97)زنقة العرعار ط)
زنقة العرعار) (97 مرس السلطان) (3
الدار) (20300 مرس السلطان) (3 ط)
مشاكل) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

مادية كبي1ة.



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17014

زنقة) (97 و حدد مقر السص ية ب)
العرعار ط)3)مرس السلطان املغرب)

20300)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

كوا�شي) ح زة  السيد)ة()
بدار) فاط ة  حديقة  (15 وعنوانه)ا()
93200)دنيس فرنسا)93200)دنيس)

فرنسا ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)831532.

53I

A.Y JURIS

 TRANSPORT LSM
MOUTTAKI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

A.Y JURIS
 LOT(LAATARES 102 N4

 SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE
MAROC

 TRANSPORT LSM MOUTTAKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

عين العساريس ع ارة 112 الطابق 
الثاني رقم 4 الصخي1ات 12151 

الصخي1ات املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.136619

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املسقي) سعيد  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (511
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111
18)غشت) عبد العالي لكداني بساريخ)

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1649.
54I

CABINET ESSADKIA

 JABI AGRICOLE DE
L›ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

 JABI AGRICOLE DE L›ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 
الزنقة 18 حي الحرية الجنوبية - 

65451 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2121 يوليوز) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 JABI (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AGRICOLE DE L’ORIENTAL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 FABRICATION HUILES

. D’OLIVES
 12 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
(- الجنوبية) الحرية  حي  (18 الزنقة)

65451)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد جابي يونس):)1111)بقي ة)
111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد جابي يونس عنوانه)ا()حي)
 11 رقم) (18 الحرية الجنوبية الزنقة)

65451)العيون املغرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد جابي يونس عنوانه)ا()حي)
 11 رقم) (18 الحرية الجنوبية الزنقة)

65451)العيون املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بساوريرت بساريخ)23)غشت)

2121)تحت رقم)334.

55I

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

T T H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق
66 شارع مح د الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب
T T H COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة أبي 
جابر الط14ي اقامة ليليا الطابق 
األر�شي رقم 14 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
81825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2117 ف14اير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 T T H (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.COMPANY

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)
معدات املراقبة.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
أبي جابر الط14ي اقامة ليليا الطابق)
طنجة) (91111  -  14 رقم) األر�شي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: بكراوي) شوقي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بكراوي  شوقي  السيد 
زنقة ع ر ابن عبد العزيز ع ارة)7)رقم)

12 9111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بكراوي  شوقي  السيد 
زنقة ع ر ابن عبد العزيز ع ارة)7)رقم)

12 9111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2117)تحت رقم)1722.

56I

Maitre Idriss el khatib

FABRICOSMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
FABRICOSMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية طريق مرتيل قطعة 76 

و77 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32095
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FABRICOSMO
ج يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والطالء) والبالط  البناء) أنشطة 
والخشب) والكهرباء) والسباكة 

واألملنيوم،).
املنطقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
 76 قطعة) مرتيل  طريق  الصناعية 

و77 - 93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد نور الدين اشراط):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
اشراط) الدين  نور  السيد 
2)رقم) عنوانه)ا()شارع الجوالن زنقة)

11 93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
اشراط) الدين  نور  السيد 
2)رقم) عنوانه)ا()شارع الجوالن زنقة)

11 93000)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)2632.
57I

Maitre Idriss el khatib

BELLE VUE D’HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

BELLE VUE D’HORIZON شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 
رفم 28 حجر العروسة حدائق 

مرجان اقامة سياحية رقم 11 طابق 
1 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32093

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BELLE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.VUE D’HORIZON
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
الطريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حدائق) العروسة  حجر  (28 رفم)
مرجان اقامة سياحية رقم)11)طابق)

1 - 93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 ABM( holding( :( 999 الشركة)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد عبد املالك اعافر):)1)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الشركة)ABM holding)عنوانه)ا()
العروسة) حجر  (28 رفم) الطريق 
رقم) سياحية  اقامة  مرجان  حدائق 

11)طابق)1 93000)تطوان املغرب.
السيد عبد املالك اعافر عنوانه)ا()
العروسة) حجر  (28 رفم) الطريق 
رقم) سياحية  اقامة  مرجان  حدائق 

11)طابق)1 93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عبد املالك اهافر عنوانه)ا()
العروسة) حجر  (28 رفم) الطريق 
رقم) سياحية  اقامة  مرجان  حدائق 

11)طابق)1 93000)تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بساريخ)29 

غشت)2122)تحت رقم)2361.
58I

PRESCOF

LES RESIDENCES TITANIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
 LES RESIDENCES TITANIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
زنقة لبنان وابن بطوطة مكسب 2 - 

14111 القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51753

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تحويل) 28)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»زاوية زنقة لبنان وابن بطوطة مكسب)
2 - 14111)القنيطرة املغرب«)إلى)»4 
 -  1 زنقة سوس اقامة مروة مكسب)

14111)القنيطرة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)92393.
59I

fiduciaire(douiri

PETRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

PETRAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 4، 

ع ارة 11، تجزئة س ارة، شارع 6 

نوف14، ت14يكة سال - 11111 سال 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.11447

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 يوليوز) (14 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.251.111«

 2.111.111« إلى) درهم«) (751.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (12 بساريخ) بسال  االبسدائية 

2122)تحت رقم)39390.

61I

fiduciaire(douiri

NJIMI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

NJIMI SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 96 قطاع 

»د« حي الرح ة سال - 11111 سال 

املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18711

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (21 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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البناء)واالشغال العامة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (03 بساريخ) بسال  االبسدائية 

2122)تحت رقم)39407.
61I

fiduciaire(douiri

NJIMI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
NJIMI SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 96 قطاع 
»د« حي الرح ة سال - 11111 سال 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.18711

 ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي
رفع) تم  (2122 ماي) (16 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال 
من) أي  درهم«) (1.511.111«
 2.111.111« إلى) درهم«) (511.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (03 بساريخ) بسال  االبسدائية 

2122)تحت رقم)39407.
62I

fiduciaire(douiri

PETRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

PETRAC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 4، 
ع ارة 11، تجزئة س ارة، شارع 6 
نوف14، ت14يكة سال - 11111 سال 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11447

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()ع ران بنع وش)
 51 أصل) من  اجس اعية  حصة  (51
مصط ى) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

بنع وش بساريخ)14)يوليوز)2122.
ابراهيم) )ة() السيد) ت ويت 
من) اجس اعية  حصة  (51 بنع وش)
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (51 أصل)
يوليوز) (14 مصط ى بنع وش بساريخ)

.2122
)ة()سارة بنع وش) ت ويت السيد)
 51 أصل) من  اجس اعية  حصة  (51
مصط ى) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

بنع وش بساريخ)14)يوليوز)2122.
ت ويت السيد))ة()مريم الزعيم)51 
حصة اجس اعية من أصل)51)حصة)
ل ائدة السيد))ة()مصط ى بنع وش)

بساريخ)14)يوليوز)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) بسال  االبسدائية 

2122)تحت رقم)39390.
63I

fiduciaire(douiri

PETRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
PETRAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي شقة 4، 

ع ارة 11، تجزئة س ارة، شارع 6 
نوف14، ت14يكة سال - 11111 سال .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11447

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)2122)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) بسال  االبسدائية 

2122)تحت رقم)39390.

64I

املساوي

PROMABID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املساوي
11 ع ارة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

الطيب املسنبي ، 30000، فاس 
املغرب

PROMABID شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 85 زنقة 
الرياض الحي الحسني 3 طريق عين 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROMABID
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة والبناء)
)نكوص.

زنقة) (85 (: عنوان املقر االجس اعي)

طريق عين) (3 الرياض الحي الحسني)

الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد ح زة عابدي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: عابدي) إبراهيم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد ح زة عابدي عنوانه)ا()85 
طريق) (3 زنقة الرياض الحي الحسني)

عين الشقف)30000)فاس املغرب.

السيد إبراهيم عابدي عنوانه)ا()
 3 الحسني) الحي  الرياض  زنقة  (85

فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ح زة عابدي عنوانه)ا()85 
طريق) (3 زنقة الرياض الحي الحسني)

عين الشقف)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4442.

65I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

TARGUASSI DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

TARGUASSI DE TRAVAUX
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 شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
3 تجزئة صوفية رقم 21 عين ع ي1 - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.23267

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (TARGUASSI DE TRAVAUX
وعنوان) درهم  (411.111 رأس الها)
مقرها اإلجس اعي محل رقم)3)تجزئة)
21)عين ع ي1)-)30000  صوفية رقم)
فاس املغرب نتيجة ل):)توقف نشاط)

الشركة.
و حدد مقر السص ية ب محل رقم)
3)تجزئة صوفية رقم)21)عين ع ي1)-)

30000)فاس املغرب.)
و عين:

ديدي) العزيز  عبد  السيد)ة()
زواغة) (433 وفاق) حي  وعنوانه)ا()
)ة() ك ص ي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3496/022.
66I

LA MAROCAINE DES COMPTES

PARTNET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

LA MAROCAINE DES COMPTES
 159BD LA RESISTANCE N

 B20 CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC

PARTNET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تيكنوبارك 
طريق النواصر زاوية ر.س 114 

وس.ت 1129 - 21151 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.104683
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تحويل) (2122 ماي) (12 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
زاوية) النواصر  طريق  »تيكنوبارك 
 21151  -  1129 وس.ت) (114 ر.س)
»مكسب) إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 
غاندي) شارع  فافرو  زنقة  (9 رقم)
البيضاء) الدار  (20390 (- بالطو) حي 

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)830508.

67I

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

T T H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق
66 شارع مح د الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب
T T H COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

سجل اسة ع ارة موالي علي 
الشريف الحي االداري - 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.81825

 ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي
تم) (2121 دجن14) (28 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 
أي) درهم«) (6.111.111« قدره)
إلى) درهم«) (6.111.111« من)
طريق) عن  درهم«) (12.111.111«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2121)تحت رقم)3587.

68I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

ليميتليس إنجينيرينج إي 

كونسولتينج

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 CONFIDENTIA(AUDIT &

CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence(Panorama(GH 1

 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC

لي يسليس إنجيني1ينج إي 

كونسولسينج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 30 شارع 

رحال املسكيني الطابق 2 الشقة 5 - 

21251 الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري)

.536285

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ت ويت السيد))ة()املهدي شوقاي)

151)حصة اجس اعية من أصل)300 

إس اعيل) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

مدري بساريخ)15)يوليوز)2122.

ت ويت السيد))ة()املهدي شوقاي)

أصل) من  اجس اعية  حصة  (151

طارق) )ة() 300)حصة ل ائدة السيد)

بوطرشح بساريخ)15)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)26653.

69I

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

T T H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

66 شارع مح د الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب

T T H COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

سجل اسة ع ارة موالي علي 

الشريف الحي االداري - 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.81825

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2121 شتن14) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (5.111.111«

»1.111.111)درهم«)إلى)»6.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكسوبر) (13 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2121)تحت رقم)5428.

71I

FIL CONSEIL

NECAPTRAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 51111، مكناس املغرب

NECAPTRAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل رقم 

3 املسسخرج من الع ارة رقم 59 
رياض الزيسون - 51111

 مكناس املغرب



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17018

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 مارس) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NECAPTRAF

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة والبناء

بائع مواد البناء

املساجرة.

املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) الع ارة  من  املسسخرج  (3 رقم)
51111)مكناس) (- 59)رياض الزيسون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 5.111 (: فناني) حسن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد حسن فناني عنوانه)ا()رقم)

مكناس) ع  م  ب  البلدية  تجزئة  (79

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد حسن فناني عنوانه)ا()رقم)

مكناس) ع  م  ب  البلدية  تجزئة  (79

51111)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3100.

71I

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

T T H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق
66 شارع مح د الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب
T T H COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة أبي 
جابر الط14ي اقامة ليليا رقم 14 - 

91111 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.81825

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)23)أكسوبر)2118)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ليليا) اقامة  الط14ي  جابر  أبي  »زنقة 
14 - 91111)طنجة املغرب«)إلى) رقم)
موالي) ع ارة  سجل اسة  زنقة  (17«
 9111 (- علي الشريف الحي االداري)

طنجة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون14) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2118)تحت رقم)7689.
72I

centre(de(conseil(fiduciaire

ZONE 56
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

centre(de(conseil(fiduciaire
رقم 4 الطابق االول ساحة املسجد 
االعظم صندوق ال14يد 203 ابن 
اح د ، 26151، ابن اح د املغرب
ZONE 56 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

القواس ة قيادة املعاريف سيدي 
الدهبي ابن اح د - 26151 ابن 

اح د املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZONE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.56
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وانشطة رياضية.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
سيدي) املعاريف  قيادة  القواس ة 
الدهبي ابن اح د)-)26151)ابن اح د)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 211 (: تورية) هديوي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
211)حصة) (: السيد ترابي الباين)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 211 (: امين) مح د  ترابي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (211 (: مراد) ترابي  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (211 (: السيد ترابي مهدي)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() تورية  هديوي  السيدة 
االصالح) تجزئة  الداخلة  زنقة  (416
ابن اح د)26151)ابن اح د املغرب.

السيد ترابي الباين عنوانه)ا()416 
ابن) االصالح  تجزئة  الداخلة  زنقة 

اح د)26121)ابن اح د املغرب.
السيد ترابي مح د امين عنوانه)ا()
االصالح) تجزئة  الداخلة  زنقة  (416
ابن اح د)26151)ابن اح د املغرب.

 416 السيد ترابي مراد عنوانه)ا()
ابن) االصالح  تجزئة  الداخلة  زنقة 

اح د)26151)ابن اح د املغرب.

السيد ترابي مهدي عنوانه)ا()416 
ابن) االصالح  تجزئة  الداخلة  زنقة 

اح د)26151)ابن اح د املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ترابي مح د امين عنوانه)ا()
االصالح) تجزئة  الداخلة  زنقة  (416

ابن اح د)26151)ابن اح د املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ب4ن اح د بساريخ)29)غشت)

2122)تحت رقم)25.

73I

CHIFAA CONSEIL

VENDITA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR

 3EME(ETAGE(APPARTEMENT

 14 BAB(DOUKALA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

VENDITA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املج ع 

السكني البهجة فيال 162 املحاميد 

11 - - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.VENDITA NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)•)تاجر.

الرق ية) األجهزة  وبيع  شراء) (•

وأجهزة الك بيوتر.



17019 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

االسسي1اد والسصدير دون قيود) (•
مرجعية.

املج ع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املحاميد) (162 فيال) البهجة  السكني 

11 - - 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 21.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
أو) ح د  أيت  أس اء) السيدة 
 111 بقي ة) حصة  (111 (: إبراهيم)

درهم للحصة).
 111 (: اناريع) مصط ى  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
أو) ح د  أيت  أس اء) السيدة 
 458 رقم) (1 آفاق) إبراهيم عنوانه)ا()

سعادة)41111)مراكش املغرب.
السيد مصط ى اناريع عنوانه)ا()
اإلقلي ية) لإلدارة  امللكي  املعهد 
بالقنيطرة.)14111)القنيطرة.)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد أس اء)أيت ح د أو إبراهيم)
سعادة) (458 رقم) (1 آفاق) عنوانه)ا()

4111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138810.
74I

aice compta

FEDALA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
FEDALA IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 271 

زنقة 17 حسنية 1 شارع املقاومة - 
21651 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FEDALA IMMOBILIER

الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجس اعي):)271)زنقة)

17)حسنية)1)شارع املقاومة)-)21651 

املح دية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

السيد عبد الرحيم تجوي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

تجوي) الرحيم  عبد  السيد 

 21 تجزئة السييسطا رقم) عنوانه)ا()

28811)املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

تجوي) الرحيم  عبد  السيد 

 21 تجزئة السييسطا رقم) عنوانه)ا()

28811)املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1662.

75I

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

T T H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق
66 شارع مح د الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب
T T H COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

سجل اسة ع ارة موالي علي 
الشريف الحي االداري - 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.81825

 ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي
تم) (2121 دجن14) (28 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 
أي) درهم«) (8.111.111« قدره)
إلى) درهم«) (12.111.111« من)
طريق) عن  درهم«) (21.111.111«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)4351.
76I

MASSILIA CONSEIL SARL

 MASSILIA« ماسيليا كونساي
»CONSEIL

إعالن مسعدد القرارات

MASSILIA CONSEIL SARL
76 شارع األمي1 ولي العهد موالي 
الحسن ع ارة باسسور الطابق 

الخامس رقم 22 ، وجدة املغرب ، 
61111، وجدة املغرب

 MASSILIA« ماسيليا كونساي
CONSEIL« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 30 شارع 
مح د الخامس ع ارة اإلكصلونص 
الطابق السادس رقم 16 , وجدة - 

61111 وجدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31835

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)24)ماي)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل) تم  (: االجس اعي) املقر  تحويل 

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

ع ارة) الخامس  مح د  شارع  (30 («

رقم) السادس  الطابق  اإلكصلونص 

شارع) (76 (« إلى) وجدة املغرب«) (، (16

األمي1 ولي العهد موالي الحسن ع ارة)

(، (22 رقم) الخامس  الطابق  باسسور 

وجدة املغرب«

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رأس ال الشركة):)تم رفع رأس ال)

 1.511.111« قدره) ب بلغ  الشركة 

درهم«) (511.111« من) أي  درهم«)

طريق) عن  درهم«) (2.111.111« إلى)

إدماج احسياطي أو أرباح أوعالوات في)
رأس املال مع إجراء)مقاصة مع ديون)

الشركة املحددة املقدار)

و املسسحقة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) و7) (6 (،4 السعديل الالحق للبنود)

النظام األسا�شي؛

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقراإلجس اعي) يقع  (: املقراإلجس اعي)

العهد) ولي  األمي1  شارع  (76 (« (: في)

موالي الحسن ع ارة باسسور الطابق)

املغرب«.) وجدة  (، (22 رقم) الخامس 

يجوز نقله إلى أي مكان آخر ب وجب)

قرار ج اعي غي1 عادي من املساه ين)

للسعديالت) املطلوبة  باألغلبية  يسخذ 

وإغالق) ونقل  إنشاء) يسم  القانونية.)

املؤسسات ال رعية في ج يع األماكن)

مع مراعاة) بقرار بسيط من اإلدارة،)
تكون) قد  التي  الصالحيات  حدود 

منصوص عليها لهذه الع ليات.
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بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

التي) الحصص  ت ثل  (: املساه ات)

حصرًيا) الشركة  مال  رأس  تشكل 

ساهم في الشركة) مساه ات نقدية.)

الشركاء)السالية أس اؤهم:)مبلغ نقدي)

)مليون) درهم) (1،800،000.00 قدره)

للسيدة مريم) وث ان ائة ألف درهم()

رشدي)؛)واملبلغ النقدي)211.111.11 

من اآلنسة) )مائسا ألف درهم() درهم)

جيهان نهراوي.)

 2.111.111.11 أي ما مج وعه) (

مبلغ) وهو  درهم() )مليوني  درهم)

درهم) ()2.111.111.11( مليوني)

 (21.111( ألف) عشرين  يعادل 

ومدفوعة) مكستبة  حصةإجس اعية 

بالكامل.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد) تم  (: اإلجس اعي) املال  رأس 

مليوني) ب بلغ  اإلجس اعي  املال  رأس 

مقسم) درهم  ()2.111.111.11(

حصة) ()21.111( ألف) عشرين  إلى 

إجس اعية من مائة))111()درهم لكل)

منها)،)مرق ة من)1)إلى)21.111)،)كلها)

بالكامل) مدفوعة  املرتبة  ن س  من 

ب ا يتناسب) ومخصصة إلى الشركاء)

وه ا:) (، منهم) كل  مساه ات  مع 

حصة) (18111 السيدة مريم رشدي)

حصة) (2111 واآلنسة جيهان نهراوي)

=======)==)=========)))إج الي)

عن) اإلفراج  يسم  حصة  (21111

ال ائض بقرار من املديرين املشاركين)

على دفعة واحدة أو أكث1 خالل فت1ة)

من) سنوات  ()5( خ س) تسجاوز  ال 

تسجيل الشركة في السجل السجاري

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)2486.

77I

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

T T H COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

مكسب األسساذ أمين الهجري موثق

66 شارع مح د الخامس رقم 14 ، 

91111، طنجة املغرب

T T H COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة أبي 

جابر الط14ي اقامة ليليا رقم 14 - 

91111 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81825

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2118 أكسوبر) (23 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)»111.111 

عن) درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون14) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2118)تحت رقم)7689.

78I

aice compta

ED MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

ED MEDIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 271 

زنقة 17 حسنية 1 شارع املقاومة - 

21651 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ED (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MEDIC

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات واألجهزة الطبية.

عنوان املقر االجس اعي):)271)زنقة)

17)حسنية)1)شارع املقاومة)-)21651 

املح دية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

السيد عبد الرحيم تجوي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

تجوي) الرحيم  عبد  السيد 

 21 تجزئة السييسطا رقم) عنوانه)ا()

28811)املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

تجوي) الرحيم  عبد  السيد 

 21 تجزئة السييسطا رقم) عنوانه)ا()

28811)املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1674.

79I

GLOBAL AUDITAX

AGRIBIBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب

AGRIBIBI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : سيدي 

بيبي الطريق الرئيسية اكادير 

اشسوكة ايت باها سيدي بيبي 

الطريق الرئيسية اكادير اشسوكة 

ايت باها 87274 سيدي بيبي 

املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12161

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2118 يناير) (15 املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (AGRIBIBI

 111.111 رأس الها) مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي) مقرها  وعنوان  درهم 

سيدي بيبي الطريق الرئيسية اكادير)

اشسوكة ايت باها سيدي بيبي الطريق)

باها) ايت  اشسوكة  اكادير  الرئيسية 

نتيجة) املغرب  بيبي  سيدي  (87274

إلنعدام اي نشاط واملنافسة.

و عين:

السيد)ة()جواد كريوي وعنوانه)ا()
بلوك)1)رقم)214)حي االمل ايت ملول)

املغرب ك ص ي) ملول  ايت  (81111

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)15)يناير)2118)وفي سيدي بيبي)

الطريق الرئيسية اكادير اشسوكة ايت)

باها)-)87274)سيدي بيبي املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1549.

81I
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GLOBAL AUDITAX

ATLASTRUCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب

ATLASTRUCK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي احشاش 

12 سيدي بيبي اشسوكة ايت باها - 

87274 سيدي بيبي املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13661

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 يونيو) (27 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 ATLASTRUCK الوحيد) الشريك 

درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 

احشاش) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

(- سيدي بيبي اشسوكة ايت باها) (12

87274)سيدي بيبي املغرب نتيجة ل):)

انعدام اي نشاط واملنافسة.

و حدد مقر السص ية ب احشاش)

(- سيدي بيبي اشسوكة ايت باها) (12

87274)سيدي بيبي املغرب.)

و عين:

االصبهاني) مح د  السيد)ة()

وعنوانه)ا()تجزئة ال ردوس ع ارة)92 

عين السبع الدار البيضاء) شقة ج1)

21611)الدار البيضاء)الدار البيضاء)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1599.

81I

GLOBAL AUDITAX

ATLASTRUCK

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

ق ل السص ية

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب

ATLASTRUCK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : احشاش 

12 سيدي بيبي اشسوكة ايت باها - 

87274 سيدي بيبي املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.13661

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2122)تقرر حل)

ATLASTRUCK)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

مقرها اإلجس اعي احشاش)12)سيدي)

 87274 (- باها) ايت  اشسوكة  بيبي 

النعدام) نتيجة  املغرب  بيبي  سيدي 

اي نشاط واملنافسة.

و عين:

االصبهاني) مح د  السيد)ة()

ع ارة) ال ردوس  تجزئة  وعنوانه)ا()

السبع) عين  (1 ج) شقة  (1 طابق) (92

21611)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)14)يوليوز)2122)وفي احشاش)

(- سيدي بيبي اشسوكة ايت باها) (12

87274)سيدي بيبي املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1611.

82I

GLOBAL AUDITAX

AGRIBIBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب

AGRIBIBI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 

بيبي الطريق الرئيسية اكادير 

اشسوكة ايت باها - 87274 سيدي 

بيبي املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12161

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2118 يناير) (12 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 مبلغ رأس الها) (AGRIBIBI

اإلجس اعي) مقرها  وعنوان  درهم 

سيدي بيبي الطريق الرئيسية اكادير)

سيدي) (87274 (- باها) ايت  اشسوكة 

اي) انعدام  (: ل) نتيجة  املغرب  بيبي 

نشاط واملنافسة.

السص ية ب سيدي) مقر  و حدد 

بيبي الطريق الرئيسية اكادير اشسوكة)

بيبي) سيدي  (87274 (- باها) ايت 

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()جواد كريوي وعنوانه)ا()
بلوك)1)رقم)214)حي االمل ايت ملول)

املغرب ك ص ي) ملول  ايت  (81111

)ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1548.

83I

LEADING PARTNERS

OZONEWELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 

551511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات)

السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  االقسضاء)

.OZONEWELL

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) وصيانة  وتركيب  وتوريد 

واملعدات الكهرو تقنية واإللكت1ونية)

ملعالجة جودة الهواء)واملاء.

حلول) وتن يذ  وتدريب  دراسة 

معالجة جودة الهواء)واملاء.

السحكم والقياس والسحليل جودة)

الهواء)واملاء..

زاوية) االجس اعي:) املقر  عنوان 

شارع عبد املومن,)زنقة س ية إقامة)

21)حي النخيل) شهرزاد طابق)3)رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد حسن باعدي):)340)حصة)

بقي ة)34.000)درهم للحصة.

السيد أح د باعدي):)330)حصة)

بقي ة)33.000)درهم للحصة.

السيد مني1 أوحداش):)330)حصة)

بقي ة)33.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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 22 السيد حسن باعدي عنوانه)
زنقة ابراهيم النخعي طابق)2)الشقة)
الدار البيضاء) (21111 املعاريف) (12

املغرب.
السيد أح د باعدي عنوانه إقامة)
حدائق كالي ورنيا إقامة أ الشقة)19 
الدار) (21111 كالي ورنيا.) (4 طابق)

البيضاء)املغرب.
عنوانه) (: أوحداش) مني1  السيد 
الطوابل) (148 رقم) بغداد  شارع 

93040)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 22 السيد حسن باعدي عنوانه)
زنقة ابراهيم النخعي طابق)2)الشقة)
الدار البيضاء) (21111 املعاريف) (12

املغرب.
السيد أح د باعدي عنوانه إقامة)
حدائق كالي ورنيا إقامة أ الشقة)19 
الدار) (21111 كالي ورنيا.) (4 طابق)

البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)25835.
84I

GLOBAL AUDITAX

TRANS AOUZALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب
TRANS AOUZALE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 

سيدي بومزكيد امي مقورن بيوكرى 
- 87222 بيوكرى املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.23019
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)2122)تقرر حل)

ذات) شركة  (TRANS AOUZALE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار)
سيدي بومزكيد امي مقورن بيوكرى)
نتيجة) املغرب  بيوكرى  (87222  -

النعدام اي نشاط واملنافسة.
و عين:

السيد)ة()مح د اوزال وعنوانه)ا()
مقورن) امي  بومزكيد  سيدي  دوار 
بيوكرى) (87222 باها) ايت  اشسوكة 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
دوار) وفي  (2122 يوليوز) (14 بساريخ)
سيدي بومزكيد امي مقورن بيوكرى)

- 87222)بيوكرى املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1612.
85I

GLOBAL AUDITAX

TRANS AOUZALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب
TRANS AOUZALE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

سيدي بومزكيد امي مقورن بيوكرى 
- 87222 بيوكرى املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23019
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يونيو) (23 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 TRANS الوحيد) الشريك  ذات 
AOUZALE)مبلغ رأس الها)111.111 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار)
سيدي بومزكيد امي مقورن بيوكرى)

(: بيوكرى املغرب نتيجة ل) (87222  -

انعدام اي نشاط واملنافسة.

دوار) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
سيدي بومزكيد امي مقورن بيوكرى)

- 87222)بيوكرى املغرب.)

و عين:

السيد)ة()مح د اوزال وعنوانه)ا()

مقورن) امي  بومزكيد  سيدي  دوار 
بيوكرى) (87222 باها) ايت  اشسوكة 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1611.

86I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

G4 TRAVAUX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

G4 TRAVAUX(MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 7 

ع ارة جاد باب بطيوي - 51111 

مكناس املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.54115

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عس ان) اهري  )ة() السيد) ت ويت 

حصة اجس اعية من أصل) (11.111

)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (11.111

سعيد الوالع بساريخ)29)يونيو)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 السجارية ب كناس بساريخ)

2122)تحت رقم)2649.

87I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 GLOBAL CENTER OF
FORMATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 GLOBAL CENTER OF

FORMATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 35 
شارع عالل بن عبد هللا رقم 13 

الطابق 7 - 51111 مكناس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

56167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2121 شتن14) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 GLOBAL CENTER OF (:

.FORMATION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
السعليم) (, التسي1) في  االستشارات 

الخاصة بكافة أشكاله.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
35)شارع عالل بن عبد هللا رقم)13 

الطابق)7 - 51111)مكناس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
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 511 (: اسية) سلي اني  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: عزيزة) العلوي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة سلي اني اسية عنوانه)ا()

اقامة النعيم ع ارة س شقة رقم)11 

مكناس) (51111 املحطة م ج) شارع 

املغرب.

عنوانه)ا() عزيزة  العلوي  السيدة 

59)درب سيدي لحسن سيدي اع ر)

51111)مكناس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة سلي اني اسية عنوانه)ا()

اقامة النعيم ع ارة س شقة رقم)11 

مكناس) (51111 املحطة م ج) شارع 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)1786.

88I

Pôle Business

MARJANA BUILDING SMB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Pôle Business

 Res(amlak(bernoussi(gh 11

 imm 125 appt(n 1 Casablanca،

21111، الدار البيضاء املغرب

 MARJANA BUILDING SMB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع اللة 

ياقوت زنقة العرعار 9 إقامة جاليس 

الطابق الرابع رقم 17 - 21511 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

552393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MARJANA BUILDING SMB

السطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.

عنوان املقر االجس اعي):)شارع اللة)

ياقوت زنقة العرعار)9)إقامة جاليس)

 21511  -  17 رقم) الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: رو�شي) أمينة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).)

 111111 (: السيدة أمينة رو�شي)

بقي ة)111.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رو�شي  أمينة  السيدة 

سيدي) (118 رقم) مرجانة  تجزئة 

الدارالبيضاء) (21281 معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() رو�شي  أمينة  السيدة 

سيدي) (118 رقم) مرجانة  تجزئة 

معروف)21281)الدارالبيضاء)املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833874.

89I

ETABLISSEMENT GHAITI

PARC SAADIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع العركوب رقم)11)،)73000،)

الداخلة املغرب

PARC SAADIENNE)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

حي) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 B20( -( 73000 رقم) (، (11 القسم)

الداخلة املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)

رقم السقييد في السجل السجاري):)

22349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PARC (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.SAADIENNE

إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واسسغالل وتسيي1 منسجعات أللعاب)

األط ال واملخي ات السياحية ومقهى)

ومطعم)..

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 B20( -( 73000 رقم) (، (11 القسم)

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

السيد حانة ح يدي):)511)حصة)

بقي ة)51.111,11)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة حانة ح يدي عنوانه)ا()

 73000  21 بلوك) (1 القسم) حي 

الداخلة املغرب.

علوي) هاشمي  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)67)زنقة السعديين حي)

تاح دانت الريش)52411)الراشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة حانة ح يدي عنوانه)ا()

 73000  21 بلوك) (1 القسم) حي 

الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1418/2122.

91I

PROXY FINANCE

RED ROCK SAHARA
إعالن مسعدد القرارات

PROXY FINANCE

زاوية شارع يعقوب املنصور وشارع 

عالل ال ا�شي ، ع ارة رقم 24 

)فضاء الص وة( ، الطابق الثالث ، 

مكسب رقم 23 ، 41111، مراكش 

املغرب

RED ROCK SAHARA »شركة 

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ملسقى 

شارع مح د الخامس وزنقة إبن 

حبوس، ع ارة رقم 9 الطابق الثاني 

رقم 15 مراكش - - مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.123657

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)14)أبريل)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

والسوزيع) األسهم  بيع  على  املوافقة 

الجديد لرأس املال.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)اإلفراج الجزئي عن رأس املال)

عن طريق تحويل الذمم املدينة إلى)

الحساب الجاري لل ساهم.
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على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تعديل املادتين)6)و7)والسعديل)

املرتبط بالنظام األسا�شي.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
االست1اتيجي) املجلس  أعضاء) تعيين 

ورئيسه.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي1 الشكل القانوني للشركة.
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

سلطة السوقيع.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
تم) (، الشركة) تأسيس  خالل  مايلي:)
درهم) (3،000،000.00 الس14ع ب بلغ:)
ب وجب) سهم.) (30000 أي:) (، نقًدا)
العادية) العامة غي1  أحكام الج عية 
تقرر اإلفراج) (، (14/14/2122 بساريخ)
طريق) عن  املال  رأس  من  جزء) عن 
مقاصة الذمم املدينة املسسحقة في)
في شركة) للشريك  الجاري  الحساب 
 RED( ROCK( CAPITAL«( S.A.R.L«
أي) درهم  (2.111.111.11 لألمر)
(، الغاية) ولهذه  إجراء(.) (21111(
لرأس) املكونة  ت ثل األسهم األصلية 
مساه ات) (، املدفوعة جزئًيا) (، املال)
درهم) (3.000.000.00 ب بلغ:) نقدية 
ومساه ة) درهم() ماليين  )ثالثة 
من) املسسحقة  املسسحقات  ب قاصة 
ب بلغ) املرتبطة  الجاري  الحساب 
)مليوني) درهم.) (2.111.111.11

درهم(.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
ب بلغ) املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:)
)عشرة) درهم) (10،000،000.00
جزئًيا) تحريره  تم  (، درهم() ماليين 
وهي) على تأسيس هذه الشركة.) بناًء)
مقس ة إلى مائة ألف سهم من فئة)
درهم) (111 اس ية) بقي ة  واحدة 
 RED ROCK« شركة) منها.) لكل 
سهم) (75.111 ش.م.ل.) (»CAPITAL
 7511.111.11 (.................. أي:)
السيد) درهم.)شركة)»AKYD«)ش.م.)
 SARLES ...... شركة) (، بيي1) (، تيي1ي)
(.................... أي:) (، 5،000)......)سهم)
500،000.00)درهم.)السيد سعيد)  ..

 5.111 (...... (...... (.................. نادي)
 511.111.11 (.................. أي:) سهم 

درهم
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)5158.
91I

YOUNESS BENMOUSSA

CATE LADY SARL AU
إعالن مسعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تي لت، 

Tiflet(Maroc ،15411
CATE LADY SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 16 

شارع املسجد تجزئة م14وكة تي لت 
15411 تي لت املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.27141
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)26)يناير)2122
تم اتخاذ القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
من) الشركة  تس ية  تغيي1  مايلي:)
 CATE الى) (ERRAHMAOUI PARA

LADY SARL AU
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بيع) من:) االجس اعي  الهدف  تغيي1 
انساج) (: لوازم وتجهيزات الصيدلة إلى)
وبيع املنسوجات السج يل)/)السصدير)

واالسسي1اد)/السجارة اإللكت1ونية)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام األسا�شي ومالئ سه
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 CATE LADY SARL تس ية الشركة)

AU
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
انساج) للشركة:) االجس اعي  الهدف 
وبيع املنسوجات السج يل)/)السصدير)

واالسسي1اد)/السجارة اإللكت1ونية)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)325.
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YOUNESS BENMOUSSA

)XEREDA LOY(S.X.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تي لت، 

Tiflet(Maroc ،15411
XEREDA LOY(S.X.L( شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الرشاد 
املجال م رقم 491 تي لت 15411 

تي لت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. (XEREDA LOY(S.X.L
إنساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األكياس والكرتون)/)إنساج السغليف.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تي لت) (491 رقم) م  املجال  الرشاد 

15411)تي لت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد عبداالوي س يان):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

س يان) عبداالوي  السيد 

عنوانه)ا()حي ال رح زنقة اس ارة رقم)

41)تي لت)15411)تي لت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

س يان) عبداالوي  السيد 

عنوانه)ا()حي ال رح زنقة اس ارة رقم)

41)تي لت)15411)تي لت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 االبسدائية بتي لت بساريخ)

2122)تحت رقم)473.
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YOUNESS BENMOUSSA

société friday multi travaux
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تي لت، 

Tiflet(Maroc ،15411

 société friday multi travaux

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الجديد 

بلوك 14 رقم 111 تي لت - 15411 

تي لت املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.599

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)17)غشت)2122)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 111 رقم) (14 بلوك) الجديد  »حي 

إلى) تي لت املغرب«) (15411 (- تي لت)

 11 املج وعة) الرشاد  حي  (2 »مرأب)
تي لت) (15411 (- تي لت) (1111 رقم)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 االبسدائية بتي لت بساريخ)

2122)تحت رقم)476.

94I
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EURO ACCOUNTING HOUSE

 BIG ADVENTURE TRAVEL
COMPANY

إعالن مسعدد القرارات

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 BIG ADVENTURE TRAVEL

COMPANY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الشقة 
رقم 9 الطابق الثاني زنقة سي1كوف 

إقامة الرح ة - 24111 الجديدة 

امل لكة املغربية.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.13569

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

تم اتخاذ) (2122 يونيو) (28 املؤرخ في)

القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)االحس اظ باملسي1 القديم ل رع)

 ANDREE السيد) باملغرب  الشركة 

 30 غاية) الى  (DANIEL JACOB

جديد) مسي1  وتعيين  (2122 شتن14)

من تاريخه في شخص السيد) ابسداء)

 WILLOUGHBY SHAWN DALE

السيدة) وتعيين  محدودة  غي1  ملدة 

 TUTEN GRACIA WALKER

املسحدة) بالواليات  للشركة  كرئيسة 

األمريكية وكدا فرعها باملغرب

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

منح الصالحيات لسن يد االجراءات

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

شركة) فرع  يخص  االعالن  مايلي:)

أجنبية باملغرب ال تسوفر على النظام)

األسا�شي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)22)غشت)

2122)تحت رقم)29147.
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fidia(audit

ELMASRY SOLAIRE
 املصري صولي1

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani 211

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc
ELMASRY SOLAIRE املصري 
صولي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 211 زنقة 

مصط ى املعاني الطابق االول 
الشقة 6 الدار البيضاء 20130 

الدار البيضاء الخغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548565
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
املصري) (ELMASRY SOLAIRE

صولي1.
االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطاثة الش سية.
 211 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
زنقة مصط ى املعاني الطابق االول)
الشقة)6)الدار البيضاء)20130)الدار)

البيضاء)الخغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
 25 (: محت1م) الصافية  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
عبد) لبيب  مح د  اسامة  السيد 
العظيم بربش):)75)حصة بقي ة)111 

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة الصافية محت1م عنوانه)ا()
السوفيف) الرياح  زياد ش  اللواء) برج 

بنخا القيلوبية)111)بنها مصر.
لبيب) مح د  اسامة  السيد 
برج) عنوانه)ا() بربش  العظيم  عبد 
زياد ش الرياح السوفيف بنخا) اللواء)

القيلوبية)11)بنها مصر.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
لبيب) مح د  اسامة  السيد 
برج) عنوانه)ا() بربش  العظيم  عبد 
زياد ش الرياح السوفيف بنخا) اللواء)

القيلوبية)111)بنها مصر
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)829659.
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EURO ACCOUNTING HOUSE

HARRAMETA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

HARRAMETA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ال سح - 

217 شارع ابراهيم الروداني الطابق 
األول الشقة رقم 3 - 28811 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19751

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2122)تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجس اعي  املقر 
ابراهيم) شارع  (217 (- »ال سح) من)
رقم) الشقة  األول  الطابق  الروداني 
امل لكة) البيضاء) الدار  (28811  -  3
املغربية«)إلى)»دوار اوالد �شي ح دون)

الجديدة) (24111 (- C.T.الشعيبات)

امل لكة املغربية«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)22)غشت)

2122)تحت رقم)29146.
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AMOURI CONSULTING

NEXTLEVEL FITNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

NEXTLEVEL FITNESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

3 طريق إي وزار درب الشرايبي واد 

ع ي1 الطابق األول بلوك 3 - 30100 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

ب قس�شى عقد حر مؤرخ في 29 يونيو 

2122 تم إعداد القانون األسا�شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NEXTLEVEL FITNESS

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صناعة) (، وشراء) بيع  (، وتصدير)

ومواد) مالبس  (، آالت) وتص يم 

تكوينية) دورات  تقديم  مع  الرياضة 

مسعلقة ب جال السخصص.

مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

طريق إي وزار درب الشرايبي) (3 رقم)

 -  3 بلوك) األول  الطابق  ع ي1  واد 

30100)فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالسالي:

61)حصة) (: السيد ح زة كسوس)
بقي ة)111)درهم للحصة).

:)30)حصة) السيد ح زة كسوس)
بقي ة)111)درهم للحصة).

السيدة ربيعة أزطوطي):)11)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كسوس  ح زة  السيد 
اموزار) لوداية طريق  شارع  (21 رقم)

30100)فاس املغرب.
عنوانه)ا() كسوس  ح زة  السيد 
طريق تاغزوت الطابق األول) (8 رقم)
الدارالبيضاء) (61111 أن ا) (8 رقم)

املغرب.
السيدة ربيعة أزطوطي عنوانه)ا()
 CyM  5 بلوك) حي الهناء) (4 أمل رقم)

30000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() كسوس  ح زة  السيد 
اموزار) لوداية طريق  شارع  (21 رقم)

30100)فاس املغرب
عنوانه)ا() كسوس  ح زة  السيد 
طريق تاغزوت الطابق األول) (8 رقم)
الدارالبيضاء) (61111 أن ا) (8 رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)-.
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LMT AUDITING

CONNECTIVIA
إعالن مسعدد القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

CONNECTIVIA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

س ية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.463407

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)11)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للسيد) م لوكة  سهم  (611 تقديم)

السيد) شقيقه  لصالح  مرزق  أي ن 

أشرف مرزق و تغيي1 الشكل القانوني)

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مرزق) أي ن  السيد  اسسقالة  مايلي:)

من مهام املدير وتعيين السيد أشرف)

مرزاق ك سي1 جديد للشركة ملدة غي1)

محدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

»ع لية) من:) الشركة  نشاط  تغيي1 

الوطني) املسسويين  على  الوساطة 

بشأن) والس اوض  التسويق  والدولي.)

اإلعالن) ؛) لآلخرين) السجارية  العقود 

على) اإلعالنية  الح الت  وتص يم 

أنشطة) »إلى«) ج يع أنواع الوسائط)

فالحية)»

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

نشاط الشركة

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

األسهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأس املال

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

مدة السعيين وصالحيات اإلدارة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835785.
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CONSEILS EVERNAGE

DECO BALANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

DECO BALANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

الورد 11 الطابق الثاني شقة 8 

شارع عبد الكريم الخطا بي مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.112457

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (DECO BALANCE

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

الطابق) (11 الورد) اقامة  اإلجس اعي 

الكريم) عبد  شارع  (8 شقة) الثاني 

مراكش) (41111 (- الخطا بي مراكش)

رقم) انخ اض  (: ل) نتيجة  املغرب 

املعامالت.

اقامة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 8 شقة) الثاني  الطابق  (11 الورد)

شارع عبد الكريم الخطابي مراكش)-)

41111)مراكش املغرب.)

و عين:

س ي1 اليوج وعنوانه)ا() السيد)ة()

مراكش) (41111 مراكش) (59 بلوك)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138593.

111I

امغار عبد الغافور

M'DIQ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

M›DIQ CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي رشيد رقم 5 املضيق - 93000 

تطوان املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.24669

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 غشت) (12 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»111.111)درهم«)أي من)»111.111 

درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)

نقدية) حصص  تقديم  (: طريق)  عن 

أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1789.

111I

SIGCOM

CAFE CLUB ANNEJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIGCOM

9 شارع االمام علي اقامة فاس ، 

30000، فاس املغرب

 CAFE CLUB ANNEJ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 251 

بلوك ز س تجزئة الحديقة محل رقم 

1 واد فاس - 31000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73507
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CAFE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.CLUB ANNEJ
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

قاعات األلعاب.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)251 
بلوك ز س تجزئة الحديقة محل رقم)

1)واد فاس)-)31000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 811 (: أحرار) حكي ة  السيدة 
حصة بقي ة)81.111)درهم للحصة).
حصة) (111 (: ريان) جنة  السيد 

بقي ة)11.111)درهم للحصة).
 111 (: إس اعيل) جنة  السيد 
حصة بقي ة)11.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحرار  حكي ة  السيدة 
251)بلوك ز س تجزئة الحديقة) رقم)
فاس) (31000 واد فاس) (4 شقة رقم)

املغرب.
حي) عنوانه)ا() ريان  جنة  السيد 

السالمة)21332)جدة السعودية.
عنوانه)ا() إس اعيل  جنة  السيد 
251)بلوك ز س تجزئة الحديقة) رقم)
فاس) (31000 واد فاس) (4 شقة رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() أحرار  حكي ة  السيد 
251)بلوك ز س تجزئة الحديقة) رقم)
فاس) (31000 واد فاس) (1 محل رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4332.
112I

LAMAN EXPERTISE

FHL FINANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

FHL FINANCES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

C5, 15 ع ارة ج عرصة السينكو 
مراكش - 41111 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 FHL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FINANCES
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

وخدمات إدارية
مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)C5, 15)ع ارة ج عرصة السينكو)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 5.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد رضوان لعيسل عنوانه)ا()
 41111 اسيف ب رقم)143)مراكش)

مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد رضوان لعيسل عنوانه)ا()
 41111 اسيف ب رقم)143)مراكش)

مراكش املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138815.

103I

STE FIDMEK

CITE SABRINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

CITE SABRINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 
ح ادة ايت بوبيدمان الحاجب - 
51111 الحاجب امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
56847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CITE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SABRINE
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغي1.
:)دوار ايت) عنوان املقر االجس اعي)
(- الحاجب) بوبيدمان  ايت  ح ادة 

51111)الحاجب امل لكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: السيد نورالدين املخسار)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

املخسار))) نورالدين  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الياقوت)1)رقم)258 

امل لكة) الحاجب  (51111 الحاجب)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد نورالدين املخسار عنوانه)ا()
258)الحاجب) 1)رقم) تجزئة الياقوت)

51111)الحاجب امل لكة املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 السجارية ب كناس بساريخ)

2122)تحت رقم)2821.

114I

FINANCE CENTER

KOHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

KOHI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي العن14 

1_268 حي املسي1ة 2 تجزئة العن14 

 Z/1191 محل بالطابق األر�شي رقم

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KOHI (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.CAR

تأجي1) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

العن14) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

العن14) تجزئة  (2 املسي1ة) حي  (268_1

 Z/119محل بالطابق األر�شي رقم (1

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد ك اع هشام):)2.511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 2.511 (: كلثوم) لط ي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هشام  ك اع  السيد 

كندا)H7A 1A2)ل ال كندا.

عنوانه)ا() كلثوم  لط ي  السيدة 

كندا)H7A 1A2)ل ال كندا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() هشام  ك اع  السيد 

كندا)H7A 1A2)ل ال كندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138773.

115I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

AGSAD TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux

 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia

VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

 AGSAD TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 380 
بلوك 11 تجزئة شاكنة حي الرياض - 

46111 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13107
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AGSAD TOURS
تنظيم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الرحالت السياحية
فنية،) ملسقيات  تنظيم  (-
في) وتربوية  عل ية  ثقافية،رياضية،)

إطار النشاط السياحي.
-)تنظيم اسابيع وورشات تكوينية)

وتأطي1ية للعاملين بقطاع السياحة.
-)تكوين املرشدين السياحين.).

الرقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حي) شاكنة  تجزئة  (11 بلوك) (380

الرياض)-)46111)اس ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 340 (: نوالدين) ملــوان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد كسيــري أح د):)330)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
(: املنعــم) عبد  األنصــاري  السيد 
330)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد ملــوان نوالدين عنوانه)ا()
الـرقم)380)بـلوك)11)تجـزئـة الشاكنة)

حي الريـاض)46111)اس ي املغرب.
عنوانه)ا() أح د  كسيــري  السيد 

-)-)-)اسبانـيــا.
املنعــم) عبد  األنصــاري  السيد 

عنوانه)ا()الـرقم)11)زنـقة اليـاقوت حي)
اس ي) (46111 بـوزيد) ال ـرح سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ملــوان نوالدين عنوانه)ا()
الـرقم)380)بـلوك)11)تجـزئـة الشاكنة)

حي الريـاض)46111)اس ي املغــرب
املنعــم) عبد  األنصــاري  السيد 
عنوانه)ا()الـرقم)11)زنـقة اليـاقوت حي)
اس ي) (46111 بـوزيد) ال ـرح سيدي 

املغــرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)-.
116I

CABINET CADRE CONSEIL

RAMAX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
RAMAX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
اك ران تزارين زاكورة - 47703 

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3923
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RAMAX SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة او البناء
النقل للغي1.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 47703 (- زاكورة) تزارين  اك ران 
زاكورة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيد عالل حسين)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد عالل يوسف):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسين  عالل  السيد 

 47703 زاكورة) تزارين  اك ران  دوار 
زاكورة املغرب.

عنوانه)ا() يوسف  عالل  السيد 

 47703 زاكورة) تزارين  اك ران  دوار 
زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() حسين  عالل  السيد 

 47703 زاكورة) تزارين  اك ران  دوار 
زاكورة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 االبسدائية بزاكورة بساريخ)

2122)تحت رقم)214.

117I

tob travaux divers

 MOHAMED BENSAID

TRAVAUX SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة اللي ون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 71111، 

العيون املغرب

 MOHAMED BENSAID

TRAVAUX SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
قوبع - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 MOHAMED BENSAID (:

.TRAVAUX SAHARA
أع ال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املقاوالت والعقارات الواعدة
-)أع ال الصرف الصحي)،)الطرق)
،)غرف الس سيش)،)األرص ة)،)األرص ة)

،
-)أع ال االزدواج والت1اكم ورصف)

الطرق والتشوير.
اإلنشاءات املعدنية) (، اإلطارات) (-
ال والذ املقاوم) (، النجارة) (، اللحام) (،

للصدأ)...
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

قوبع)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: ايت علي) السيد مح د 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد مح د ايت علي عنوانه)ا()
شارع الخوارزمي رقم)30)حي الوحدة)

11 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د ايت علي عنوانه)ا()
شارع الخوارزمي رقم)30)حي الوحدة)

11 71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون بساريخ)-)تحت رقم)

.-
118I

ALISSONE CONSULTING

DTB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle(BD(Omar(Riffi(Et(La
 Liberte(CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
DTB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 11، شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء. 11، شارع الحرية الطابق 3 
شقة 5 الدار البيضاء. 21121 الدار 

البيضاء. املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14523

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم«) (7.111.111«
»1.300.000)درهم«)إلى)»8.300.000 

درهم«)عن طريق):)-.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)842.
119I

STE FIACCOF 

 DOMAINE CHAAOUAN
FILAHI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 DOMAINE CHAAOUAN FILAHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 32 حي 

 FES 30000 انور طابق 2 نرجس ا
فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 DOMAINE CHAAOUAN FILAHI

.
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إدارة املزرعة
 32 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
 FES(30000(حي انور طابق)2)نرجس ا

فاس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد اح د شعوان):)511)حصة)

بقي ة)51.111)درهم للحصة).
 511 (: شعوان) مح د  السيد 
حصة بقي ة)51.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شعوان  اح د  السيد 
32)زنقة انوار نرجس ا فاس)30000 

فاس املغرب.
عنوانه)ا() شعوان  مح د  السيد 
32)زنقة انوار نرجس ا فاس)30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() شعوان  مح د  السيد 
32)زنقة انوار نرجس ا فاس)30000 

فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4448.
111I

STE FIACCOF 

MERYMAH TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

MERYMAH TRANSPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 61 
تجزئة ال14ج طريق اي وزار ط ف 

17/210342 فاس 30000 املغرب 
فاس

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. MERYMAH TRANSPORT
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل األفراد
 61 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
ف) ط  اي وزار  طريق  ال14ج  تجزئة 
املغرب) (30000 فاس) (210342/07

فاس.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
 111 (: وفاء) الحضري  السيدة 
حصة بقي ة)11.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() السيدة الحضري وفاء)
شارع ابن) (1 تجزئة س14ونور) (7 رقم)
الخطيب فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() السيدة الحضري وفاء)
شارع ابن) (1 تجزئة س14ونور) (7 رقم)

الخطيب فاس)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4447.

111I

EUREXMA

MAC RH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAC RH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ان ا 
زاوية زنقة كلو د بروفانس الطابق 9 
رقم ب 118ا - 21111 لدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552195
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MAC (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

. RH
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر االجس اعي):)شارع ان ا)
 9 زاوية زنقة كلو د بروفانس الطابق)
21111)لدار البيضاء) (- 118ا) رقم ب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
الشركة)EUREX(CFE(:(510)حصة)

بقي ة)51.111)درهم للحصة).
السيد عزيز السالوي):)491)حصة)

بقي ة)49.111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() (EUREX CFE الشركة)
3)شارع حقل الكرمة سينود)74611 

آن�شي فرنسا.
عنوانه)ا() السالوي  عزيز  السيد 
الدار) (21111 املؤمن) عبد  شارع 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() السالوي  عزيز  السيد 
الدار) (21111 املؤمن) عبد  شارع 

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833983.

112I

مج وعة بونجول الدولية آت انية

OMNI DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

مج وعة بونجول الدولية آت انية
املركب السجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق 
الداربيضاء ، 21111، الدارالبيضاء 

املغرب
OMNI DRIP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 18 

تجزءة املسسقبل ايت ملول - 81154 
.AGADIR MAROC

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.23813

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شحو) مراد  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (1.111
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111

مح د شحو بساريخ)21)يونيو)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1651.
113I

Ste ORIENTAL AUDIT

M&N TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC
M&N(TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 
الدرفوفي ع ارة رقم 8 - 61111 

وجدة املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.22291

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 ماي) (16 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (M&N( TELECOM
رأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
ع ارة) الدرفوفي  شارع  اإلجس اعي 
رقم)8 - 61111)وجدة املغرب نتيجة)

إلغالق الشركة.
و عين:

مخلوف) بن  مالك  السيد)ة()
األمانة) إقامة  النور  حي  وعنوانه)ا()
رقم)4 61111)وجدة املغرب ك ص ي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
شارع) وفي  (2122 ماي) (16 بساريخ)
 61111  -  8 رقم) ع ارة  الدرفوفي 

وجدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (15 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)868.

114I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

 PREFECT MAROC

INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

 PREFECT MAROC INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PREFECT MAROC INDUSTRY

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألشغال الصناعية.

46)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة)6 - 

21111)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 611 (: عبدالقادر) خي1ي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
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 411 (: عبدالحق) خالف  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد خي1ي عبدالقادر عنوانه)ا()
1)شارع عالل ال ا�شي حي األمل) رقم)

24111)الجديدة املغرب.
السيد خالف عبدالحق عنوانه)ا()
251)حي وفيق)26111)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد خي1ي عبدالقادر عنوانه)ا()
1)شارع عالل ال ا�شي حي األمل) رقم)

24111)الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.
115I

CABINET NETFIDEXPERTISE

RMDIKS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 RMDIKS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 زنقة 
مح د س يحا طبق 11 رقم 57 
البيضاء - 21411 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
551471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RMDIKS CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجس اعي)
 57 رقم) (11 طبق) س يحا  مح د 
البيضاء) الدار  (21411 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: املسكيني) السيد مح د 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد مح د املسكيني عنوانه)ا()
21211)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د املسكيني عنوانه)ا()
21211)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تحت)

رقم)-.

116I

EXPERTO

 CENTRE D›IMAGERIE
MEDICALE ASSAFWA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EXPERTO
14 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 11111، الرباط 

املغرب
 CENTRE D›IMAGERIE

 MEDICALE ASSAFWA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
بالد بن داود تجزئة 66 الطايق 

األر�شي والطابق األول تابريكت سال 
- 11111 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
36581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
: تس يتها) ب خسصر   اإلقسضاء)

 CENTRE D’IMAGERIE
.MEDICALE ASSAFWA SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السصوير الطبي.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطايق) (66 تجزئة) داود  بن  بالد 
األر�شي والطابق األول تابريكت سال)

- 11111)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
951)حصة) (: السيد رشيد أسينا)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (51 (: السيد مح د أسينا)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أسينا  مح د  السيد 
قطاع)9)الرقم)1327)حي السالم سال)

11111)سال املغرب.
 1 عنوانه)ا() اسينا  رشيد  السيد 
الف) البحر مارينا ع ارة  باب  اقامة 
سال) سال  املريسة  باب  (15 شقة) (1

11111)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() أسينا  مح د  السيد 
قطاع)9)الرقم)1327)حي السالم سال)

11111)سال املغرب
السيدة كنزة مبارك عنوانه)ا()فيال)
الكورنيش) االح ر  البحر  زنقة  (123
الرباط) املنصور  يعقوب  ال سح  حي 

11121)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (14 بساريخ) بسال  االبسدائية 

2122)تحت رقم)39403.

117I

EXPERTO

MSG OCCAZ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTO
14 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 11111، الرباط 

املغرب
MSG OCCAZ SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1117 حي 
النهضة مج وعة املجد اليوس ية 

الرباط - 11191 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
162197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MSG (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.OCCAZ SARL AU
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املسسع لة) السيارات  بيع  وإعادة 

والجديدة.
عنوان املقر االجس اعي):)1117)حي)
اليوس ية) املجد  مج وعة  النهضة 

الرباط)-)11191)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
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 1.111 (: السيد يونس أبو ال راج)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد يونس أبو ال راج عنوانه)ا()

 24030 الجديدة) الغزوة  تجزئة  (6

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد يونس أبو ال راج عنوانه)ا()

 24030 الجديدة) الغزوة  تجزئة  (6

الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127141.

118I

EXPERTO

TESLA TEAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

EXPERTO

14 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 11111، الرباط 

املغرب

TESLA TEAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي)14)زنقة)

تنغي1 الرقم)3)الطابق الثاني الرباط)-)

11111)الرباط).

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري)

.119171

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تحويل) 17)أبريل) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127162.

119I

EXPERTO

TESLA TEAM SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EXPERTO
14 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 11111، الرباط 

املغرب
 TESLA TEAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 زنقة 

تنغي1 الرقم 3 الطابق الثاني الرباط - 
11111 الرباط املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.119171
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 أبريل) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة() السيد) ت ويت 
الغازي)85)حصة اجس اعية من أصل)
111)حصة ل ائدة السيد))ة()ياسين)

القري�شي بساريخ)18)يناير)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127162.

121I

Ste ORIENTAL AUDIT

 BUREAU DE CHANGE
BERHILINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC
 BUREAU DE CHANGE

BERHILINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 43 سوق 
طنجة - 61111 وجدة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
19771

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم تحويل) (2122 ماي) (11 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

وجدة) (61111 (- طنجة) سوق  (43«

»117)سوق باب سيدي) إلى) املغرب«)

عبدالوهاب السقسيم الثاني)-)61111 

وجدة املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1225.

121I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبي1

TECHNO HOGAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

مكسب املسني لل حاسبة والسدبي1

ساحة ن ارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 91141، 

طنجة املغرب

TECHNO HOGAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 شارع ولي 

العهد إقامة دار ال رح الطابق الثاني 

رقم 64 - - طنجة املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.47803

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 غشت) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

باسو) إيسو  )ة() السيد) ت ويت 

أصل) من  اجس اعية  حصة  (511

نادية) )ة() حصة ل ائدة السيد) (511

عوكيش بساريخ)19)غشت)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256565.

122I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبي1

NAROTRANS
إعالن مسعدد القرارات

مكسب املسني لل حاسبة والسدبي1
ساحة ن ارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 91141، 
طنجة املغرب

NAROTRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مح د الخامس رقم -112 الطابق 
السادس. رقم 46 - - طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.73607
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)18)غشت)2122
تم اتخاذ القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 (1.111( اإلقرار بس ويت ألف) مايلي:)
درهم لكل) ()111( حصة بقي ة مائة)
حصة من أصل ألف))1.111()حصة)
نجالء) السيدة  حيازة  في  كانت  التي 
فاط ة) السيدة  لصالح  املساوي،)
من مواليد) املغربية.) بنساس،) الزهراء)
 14/1/1994 سال باب ملريسا بساريخ)
التي تقيم ب دينة سال،)حي الرح ة،)

قسم أ رقم)382.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تعيين السيدة فاط ة الزهراء) مايلي:)
بنساس املذكورة اعاله ك سي1ة وحيدة)
نجالء) السيدة  من  بدال  للشركة 
مهام مسي1ة) املسسقيلة من  املساوي 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
مايلي:)تكوين رأس املال)-)املساه ات)
الشركة) في  نقدا  ساه ت  (: النقدية)
بنساس،) الزهراء) فاط ة  السيدة 
ب بلغ مائة ألف) الشريكة الوحيدة،)
قبل) اداعها  تم  درهم،) ()111.111(
الشركة) صندوق  في  اليوم،) هذا 
الدفاتر) في  عليه  منصوص  هو  ك ا 

املحاسباتية للشركة املذكورة:
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بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
في) املال  تحديد رأس  تم  املال:) رأس 
درهم) ()111.111( ألف) مائة  مبلغ 
حصة) ()1.111( ألف) إلى  مقسم 
بقي ة مائة))111()درهم لكل حصة،)
مدفوعة بالكامل ومخصصة بالكامل)
لل ساه ة الوحيدة السيدة فاط ة)
بنساس مقابل عن مساه تها) الزهراء)

النقدية،
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
-)صالحيات املسي1ين:) السعيين) مايلي:)
تسم إدارة الشركة وتسيي1ها من قبل)
تم) (:......... أكث1) أو  طبيعي  شخص 
ملدة) للشركة  وحيد  ك سي1  تعيين 
غي1 محدودة السيدة فاط ة الزهراء)
بنساس،)املغربية.)من مواليد سال باب)
ملريسا بساريخ)14/1/1994)والتي تقيم)
ب دينة سال،)حي الرح ة،)قسم أ رقم)

.382
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256639.
123I

CMATI
إعالن مسعدد القرارات

CMATI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 
جنان علي ع ارة 7 شقة 2 الطابق 
األر�شي مراكش . 41161 مراكش 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.8884

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)24)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-)زيادة رأس املال لرفع مليونين ومائة)
إلى) درهم)2.100.000،00() ألف 
درهم) ألف  وثالث ائة  ماليين  ثالثة 

.(3،300،000.00(
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
-)تعديل في ال صول):)6)؛)7)من النظام)

األسا�شي للشركة املذكورة أعاله.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
-)ت ويض السلطات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)
النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
السيد يونس مسواك مبلغ) (- مايلي:)
1،100،000.00)درهم))مليون ومائة)
ألف درهم()-)السيد يوسف مسواك)
)مليون) درهم) (1،100،000.00 مبلغ)
أيوب) السيد  (- درهم() ألف  ومائة 
مسواك مبلغ)1،100،000.00)درهم)
)مليون ومائة ألف درهم()في املج وع)
ماليين) )ثالثة  (3،300،000.00

وثالث ائة ألف درهم(
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
تم تحديد رأس املال ب بلغ) (- مايلي:)
ماليين) )ثالثة  (3،300،000.00
يعادل) بب ا  درهم() ألف  وثالث ائة 
من خالل) إج الي مساه ة الشركاء)
والحسابات) اإلنشاء) عند  النقد 
 33.000 إلى) مقس ة  وهي  الجارية.)
درهم) (111 بقي ة) متساوية  سهم 
اكستب) (، لكل منها مدفوعة بالكامل)
بها الشركاء)بالكامل كالسالي):)-)السيد)
)أحد) سهم) (11.111 يونس مسواك:)
يوسف) السيد  (- سهم() ألف  عشر 
عشر) )أحد  سهم) (11111 مسواك:)
السيد أيوب مسواك:) (- ألف سهم()
11111)سهم))أحد عشر ألف سهم()
)ثالثة) هذا هو إج الي)33000)سهم.)

وثالثون ألف سهم(.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (22 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138746.
124I

EXPERTO

TESLA TEAM SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EXPERTO
14 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 11111، الرباط 

املغرب
 TESLA TEAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 زنقة 

تنغي1 الرقم 3 الطابق الثاني الرباط - 

11111 الرباط املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.119171

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2121 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شركة) )ة() السيد) ت ويت 

حصة اجس اعية) (QUANTEAM 15

حصة ل ائدة السيد) (111 من أصل)

)ة()ياسين القري�شي بساريخ)03)غشت)

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127157.

125I

EXPERTO

TESLA TEAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

EXPERTO

14)شارع أبو فارس املريني حسان)

الرباط) (،11111 الرباط،) الرباط 

املغرب

TESLA TEAM SARL)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي)14)زنقة)

تنغي1 الرقم)3)الطابق الثاني الرباط)-)

11111)الرباط املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري)

.119171

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2121)تم تعيين) 15)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

القري�شي ياسين ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127157.

126I

BT CONSEIL

METTCOLLET
إعالن مسعدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

METTCOLLET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 11 

، طابق الحرية 3 شقة 5 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.480923

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 22)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

الذي ينص على) قرار رقم األول:)

قبل) من  الحصص  تحويل  مايلي:)

السيد) إلى  ماتولي يوس  السيد 

والسيد) بالسيوناس  جي1دريوس 

ليودفيكاس الغونافيسيوس

الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)

تعيين) الوحيد  املساهم  قرر  مايلي:)

السيد جي1دريوس بالسيوناس ليحل)

توماس) ماتولي يوس  السيد  محل 

cالذي اسسقال من منصبه ك

الذي ينص على) قرار رقم السالث:)

 SARL شركة) ن وذج  تعديل  مايلي:)

مرتبط) وتحديث  (SARL إلى) (AU

بالقوانين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

ينص) الذي  (:7;6;1 رقم) بند 

االسا�شي) النظام  تحيين  مايلي:) على 

للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء) بالدار   السجارية 

 17)غشت)2122)تحت رقم)834946.

127I
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LAS DONAS TRANS

RACHKO LUX CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

LAS DONAS TRANS
 NAHJ(LAKRIKOU(N°324

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU
 N°324 LAAYOUNE، 70000،

LAAYOUNE املغرب
RACHKO LUX CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

افغانسسان رقم 36 حي القصبة - 
71111 العيون املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.32401
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يوليوز) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رشيد) موالي  )ة() السيد) ت ويت 
اجس اعية) حصة  (111 ماءالعينين)
من أصل)1.111)حصة ل ائدة السيد)
)ة()سيدي مح د فاضل ماءالعينين)

بساريخ)28)يوليوز)2122.
ت ويت السيد))ة()مح د السباعي)
أصل) من  اجس اعية  حصة  (911
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111
ماءالعينين) فاضل  مح د  سيدي 

بساريخ)28)يوليوز)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
22)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2585/2122.
128I

COFISCOM

MAZOZ TRAVAUX HYDRO-
AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

MAZOZ TRAVAUX HYDRO-

AGRICOLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 26 

زنقة 468 حي الزالقة - 63300 

بركان املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2885

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)25)يوليوز)2122)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
(- الزالقة) حي  (468 زنقة) (26 »رقم)

 11 »رقم) إلى) بركان املغرب«) (63300

زنقة الشروق حي تيورار طريق وجدة)

- 63300)بركان املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بساريخ) ب14كان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)467/2122.

129I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE FDH TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ الع ارة 15 الطابق الثاني 

زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

STE FDH TRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

ال14يدية الطابق االول رقم 537 

مجاط مكناس - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

57127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FDH TRAV SARL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة او البناء)-)نجارة االينوكس)،)

االملنيوم والخشب)-)الهندسة املدنية.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 537 رقم) االول  الطابق  ال14يدية 

مكناس) (51111 (- مكناس) مجاط 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد ج ال دح ان):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

(: الشعاوي) الص د  عبد  السيد 

511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() دح ان  ج ال  السيد 

تجزئة جنان) (1 الطابق) (2 118)شقة)

 51111 مكناس) (2 الشطر) مكناس 

مكناس املغرب.

الشعاوي) الص د  عبد  السيد 

اجداد) ديور  (815 رقم) عنوانه)ا()

مكناس) (51111 سيدي بابا مكناس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() دح ان  ج ال  السيد 

تجزئة جنان) (1 الطابق) (2 118)شقة)

 51111 مكناس) (2 الشطر) مكناس 

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3069.

130I

KAMAR BENOUNA

 GET UP MEDIA AFRICA
ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
GET UP MEDIA AFRICA ش م م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

نجيب مح وض الطابق الثالث حي 
كوتي - 21161 الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 GET (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

UP MEDIA AFRICA)ش م م).
للشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) مباشر  غي1  او  مباشر  موضوع 
عن) نيابة  والخارج  املغرب  من  كل 
ن سه او عن اطراف اخرى ويخضع)
للالحكام) للالمثسال  االقسضاء) عند 
بها) املع ولة  السنضي ية  القانونية 
التي تكون معلنة) الثالية  والع ليات 

وليست محدودة)
-)نشغيل مراكز لالتصال الهات ي)

-)ابحات االسواق واملسوحات)
-)ادارة االعالنات)

-)انشاء)وتطوير املواقع االكت1ونية)
-)تطوير تكنولوجيا املعاومات)

-)التسويق االرقمي)
ع14) البيانات  قاعدة  معالجة  (-

االنت1نيت.
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الثالث حي) نجيب مح وض الطابق 
كوتي)-)21161)الدارالبيضاء)املغرب.



17035 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 GET UP MEDIA الشركة)

LIMITED(:(375)بقي ة)111)درهم.

 125 (: لشكر) ابراهيم  السيد 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 GET UP MEDIA الشركة)
LIMITED)عنوانه)ا()75-71)شلطون)

 WC2H9JQ كردن) كوفن  ست1يت 

لندن انجلت1ا).

عنوانه)ا() لشكر  ابراهيم  السيد 

 28151 شارع مونطي دي شابوا) (29

93360)روسيون فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() لشكر  ابراهيم  السيد 

 28151 شارع مونطي دي شابوا) (29

93360)روسيون فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835114.

131I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

LES CAVES DES PROVINCES
إعالن مسعدد القرارات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

 LES CAVES DES PROVINCES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 14 

املنطقة الصناعية عين الشقيف - 

21111 فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

33405

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 11)غشت) املؤرخ في)
القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
سعيد) بوقنوف  السيد  والية  انتهاء)

بص سه مسي1ا للشركة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
عبدالرح ان) عصاب  السيد  تعيين 

مسي1ا جديدا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اصالح القوانين
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الشكليات والصالحيات
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3494.
132I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SOCIETE SOZIN S.A.R.L au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 11111، مكناس املغرب
 SOCIETE SOZIN S.A.R.L au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 472 
عين عرمة 47111 مكناس - 51111 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.34427

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)26)يوليوز)2122)تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SOCIETE SOZIN الشريك الوحيد)

 111.111 S.A.R.L au)مبلغ رأس الها)

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك)

(- مكناس) (47111 عرمة) عين  (472

ل) نتيجة  املغرب  مكناس  (51111

 SOCIETE لشركة) املسبق  الحل  (- (:

.SOZIN

و حدد مقر السص ية ب بلوك)472 
عين عرمة)47111)مكناس)-)51111 

مكناس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()حسن زينبي وعنوانه)ا()
بلوك)472)عين عرمة مكناس)51111 
مكناس املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (03 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)599.

133I

SOCIETE FIDAV SARL

ISMAHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكناس 
املغرب

ISMAHAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تعاونية 
وداد دار أم سلطان عين عرمة - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
56867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ISMAHAR

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير

بيع وشراء.

تعاونية) (: املقر االجس اعي) عنوان 

(- عرمة) عين  سلطان  أم  دار  وداد 

51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: هرو) اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هرو  اس اعيل  السيد 

عرمة) عين  اوعلي  اح اد  يت  دوار 

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() هرو  اس اعيل  السيد 

عرمة) عين  اوعلي  اح اد  يت  دوار 

51111)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (12 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)2844.

134I

FINANCES.NET

OX MADE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

OX MADE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

عين أطاريس الطابق الثاني ع ارة 

112 شقة 4 الصخي1ات - 12151 

الصخي1ات املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

137063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 OX (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MADE SARL AU

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملكاتب) االثاث  انواع  ج يع 

وتسويقها.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ع ارة) الثاني  الطابق  أطاريس  عين 

 12151 (- الصخي1ات) (4 شقة) (112

الصخي1ات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد طارق جبار):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جبار  طارق  السيد 

ت ارة) (1429 العربي رقم) حي املغرب 

12111)ت ارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() جبار  طارق  السيد 

ت ارة) (1429 العربي رقم) حي املغرب 

12111)ت ارة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8761.

135I

CONSEIL ASSISTANCE PME

TABIA GAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca Maroc

TABIA GAZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
الحرية طابق 3 رقم 6 الدارالبيضاء - 

21121 الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
283377

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2013 يونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TABIA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

. GAZ
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قنينات الغاز.
زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)
الحرية طابق)3)رقم)6)الدارالبيضاء)-)

21121)الدارالبيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: احيا) الحسن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احيا  الحسن  السيد 

مومن) س  (45 رقم) الح د  تجزئة 

الدارالبيضاء) (21641 البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() احيا  الحسن  السيد 
مومن) س  (45 رقم) الح د  تجزئة 
الدارالبيضاء) (21641 البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2013)تحت رقم)-.
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SYNERGIE EXPERTS

AKAD
شركة املساه ة

اسس رار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 21161، الدار البيضاء املغرب 
AKAD & ITHIEL(HOLDING

»شركة املساه ة »
وعنوان مقرها االجس اعي: 49، زنقة 

جون جوريس، الطابق 6، شقة 
رقم 12، حي غوتيي - 21161 الدار 

البيضاء املغرب. 
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.332691

العام) الج ع  قرار  ب وجب 
االسسثنائي املؤرخ في)30)يونيو)2122،)
املساه ة) الشركة  مساه و  قرر 
ذات) (AKAD(&( ITHIEL(HOLDING
درهم،) (320.000 قدره) رأس ال 
زنقة جون) (،49 مقرها االجس اعي ب)
(،12 شقة رقم) (،6 الطابق) جوريس،)
البيضاء) الدار  (21161 (- غوتيي) حي 
السجاري) بالسجل  واملسجلة  املغرب 
ملا) وطبقا  (،332691 الرقم) تحت 
تنص عليه املادة)86)من قانون)96-5 
ب واصلة) (،1997 ف14اير) (13 بساريخ)

نشاط الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
 .51161 رقم) تحت  (2122 يوليوز)

لالسسخراج واملرجعية.
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cabinet(fiduciaire(jalal

بتينويب
إعالن مسعدد القرارات

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
بسينويب »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 21 شارع 

أورغواي طنجة 91111 طنجة 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.256381
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 29)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اسسقالة م ثلي الشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ت ويت حصص
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسي1ين جديدين للشركة مع)

إمضائه ا املن ردين)
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
اسسقالةالسيد عبد الرح ان) مايلي:)
من) أجانيف  علي  والسيد  الشايب 

تسيي1 وت ثيل للشركة
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) ي سلكها  حصة  (511 ت ويت)
حصة) الشايب عبد الرح ان و511)
لصالح) اجانيف  السيد  ي سلكها 
السيد رشيد القنبوعي والسيد عبد)

هللا صبار)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
لقد تم تعيين السيد عبد هللا) مايلي:)
صبار والسيد رشيد القنبوعي م ثلي)

ومسي1ي الشركة الجدد
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8242.
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KAMAR BENOUNA

 EDGEBORO
 INTERNATIONAL Maroc

ش م م 
ذات مساهم وحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 Edgeboro International Maroc
ش م م دات مساهم وحيد شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 زنقة 
باب املنصور الع ارة س الطابق 

االول مكسب رقم 3 - 21611 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
551527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 Edgeboro International Maroc

ش م م دات مساهم وحيد.
موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة بشكل مباشر او غي1 مباشر)
في املغرب او في الخارج بالبناء) سواء)
عن ن سها او نيابة عن طراف ثالثة)
للالمثسال) االقسضاء) عند  ويخضع 
السنضي ية) القانونية  لالحكام 
الثالية) والحسابات  بها  املع ولة 

املعلنة وغي1 مقيدة.
االدارة) في  الخدمات  تقديم  (-
امل وضة للخدمات العامة في االدارة)

وادارة االع ال).
ت ويض ادارة الن ايات الصلبة) (-
والسائلة ب افي دلك ج يع الن ايات)
وتشغيل) وااسسعادتها  ومعالجتها 
مقالب الق امة واعادة تاهيل مدافن)

الن ايات واملواقع امللوثة السابقة)

الطاقة) وتشغيل  تركيب  (-

املسجددة محطات االنساج واسسعادة)

الطاقة املنسجة)

املسعلقة) الع ليات  -ج يع 

املباني) تشيد  تن يد  بالدراسةاو 

املدنية) والهندسة  البيئية  والسن ية 

العامة او الخاصة.

السن يد) السبادل  -االسسحواد 

السقسيم) البيع  الس ويل  الدراسة 

املباني) لج يع  فرعي  وتقسيم 

او) املبنية  الري ية  او  الحضرية 

االرا�شي) ج يع  تطوير  املبنية  غي1 

والسجارية) السكنية  السسخدامات 

املهنية االدارية او السياحية)

ت ثيل) است1ادانساج  بيع  شراء) (-

تسويق ج يع مواد ومعدات البناء..

زنقة) (3 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

باب املنصور الع ارة س الطابق االول)

مكسب رقم)3 - 21611)الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 Edgeboro الشركة) (-

 International( Incorporation( :

111)بقي ة)1.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 Edgeboro الشركة)

 International Incorporation

فريد) رد  بريدج  34كريت  عنوانه)ا()

هولد)17728)نيودجر�شي امريكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

ويس ان) سسوارت  جاك  السيد 

فريد) رد  بريدج  34كريت  عنوانه)ا()

هولد)17728)نيودجر�شي امريكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833163.
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موروكو كومبسونس اكاونت

MAZA AGRO
إعالن مسعدد القرارات

موروكو كومبسونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 41111، مراكش املغرب

MAZA AGRO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: املكسب 
رقم 6 الطابق االول ع ارة شيشاوة 

غاز طريق اس ي الحي الصناعي 
سيدي غانم - - مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.62115
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2121)تم اتخاذ) 19)دجن14) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد بري يدي ماريو والسيدة زهرة)
آلض انات) مع  ي وتان  كريسسال 
إلى السيد أح د) العادية والقانونية:)
وعشرة) خ س ائة  بالسسالي  كابيل 
)91()حصة) )511()وتسعين) حصص)
 (111.11( مائة) قدرها  اولية  بقي ة 
درهم لكل منها م ا ي لكونه في شركة)
املسؤولية) ذات  (»MAZA AGRO«
 100،000.00 مال) برأس  املحدودة 

دراهم.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
نقل املكسب املسجل للشركة) مايلي:)
)في:)رقم)6)الطابق االول)

ً
املوجود أصال

اس ي) طريق  غاز  شيشاوة  ع ارة 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش)
إلى العنوان الجديد:)ضيعة مازاجرو)
مركز مجس ع املشرق محافظة سيدي)

بنور.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
بري يدي) السيد  اسسقالة  مايلي:)
للشركة) ك سي1  منصبه  من  ماريو 
املغربي) (، وتعيين السيد أح د كابل)
الوطنية) للبطاقة  حامل  (، الجنسية)
رقم)MC35766)مسي1 الشركة ل ت1ة)

غي1 محدودة.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

قرر الج ع العام أن توقيع الشركة)

سي ارسه السيد أح د كابل

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

مايلي:)املساه ة ورأس املال

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر الرئي�شي

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

مايلي:)تعيين اإلدارة

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مايلي:)السوقيع

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138424.
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

FOURNI QUALITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

FOURNI QUALITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6 درب 

تادلة حي س س م ب ع هللا الزيسون - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

57033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. FOURNI QUALITE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األدوات واألجهزة املكسبية.
اشغال مخسل ة.

رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
درب تادلة حي س س م ب ع هللا) (6

الزيسون)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
51)حصة) (: السيدة مريم بوطيور)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (51 (: نبيل اساللو) السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوطيور  مريم  السيدة 
 11 شقة) االول  11الطابق  ع ارة)
رياض االس اعيلية الشطراو)51111 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا() اساللو  نبيل  السيد 
 11 شقة) االول  11الطابق  ع ارة)
رياض االس اعيلية الشطر او)51111 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بوطيور  مريم  السيدة 
 11 شقة) االول  11الطابق  ع ارة)
رياض االس اعيلية الشطراو)51111 

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3086.
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األسساذ علي الشريف العلمي)-موثق-

 STE »KAMASO«
TRANSPORT

إعالن مسعدد القرارات

األسساذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقامة ياس ين، الع ارة ب زاوية 

شارع مح د الخامس وشارع الجيش 
امللكي، الطابق األول، الجديدة. ، 

24111، الجديدة املغرب
 STE »KAMASO(TRANSPORT«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 
 Casablanca, Tit(Mellil, Route
 1070, Douar(Ouled(Si(Abou -

.29640 Casablanca(Maroc
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.149977

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)27)يوليوز)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
العام) ب وجب محضر الج ع  مايلي:)
 2122 يوليوز) (27 بساريخ) اإلسسثنائي 
اجس اعية) لحصص  صدقة  وعقد 
 2122 يوليوز) (27 بساريخ) في الشركة 
علي) األسساذ  تلقاها  التي  بالجديدة،)
بالجديدة،) موثق  العلمي  الشريف 
 Gaelle Jeanne السيدة) تصدقت 
الحصص) بج يع  (Julia LE THEO
تس ثل) والتي  الشركة  في  ت لكها  التي 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 في)
ابنتها) ل ائدة  الواحدة،) للحصة 
 Maud, Joséphine, Liliane السيدة)
ANDREANI)التي قبلتها وتقدر قي تها)
درهم) ألف  بخ سون  اإلج الية 
لذلك) ونتيجة  درهم،) (50.000،00
السيدة) حصص  مج وع  سيصبح 
 2111Maud Joséphine, Liliane
 111 بقي ة) حصة  (ANDREANI
مج وع) من  الواحدة  للحصة  درهم 

5111)حصة)))))))))))))))))))))))))))))
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تحديد) تم  اإلجس اعي:) املال  رأس 
خ س) بقي ة  اإلجس اعي  مالها  رأس 
 511.111.11( درهم) ألف  مئة 
)5.111()حصة) مقس ة إلى) (، درهم()
درهم) ()111.11( درهم) مائة  بقي ة 
بالكامل) مكستب  (، الواحدة) للحصة 
موزعة) (5.111 إلى) (1 من) مرق ة  (،
بنسبة حقوق كل منهم) على الشركاء)
 2111Madame Maud , وهي:) (،

 Joséphine, Liliane ANDREANI

 1511Madame Sophie (• حصة)

 Sandrine Danielle ANDREANI

 1511Madame Karine, (• حصة)

 Gilda, Eléonore ANDREANI

حصة)،)املج وع):)5111)حصة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835273.
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موثقة

DISTRIPLAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة

217 شارع ابراهيم الروداني، 

السقاطع،اقامة ال سح الطابق 

األول، رقم 12، طريق الجديدة، 

الدار البيضا ء. 217 شارع ابراهيم 

الروداني، السقاطع،اقامة ال سح 

الطابق األول، رقم 12، طريق 

الجديدة، الدار البيضا ء، 21111، 

الدار البيضاء املغرب

DISTRIPLAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 ، 

بولي ارد الزرقطوني ، الطابق 

الخامس ، رقم 17 - 28811 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553607

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DISTRIPLAY

غرض الشركة بإيجاز):)شراء،بيع،)

وتغليف) وتوزيع  اسسي1اد  تجارة،)

املنسجات الغذائية الزراعية

تسويق،)تخزين،)اسسي1اد وتصدير)

وتوزيع الهدايا بج يع أنواعها

السوزيع والسجزئة والبيع بالج لة)

السجارة) وع14  البوتيك  ع14  واملباشر 

اإللكت1ونية لج يع أنواع الهدايا.

 46 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (، الزرقطوني) بولي ارد  (،
الدار) (28811  -  17 رقم) (، الخامس)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيدة زينب بنيس)

بقي ة)51)درهم للحصة).

511)حصة) (: السيدة غيسة بن�شي)

بقي ة)51)درهم للحصة).

بقي ة) (511 (: السيدة غيسة بن�شي)

51)درهم.

511)بقي ة) (: السيدة زينب بنيس)

51)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنيس  زينب  السيدة 
أن ا) ش �شي  فيال  الزمامرة،) زنقة 

28811)الدار البيضاء)املغرب.

السيدة غيسة بن�شي عنوانه)ا()13 

 28811 كالي ورنيا) العز  بالد  تجزئة 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بنيس  زينب  السيدة 
أن ا) ش �شي  فيال  الزمامرة،) زنقة 

28811)الدار البيضاء)املغرب

السيدة غيسة بن�شي عنوانه)ا()13 

 28811 كالي ورنيا) العز  بالد  تجزئة 

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835586.
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موثقة

ROBICER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

موثقة
217 شارع ابراهيم الروداني، 
السقاطع،اقامة ال سح الطابق 

األول، رقم 12، طريق الجديدة، 
الدار البيضا ء. 217 شارع ابراهيم 
الروداني، السقاطع،اقامة ال سح 
الطابق األول، رقم 12، طريق 

الجديدة، الدار البيضا ء، 21111، 
الدار البيضاء املغرب

ROBICER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 38 تجزئة 
النواصر - 27182 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.461191

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تم تحويل) 25)أبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الدار) (27182 (- »38)تجزئة النواصر)
دوار) (21 »كلم) إلى) املغرب«) البيضاء)
هالالت ج اعة مجاطية أوالد طالب)
دائرة مديونة)-)27182)الدار البيضاء)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835696.
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موروكو كومبسونس اكاونت

VISLA
إعالن مسعدد القرارات

موروكو كومبسونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 41111، مراكش املغرب

VISLA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 6 شارع 
املقاومة - - الصويرة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1177
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2119 ف14اير) (28 املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 CANET MAS JORGE السيد) يبيع 
بالض انات العادية والقانونية ألف)
حصة) وأربعين  واثنان  وثالث ائة 
 BATALLER للسيد) حصة  ()1342(
اولية) بقي ة  (GARCIA VICENTE
لكل) درهم  ()111.11( مائة) قدرها 
شركة) (»VISLA« شركة) في  منها 
مال) برأس  محدودة  مسئولية  ذات 

3.050.000.00)درهم.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ت14عت السيدة فاط ة الهريوي ب ائة)
ت لكها) التي  حصة() (171( وسبعون)
 30500 )أي) الحصص) مج وع  في 
حصة()،)التي تشكل رأس مال شركة)
»VISLA«)،)وهي شركة ذات مسؤولية)
 3.050.000,00 مال) برأس  محدودة 
 BATALLER السيد) لصالح  (، درهم)
يصبح) وهكذا  (GARCIA VICENTE
على) املال  لرأس  الجديد  السوزيع 
النحو السالي:)*)باتالي1 غارسيا فيسينتي)
ستي انو) بيلي1ي  (* حصة) (25742
الكاراز دياز دي ليانو) (* 1342)حصة)

3416)حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

مايلي:)املساه ة ورأس املال
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)11)غشت)

2122)تحت رقم)299.
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مقــاولــة أشغــــال البنـــاء القـيــــاس 
- ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

مقــاولــة أشغــــال البنـــاء القـيــــاس - 

ش.ذ.م.م. شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حــي األمــــل 

1 زنقــة 1 رقـــم 27 -- 21611 الدار 

البيضاء املغــرب .

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.146.177

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحسيــــن) )ة() السيد) ت ويت 

من) اجس اعية  حصة  (911 القيـــاس)

السيد) ل ائدة  حصة  (1.111 أصل)

)ة()ح ـــزة الهــروشـــي بساريخ)17)غشت)

.2122

يـــوســف) )ة() السيد) ت ويت 

من) اجس اعية  حصة  (111 القيـــاس)

السيد) ل ائدة  حصة  (1.111 أصل)

)ة()ح ـــزة الهــروشـــي بساريخ)17)غشت)

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835.579.
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مــقـــــاولــة أشـغـــــال الـبـنـــاء 

القــيــــاس - ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

مــقـــــاولــة أشـغـــــال الـبـنـــاء القــيــــاس 

- ش.ذ.م.م. شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حـــي األمــــل 
1 زنــقـــة 1 الـــرقـــــم 27 -- 21611 

الـــدار الـبـيــضـــاء الـ ـغــــرب .
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.146.177

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تعيين) 17)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

الــهــــروشـــــي حـــ ـــزة ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835.579.
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SYNERGIE EXPERTS

HAPPY SMALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 21161، الدار البيضاء املغرب 
HAPPY SMALA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة »
وعنوان مقرها االجس اعي : 49، زنقة 

جون جوريس، الطابق 6، شقة 
رقم 12، حي غوتيي - 21161 الدار 

البيضاء املغرب. 
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.304695

العام) الج ع  قرار  ب وجب 
يونيو) (30 في) املؤرخ  االسسثنائي 
2122،)قرر شركاء)الشركة املحدودة)
ذات) (HAPPY SMALA املسؤولية)
درهم،) (87.111 قدره) رأس ال 
زنقة جون) (،49 مقرها االجس اعي ب)
(،12 شقة رقم) (،6 الطابق) جوريس،)
البيضاء) الدار  (21161 (- غوتيي) حي 
السجاري) بالسجل  واملسجلة  املغرب 
ملا) وطبقا  (،304695 الرقم) تحت 
تنص عليه املادة)86)من قانون)96-5 
ب واصلة) (،1997 ف14اير) (13 بساريخ)

نشاط الشركة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

 .38178 رقم) تحت  (2122 يوليوز)

لالسسخراج واملرجعية.
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FIDUCIAIRE ALKAFIL

FLOWERS RIAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

FLOWERS RIAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 23 

عرصة مو�شى رياض الزيسون القديم 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

115199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FLOWERS RIAD

رياض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مجال) في  خدمات  (- الضيافة) ودار 

السياحة.

 23 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

عرصة مو�شى رياض الزيسون القديم)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد اي ن السلكي):)161)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

181)حصة) (: السيد ع ر السلكي)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 181 (: القدراوي) رجاء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 161 (: السلكي) جهاد  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 161 (: السلكي) نجالء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 161 (: السلكي) هبة هللا  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد اي ن السلكي عنوانه)ا()ح)

126)مراكش) م تالوجت النجوم رقم)

41111)مراكش املغرب.

السيد ع ر السلكي عنوانه)ا()ح م)

امرشيش) (126 تالوجت النجوم رقم)

مراكش)41111)مراكش املغرب.

القدراوي عنوانه)ا() السيدة رجاء)

 41111 اسيف ب رقم)396)مراكش)

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() السلكي  جهاد  السيدة 

ح م امرشيش منارة رقم)230)مراكش)

41111)مراكش املغرب.

السلكي عنوانه)ا() السيدة نجالء)

 126 رقم) النجوم  تالوجت  م  ح 

مراكش) (41111 مراكش) امرشيش 

املغرب.

السيدة هبة هللا السلكي عنوانه)ا()

 126 رقم) النجوم  تالوجت  م  ح 

مراكش) (41111 مراكش) امرشيش 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد اي ن السلكي عنوانه)ا()ح)

126)مراكش) م تالوجت النجوم رقم)

41111)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (21 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2121)تحت رقم)124238.
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FIDUCIAIRE ALKAFIL

FLOWERS RIAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

FLOWERS RIAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 23 

عرصة مو�شى رياض الزيسون القديم 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115199

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)14)أكسوبر)2121)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم)23)عرصة مو�شى رياض الزيسون)

مراكش) (41111 (- مراكش) القديم 
املغرب«)إلى)»رقم)4)حي ضبا�شي درب)

 41111 (- مراكش) القنارية  العظام 

مراكش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)8935.
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فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

دار ارفا ش م م للشريك الوحيد 

DAR ERVA SARL AU -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 

الصويرة املغرب

دار ارفا ش م م للشريك الوحيد - 

DAR ERVA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 318، 
تجزئة الرونق، - 44111 الصويرة 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2127

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)16)يوليوز)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم)318،)تجزئة الرونق،)-)44111 
الصويرة املغرب«)إلى)»دوار ت لوكت،)
العقاري) الرسم  اقرمود،) ج اعة 
الصويرة) (44111  -  35/30001

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)26)غشت)

2122)تحت رقم)311.
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فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

 DAR - دار الساحل ش م م
SAHEL SARL

إعالن مسعدد القرارات

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

 DAR SAHEL - دار الساحل ش م م
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: دوار تالث 
واركان، ج اعة موالي بوزرقطون، - 

44111 الصويرة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.1199

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)28)يوليوز)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اإلسسثنائي) العام  الج ع  ب قس�شى 
2122)تم تعيين) 28)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديدة  مسي1ة 
ك سي1ة) (DECOOPMAN Sophie
غي1) صالحيات  مع  للشركة  أخرى 

محدودة).)
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مدير مشارك للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)28)يوليوز)

2122)تحت رقم)312.

152I

ZODIREC Consulting

 PHARMACIE SUN SQUARE
ALMAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZODIREC Consulting

RUE(AL(BATINIA, EX- ,46

 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE SUN SQUARE

ALMAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Magasin وعنوان مقرها اإلجس اعي

 N° 218, Sun(Square(Almaz

- Quartier(Almaz, Rocade(Sud-

Ouest, Casablanca - 20180 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553593

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 PHARMACIE SUN SQUARE

.ALMAZ

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
شبه) الصيدالنية  املنسجات 

الصيدالنية وشبه الطبية.
 Magasin(:(عنوان املقر االجس اعي
 N°( 218,( Sun( Square( Almaz( -
Quartier Almaz, Rocade Sud-
Ouest, Casablanca - 21181)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
الجوطي) الع راني  وليد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الجوطي) الع راني  وليد  السيد 
59)دار) عنوانه)ا()تجزئة املسوكل رقم)
بوعزة البيضاء)27223)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الجوطي) الع راني  وليد  السيد 
59)دار) عنوانه)ا()تجزئة املسوكل رقم)
بوعزة البيضاء)27223)الدار البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835125.
153I

lesboncomptes

ترين ويد كمال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

lesboncomptes
 hassania 1 alia 389

 mohammedia(MOHAMMEDIA،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
ترين ويد ك ال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : الطابق 
4 الع ارة ف/ ب 17 تجزئة املسي1ة 

شارع الرياض - 21811 املح دية 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.30233
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) املؤرخ في)23)غشت)
ترين ويد ك ال شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
الع ارة) (4 الطابق) اإلجس اعي  مقرها 
شارع) املسي1ة  تجزئة  (17 ب) ف/)
املغرب) املح دية  (21811 (- الرياض)

نتيجة النعدام سوق الشغل.
و عين:

السيد)ة()ك ال ملزيوق وعنوانه)ا()
زنقة القباج رقم)19)العكاري)11151 
الرباط املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
وفي الطابق) (2122 غشت) (25 بساريخ)
تجزئة املسي1ة) (17 ب) الع ارة ف/) (4
املح دية) (21811 (- الرياض) شارع 

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1667.
154I

orient compt

 STE FROTALIA FOODSTUFF
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 115

60000، OUJDA(MAROC
 STE FROTALIA FOODSTUFF
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

26 الحي الصناعي - 61111 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 STE FROTALIA FOODSTUFF

.DISTRIBUTION

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزيع املواد الغدائية

السصدير واالسسي1اد.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

وجدة) (61111 (- الصناعي) الحي  (26

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 334 (: مح د) البوشاوني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 333 (: اح د) البوشاوني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 333 (: مح د) بل س ار  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

مح د) البوشاوني  السيد 

البساتين) حي  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا()
6 61111)وجدة) 5)رقم) زنقة السبيل)

املغرب.

السيد البوشاوني اح د عنوانه)ا()

حي السالم عوينات السراق زنقةالهنا)
III)رقم)284 61111)وجدة املغرب.

السيد بل س ار مح د عنوانه)ا()

حي السالم عوينات السراق زنقةالهنا)
III)رقم4 28 61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح د) البوشاوني  السيد 

البساتين) حي  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا()
6 61111)وجدة) 5)رقم) زنقة السبيل)

املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1131.
155I

مسسأمنة فيسكاكوم

 SOCIETE BAKKACHE
 MOHAMMED HICHAM

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مسسأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زنقة املستش ى، ، 25350، 

وادي زم املغرب
 SOCIETE BAKKACHE

 MOHAMMED HICHAM
TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 33 
الزنقة 8 درب الع و - 25350 وادي 

زم املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.183

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
 2122 غشت) (17 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE BAKKACHE املحدودة)
 MOHAMMED HICHAM
 111.111 TRAVAUX)مبلغ رأس الها)
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم)
 25350 (- الع و) درب  (8 الزنقة) (33
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  زم  وادي 

تحقيق غرض الشركة.
و حدد مقر السص ية ب الرقم)33 
8)درب الع و)-)25350)وادي) الزنقة)

زم املغرب.)
و عين:

السيد)ة()بقاش هشام وعنوانه)ا()
الع و) درب  (8 الزنقة) (33 الرقم)
25350)وادي زم املغرب ك ص ي))ة()

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بوادي زم بساريخ)26)غشت)

2122)تحت رقم)76/2122.

156I

حجي وشركائه

تيسين كروب أيروسبايس 

موروكو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل السص ية

حجي وشركائه

28 شارع موالي يوسف ، 21171، 

الدار البيضاء املغرب

تيسين كروب أيروسبايس موروكو 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد )في طور السص ية(

وعنوان مقرها االجس اعي : بارك 

أندوست1يال CFCIM اوالد صالح 

تجزئة رقم 121 أوراش رقم 1,2,3 - 

27182 الدار البيضاء املغرب .

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.422651

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر) (2122 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

ق ل تص ية الشركة تيسين كروب)

ذات) شركة  موروكو  أيروسبايس 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 2.825.111 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها االجس اعي بارك)

صالح) اوالد  (CFCIM أندوست1يال)

 1,2,3 رقم) أوراش  (121 رقم) تجزئة 

املغرب) البيضاء) الدار  (27182  -

واملوافقة على تقرير املص ين وإبراء)

ذمتهم وتشطيب الشركة من السجل)

السجاري.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835698. 

157I

My Business Management

FILFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

My Business Management
 n°14 2ème(Etage(Place(Florence
 Avenue(HassanII(VN ، 30000،

Fès Maroc
FILFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 128 

تجزئة الوفاء الحي الصناعي بنسودة 
فاس - 30000 فاس املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.27177
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يونيو) (12 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (FILFA حل)
 811.111 رأس الها) مبلغ  املحدودة 
 128 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي)
الحي الصناعي بنسودة) تجزئة الوفاء)
فاس املغرب نتيجة) (30000 (- فاس)
لعدم اشسغال الشركة مند تاسيسها.

و عين:
مح د) السازي  السيد)ة()
شارع خالد) (21 فيال رقم) وعنوانه)ا()
 30000 فاس) بورمانة  الوليد  ابن 

فاس املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
 128 وفي) (2122 يونيو) (12 بساريخ)
الحي الصناعي بنسودة) تجزئة الوفاء)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3422/022 .
158I

FIDUS 17

PLATINO CAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS 17
283’ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االول رقم 3 ، 21211، الدار 

البيضاء املغرب
PLATINO CAR SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 ساحة 
باسسور اقامة باسسور بويلد الطابق 
الثالث شقة رقم 14 - 21211 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
275761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2013 ف14اير) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PLATINO CAR SERVICES
تاجي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
عنوان املقر االجس اعي):)17)ساحة)
باسسور اقامة باسسور بويلد الطابق)
14 - 21211)الدار) الثالث شقة رقم)

البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: بدر) معسصم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
 9 عنوانه)ا() بدر  معسصم  السيد 
الدار) (21211 الوازيس) ك ارن  زنقة 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 9 عنوانه)ا() بدر  معسصم  السيد 
الدار) (21211 الوازيس) ك ارن  زنقة 

البيضاء)املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ف14اير)2013)تحت رقم)275761.
159I

GROUPE ABCE

STDELY AGENCY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

GROUPE ABCE
مكرر شارع عبد املومن الطابق 
الرابع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب 114
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 STUDELY ذات الشريك الوحيد
AGENCY MAROC

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 شارع 
زرقطوني إقامة ال14ج الطابق الرابع 
الشقة ب8 - 28811 الدارالبيضاء 

املغرب
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
399387

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تم تعيين) 16)غشت) املؤرخ في)

مسي1 جديد للشركة السيد)
 KAMGANG وحيد) ك سي1 

 DUPLEX ERIC
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835780.
161I

دي ي اكسبي1تيز

Luctor
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دي ي اكسبي1تيز
إقامة الياس ين زاوية شارع ع ر 
الخيام وزنقة البن سج ع ارة 7 

بوسيجور ، 21221، الدار البيضاء 
املغرب

Luctor شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 

سارية بن زونيم الطابق 3 شقة 3 

، بالمي ا - 20300 لدار البيضاء. 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

.Luctor(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في املقصورة أو في املنزل) (، في املسجر)

،)والسدليك الصحي)،)وعالجات الوجه)

وج يع) واملانيكي1  (، الشعر) وإزالة  (،

عالجات السج يل.

12)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

 3 شقة) (3 الطابق) زونيم  بن  سارية 

البيضاء.) لدار  (20300 (- ا) بالمي  (،

امل لكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (111 (: السيد هيثم مالك)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد هيثم مالك عنوانه)ا()مبنى)

نوف 14 أكدال) (16 شارع) (8 شقة) (28

11111)الرباط امل لكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد هيثم مالك عنوانه)ا()مبنى)

نوف 14 أكدال) (16 شارع) (8 شقة) (28

11111)الرباط امل لكة املغربية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تحت)

رقم)-.

161I

COMPTAMED

ME DA BATIMO
إعالن مسعدد القرارات

COMPTAMED

 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

ME DA BATIMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

س ية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.465219

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 25)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

منح سلطة السوقيع املشت1ك للسيد)

مح د الدح اني والسيد عبد العالي)

املصرفية) الوثائق  لج يع  مر�شي 

واإلدارية الخاصة بالشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

السيد مح د الدح اني والسيد عبد)

ميدا) شركة  مسي1ا  مر�شي  العالي 

املحدودة) املسؤولية  ذات  باتي و 

السوقيع) سلطة  وله ا  دائ ة  بص ة 

املصرفية) الوثائق  لج يع  املشت1ك 

واإلدارية الخاصة بالشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835689.

162I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

DRONE WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED

LARBI

 RUE(EL(HARIRI(N 17 TANGER 7

، 90000، TANGER(MAROC

DRONE WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 

اقامة شاوية شارع يوسف ابن 

تاش ين زنقة رشيد رضا طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DRONE WORKS

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطائرات بدون طيار في عدة مناطق)

منها املناطق الزراعية.

اسسي1اد الطائرات بدون طيار.

اسسغالل السقنيات الجديدة.

الع ليات) ج يع  عامة  وبص ة 

السجارية والصناعية واألوراق املالية)

بشكل) املرتبطة  واملالية  والعقارية 

األشياء) بأحد  مباشر  غي1  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي ي كن أن تعزز)

تطوير الشركة بالطريقة األكث1 فهً ا..
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ابن) يوسف  اقامة شاوية شارع  (21

(- طنجة) رضا  رشيد  زنقة  تاش ين 

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 PEDRO MANUEL السيد)
BARBERO(PUEBLAS(:(900)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 MANUEL BARBERO السيد)
DOMINGUEZ(:(100)حصة بقي ة)

111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
 PEDRO MANUEL السيد)
BARBERO PUEBLAS)عنوانه)ا()29 
شارع لبنان اقامة نورماندي رقم)19 

91111)طنجة املغرب.
 MANUEL BARBERO السيد)
شارع) عنوانه)ا() (DOMINGUEZ
 38 رقم) الح راء) اقامة  السالم 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 PEDRO MANUEL السيد)
BARBERO PUEBLAS)عنوانه)ا()29 
شارع لبنان اقامة نورماندي رقم)19 

91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256803.

163I

FINANCE CENTER

BIO UNIVERSEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BIO UNIVERSEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
جوهرة الطابق الثاني شقة رقم 17 

شارع عالل ال ا�شي مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BIO (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.UNIVERSEL

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منسجات محلية

السج يل) منسجات  تاجر  (-

بالسقسيط

-)االسسي1اد والسصدير)

والسعبئة) السغليف  مقاول  (-

)تغليف العسل(..

ع ارة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 17 جوهرة الطابق الثاني شقة رقم)

شارع عالل ال ا�شي مراكش)-)41111 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة ماثيلد مورو):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: لغرام) الدين  عز  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مورو  ماثيلد  السيدة 

فرنسا)69291)ليون فرنسا.

السيد عز الدين لغرام عنوانه)ا()

فرنسا)69291)ليون فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مورو  ماثيلد  السيدة 

فرنسا)69291)ليون فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (22 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138736.

164I

FINANCE CENTER

IHAMMER
إعالن مسعدد القرارات

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

IHAMMER »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: محل رقم 

77 ، شارع م14ور فاطنة املنطقة 

الصناعية سيدي غانم - 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.91467

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 15)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ت ويت)511)حصة اجس اعية م لوكة)

للسيد محسن بوعدي ل ائدة السيد)

عقد) ب وجب  وذلك  بوعدي  املهدي 

عرفي مؤرخ بساريخ)15)غشت)2122. 

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اسسقالة السيد محسن بوعدي من)

املهدي) بالسيد  وتعويضه  منصبه 

ملدة) للشركة  مسي1  بوعدي كشريك 

غي1 محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لرأس ال) الجديد  السوزيع  أصبح 

 111.111,11 في) املحدد  الشركة 

حصة) ل1111) املقس ة  درهم 

111)درهم للحصة) اجس اعية بقي ة)

املهدي) السيد  يلي:) ك ا  الواحدة 

ك ال) والسيد  حصة  (511 بوعدي)

بوعدي)511)حصة

على) ينص  الذي  (:42 رقم) بند 

بوعدي) املهدي  السيد  تعيين  مايلي:)

مسي1ان) بوعدي  ك ال  والسيد 

للشركة ملدة غي1 محدودة مع السوقيع)

املن صل ألحده ا.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138856.

165I

دي ي اكسبي1تيز

AKELA TECHNOLOGY

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دي ي اكسبي1تيز

إقامة الياس ين زاوية شارع ع ر 

الخيام وزنقة البن سج ع ارة 7 

بوسيجور ، 21221، الدار البيضاء 

املغرب

 AKELA TECHNOLOGY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265 شارع 

الزرقطوني رقم 92 - 20300 الدار 

البيضاء. امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AKELA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.TECHNOLOGY SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)أداء)ع ل)

الك بيوتر من خالل اسسخدام برامج)

مطورة أو قياسية بشكل خاص.

 265 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 20300  -  92 شارع الزرقطوني رقم)

الدار البيضاء.)امل لكة املغربية.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة لويك كريسسوف سانشيز)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد لويك كريسسوف سانشيز)
 75119 ماتيس) شارع  (36 عنوانه)ا()

باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد لويك كريسسوف سانشيز)
 75119 ماتيس) شارع  (36 عنوانه)ا()

باريس فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تحت)

رقم)-.
166I

FIDUS 17

PLATINO CAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUS 17
283’ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االول رقم 3 ، 21211، الدار 
البيضاء املغرب

PLATINO CAR SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

صوفيا زاوية شارع طانطان ومح د 
السجل ا�شي محل رقم 5 بوركون - 

21211 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.275761

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تم تحويل) (2121 يناير) (18 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
زاوية شارع طانطان) »اقامة صوفيا 
 5 رقم) محل  السجل ا�شي  ومح د 

البيضاء) الدار  (21211 (- بوركون)

مح د) زنقة  »زاوية  إلى) املغرب«)

باكي) س يحة وزنقة بيي1 بارو فضاء)

 21211  -  317 رقم) الثالث  الطابق 

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ف14اير)2121)تحت رقم)765824.

167I

FIDUS 17

PLATINO CAR SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

FIDUS 17

283’ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االول رقم 3 ، 21211، الدار 

البيضاء املغرب

PLATINO CAR SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 ساحة 

باسسور اقامة باسسور بويلد الطابق 

الثالث شقة رقم 13 - 21211 الدار 

البيضاء املغرب .

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.275761

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم) (2114 أبريل) (14 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (3.900.000«

 4.111.111« إلى) درهم«) (111.111«

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أبريل)2114)تحت رقم)11547149.

168I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MAPUB CONSEIL
 COMMUNICATION ET

PUBLICITE SARL
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
االول) الطابق  (– أهضار) ع ارة 
(- تل�شي وزنقة مراكش) زنقة  ملسقى 

الحي الصناعي اكادير
 MAPUB CONSEIL («
 COMMUNICATION ET

«(PUBLICITE SARL
املقـر االجسـ ـاعي:)رقم)84)بلوك أ2 

حي القدس أكادير
السجل السجاري رقم):)21781

العام) الج ع  عقد  ب قس�شى 
بين) (18/15/2122 االسسثنائي بساريخ)
 MAPUB CONSEIL شركة) شركاء)
 COMMUNICATION ET

PUBLICITE SARL)تقرر مايلي):))
 215 اغالق فرع الشركة في رقم)
كنون) عبد هللا  الحسني شارع  الحي 

انزكان).)
اإليداع) تم  القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكسـابـة  القـانـونـي 
بسـاريخ) بانزكان  االبسدائية  املحكـ ـة 

21/16/2122)تحت رقم1211. 
للخــــــال صــــــــــــة والسـذ كيــــــــــر

مـكـسـب الحـسـابـات انــ ــوفـسـك

169I

شركة حسابات فاس

GENERAL DESK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

1، فاس املغرب
GENERAL DESK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي السوطين : 
املكسب رقم 28 الطابق الرابع مكاتب 
الص اء طريق ص رو موالي رشيد 

فاس - 30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GENERAL DESK

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة.

عنوان املقر االجس اعي):)السوطين):)

املكسب رقم)28)الطابق الرابع مكاتب)

رشيد) موالي  ص رو  طريق  الص اء)

فاس)-)30100)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: عنوز) سومية  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عنوز  سومية  السيدة 

 19 رقم) (13 الزنقة) السالم  حي 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() عنوز  سومية  السيدة 

 19 رقم) (13 الزنقة) السالم  حي 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3349.

171I
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GLOBE FIDUCIAIRE

B.N.N.Y VILLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

B.N.N.Y VILLAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 زنقة 

مح د س يحة, الطابق 11, الشقة 

رقم 57 ,الدار البيضاء. - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.B.N.N.Y VILLAGE

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجس اعي)

الشقة) (,11 الطابق) مح د س يحة,)

 21111 (- البيضاء.) ,الدار  (57 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: السيد ابراهيم بسطامي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم بسطامي عنوانه)ا()
ع ارة) (111 تجزئة) املدينة الخضراء)
الدار) (21111 بوسكورة) (2 شقة) (1

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ابراهيم بسطامي عنوانه)ا()
ع ارة) (111 تجزئة) املدينة الخضراء)
الدار) (21111 بوسكورة) (2 شقة) (1

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835800.
171I

GLOBE FIDUCIAIRE

PUR CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

PUR CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 زنقة 
ابن مني1 معاريف طبق الثاني الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.211179

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)23)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
طبق) معاريف  مني1  ابن  زنقة  (117«
الدار) (21111 (- الثاني الدار البيضاء)
زنقة) »ركن  إلى) املغرب«) البيضاء)
الجزائر),)2)زنقة ابو بكر البقالني طبق)
3)شقة رقم)11)ان ا الدار البيضاء.)-)

21111)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835804.
172I

FIDUS 17

PLATINO CAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUS 17

283’ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االول رقم 3 ، 21211، الدار 

البيضاء املغرب

PLATINO CAR SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 ساحة 

باسسور اقامة باسسور بويلد الطابق 

الثالث شقة رقم 4 - 21211 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري)

.275761

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)25)غشت)2114)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
باسسور) اقامة  باسسور  ساحة  (17«

 -  4 بويلد الطابق الثالث شقة رقم)

إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  (21211
 21211  -  47 اورير رقم) ايت  »زنقة 

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2114)تحت رقم)11556585.

173I

FIDUS 17

PLATINO CAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUS 17

283’ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االول رقم 3 ، 21211، الدار 

البيضاء املغرب

PLATINO CAR SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 زنقة 

ايت اورير - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.275761

الشريك) قرار  ب قس�شى 

ف14اير) (19 في) املؤرخ  الوحيد 

الشركة) رأس ال  رفع  تم  (2115

درهم«) (8.111.111« قدره) ب بلغ 

إلى) درهم«) (4.111.111« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (12.111.111«

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ف14اير)2115)تحت رقم)00568532.

174I

AL AGADIR

 »DAB PRODUCT« شركة

ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt

imm(amine، 80000 9، أكادير 

maroc

شركة »DAB PRODUCT« ش.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 

42، ع ارة 29 اسالن الحي املح دي 

اكادير أكادير 81111 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : --

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

»DAB PRODUCT«)ش.م.م).

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب:

ج يع) وتشغيل  إدارة  (•

حصلت) التي  الزراعية  امل سلكات 

عليها الشركة أو اسسأجرتها أو أتاحتها)

لها أطراف اخرى.

وزراعة) البساتين  زراعة  (•

وج يع) النباتات  ج يع  وإنساج 

منسجات الزراعة بشكل عام.
البذور) ج يع  اسسي1اد  (•

كانت منسقاة أو غي1 منسقاة أو) سواء)

نباتات أو غي1ها.

املواد) ج يع  اسسي1اد  (•

واألدوات الالزمة ألنشطة الشركة.

وإدارة) وإنشاء) اقسناء) (•

مؤسسات) ج يع  وتطوير  وتشغيل 

املواد) وإنساج  الحيوانية  الث1وة 

لت1بية) الالزمة  والحيوانات  الغذائية 

وال) الحيوانية،) املنسجات  ومعالجة 

سي ا املسالخ ومخازن الس14يد وورش)

السعبئة والسغليف.

املنسجات) في  السجارة  (•

املصنعة) أو  الخام  الحيوانية 

وتعبئة) معالجة  الثانوية.) ومنسجاتها 
وتغليف املنسجات التي تم الحصول)

عليها أو معالجتها من قبل الشركة.

عنوان املقر االجس اعي):)شقة رقم)

29)اسالن الحي املح دي) 42،)ع ارة)

اكادير أكادير)81111)أكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد بن املليح فؤاد):)811)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

111)حصة) (: السيدة لحلو سعاد)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 51 (: ياس ين) املليح  بن  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد بن املليح الياس):)51)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  املليح  بن  السيد 

أكادير)81111)أكادير املغرب.

عنوانه)ا() سعاد  لحلو  السيدة 

أكادير)81111)أكادير املغرب.

ياس ين) املليح  بن  السيدة 

أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب.

السيد بن املليح الياس عنوانه)ا()

أكادير)81111)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() فؤاد  املليح  بن  السيد 

أكادير)81111)أكادير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118111.

175I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

 STE AUTO PIECES

DISTRIBUTION I2M

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 GROUP ALLIANCE

CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE 37

 IMMEUBLE(MAROUI 5EME

 ETG(CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC

 lt;ste(i2m=«i2m« auto=«auto«&

pieces=«pieces« distribution=

 ;«distribution«&gt;&lt;/ste&gt

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السالمة 3 مج وعة 9 بلوك ج رقم 

1 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.397815

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
رفع) تم  (2121 ماي) (11 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال 
»411.111)درهم«)أي من)»111.111 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ماي)2121)تحت رقم)778229.
176I

AL AGADIR

 HEADWAY SERVICES SARL
» ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM
 BOUAABID 2Eme etage appt
أكادير) (،9( imm( amine،( 80000

maroc
 HEADWAY SERVICES SARL
املسؤولية) ذات  شركة  ش.م.م  («

املحدودة
درب) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
املعاشية حي السوامة بيوكرة شسوكة)
أيت باها أكادير)81111)أكادير املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم السقييد في السجل السجاري):)

26751
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
(« (HEADWAY SERVICES SARL

ش.م.م).
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وأشغال مخسل ة

السجارة
درب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املعاشية حي السوامة بيوكرة شسوكة)
أكادير) (81111 أكادير) باها  أيت 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 251 (: الشايبوطي) ع اد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (251 (: السيد جواد ل ريخ)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد عبد الغني ايت اح د):)251 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد نورالدين ايت اح د):)251 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد ع اد الشايبوطي عنوانه)ا()

أكادير)81111)أكادير املغرب.
عنوانه)ا() ل ريخ  جواد  السيد 

أكادير)81111)أكادير املغرب.
اح د) ايت  الغني  عبد  السيد 
أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب.
اح د) ايت  نورالدين  السيد 
أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ع اد الشايبوطي عنوانه)ا()

أكادير)81111)أكادير املغرب
عنوانه)ا() ل ريخ  جواد  السيد 

أكادير)81111)أكادير املغرب
اح د) ايت  الغني  عبد  السيد 
أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب
اح د) ايت  نورالدين  السيد 
أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1634.

177I
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FLASH ECONOMIE

BB MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

bb maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد 
 مقرها اإلجس اعي: 67 زنقة شوفاليي 

بايارد الطابق5 رقم 16 بل يدير 
21111 الدار البيضاء املغرب
رأس الها: 7111111 درهم 

رقم السقييد في السجل السجاري: 
474803

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)17)غشت)2122)قرر ما يلي

السغيي1 في رأس ال)
زيادة رأس ال الشركة لي1ت ع من)
111.111)درهم إلى)7.111.111)درهم)
النظام) من  (6.7 املادة) تعديل 

األسا�شي)
 29 (-- امل عول) سارية  السغيي1ات 

غشت)2122 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28530 

178I

AL AGADIR

 SOCAMBRI-NET  شركة
ش.م.م 

ذات شريك واحد.
إعالن مسعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9
،imm(amine، 80000

maroc أكادير 
 « SOCAMBRI-NET « شركة

ش.م.م ذات شريك واحد. »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: : رقم 25 
زنقة اكرد حي السالم اكادير 81111 

أكادير املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2122 يونيو) (12 املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)
بـ ـوجـب محضر قرار الشريك الوحيد)
تقرر ما يلي) (2122/16/12 املؤرخ في)
للشركة) االجس اعي  املقر  تحويل  (- (:
زنقة اكرد حي السالم) (25 »رقم) من)
بالعنوان) الجديد  املقر  »الى  أكادير)
السالي:)زنقة بن سلي ان حي مرموشة)
من) (5 ال صل) تعديل  (- الحسي ة.)
املسعلق) للشركة  االسا�شي  القانون 

باملقر االجس اعي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118121.
179I

FIDUS 17

PLATINO CAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUS 17
283’ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االول رقم 3 ، 21211
 الدار البيضاء املغرب

PLATINO CAR SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 زنقة 
ايت اورير - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.275761

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تم تحويل) (2117 نون14) (15 املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجس اعي  املقر 
 21211 (- اورير) ايت  زنقة  (47« من)
»اقامة) إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 

صوفيا زاوية شارع طانطان ومح د)

(- بوركون) (5 السجل ا�شي محل رقم)

21211)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ماي)2118)تحت رقم)11666829.

181I

SOBAFISC

 STE شركة ايدروتازاغين

HYDROTAZAGHINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

SOBAFISC

129 شارع املسي1ة الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

 STE شركة ايدروتازاغين

HYDROTAZAGHINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

تازاغين - دريوش - 62122 الناظور 

املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.16735

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عادل) واسبع  )ة() السيد) ت ويت 

أصل) من  اجس اعية  حصة  (7.511

)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (7.511

يوليوز) (22 بساريخ) يغقوب  سعيد 

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)16)غشت)

2122)تحت رقم)4203.

181I

KISSAN CONSULTING 

AF RESORT
إعالن مسعدد القرارات

KISSAN CONSULTING
 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،
21111، الدار البيضاء املغرب

 AF RESORT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62، مركز الرياض 
. - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.519529

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 11)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املصادقة على ت ويت السيد) مايلي:)
بوشعيب صبار أللف))1111()حصة)
 AF شركة) في  ي سلكها  اجس اعية 
مسؤولية) ذات  شركة  (RESORT
السيد) إلى  وحيد  بشريك  محدودة 

عادل عبيد الدين
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
احيط عل ا باسسقالة السيد) مايلي:)
ك سي1) مهامه  من  صبار  بوشعيب 
تعين) تم  باملقابل  للشركة،) وحيد 
مسي1ا) الدين  عبيد  السيدعادل 

)للشركة.
ً
وحيدا

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)
النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأس مال الشركة:)محدد في)111.111 
حصة) (1111 إلى) مقسم  درهم،)
اجس اعية من فئة)111)درهم للحصة)
محررة بالكامل وتخصص) الواحدة،)
السيد عادل عبيد) للشريك الوحيد.)

الدين)1111)حصة اجس اعية.
بند رقم)35:)الذي ينص على مايلي:)
تسعين السيد عادل عبيد الدين مسي1)

للشركة ملدة غي1 محدودة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835842.
182I

FLASH ECONOMIE

AM SOLUTIONS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AM SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AM (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز):)

املسعلقة) واملزايا  الخدمات  (-
واالست1اتيجية) التشغيلية  باإلدارة 

الجيدة للشركات)
مراقبة االمسثال ملعايي1 السالمة) (-

والصحة والبيئة ومراقبة السكاليف)
املعامالت) ج يع  في  املشاركة  (-
الصناعية والسجارية واملالية واملنقولة)
وغي1 املنقولة املسعلقة بشكل مباشر)
أو غي1 مباشر بهدف الشركة والتي من)

املحس ل أن تعزز تطوير الشركة).

46)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
الزرقطوني الطابق)2)الشقة رقم)6 - 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1111 (: ساعدي) أح د  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ساعدي  أح د  السيد 
 21111 بولو) الكوريز  زنقة  (5 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() ساعدي  أح د  السيد 
 21111 بولو) الكوريز  زنقة  (5 رقم)

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835692.
183I

SOBAFISC

 STE IMPORT EXPORT
BOUTIBOIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOBAFISC
129 شارع املسي1ة الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
 STE IMPORT EXPORT

BOUTIBOIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بركانة 
- قرية ارك ان - 62151 الناظور 

املغرب .
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.15411

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 16)غشت) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 IMPORT EXPORT BOUTIBOIS
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بركانة)
الناظور) (62151 (- ارك ان) قرية  (-

املغرب نتيجة ل):)صعوبات مالية).
دوار) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 62151 (- ارك ان) قرية  (- بركانة)

الناظور املغرب).)
و عين:

بوتيبي) الح يظ  عبد  السيد)ة()
 62151 ارك ان) قرية  وعنوانه)ا()
الناظور املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)19)غشت)

2122)تحت رقم)4223.
184I

FLASH ECONOMIE

DON RAMOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DON RAMOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تص ية وحل الشركة
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بساريخ)
16/14/1222)قرر شركاء)شركة دون)
املحدودة) املسؤولية  ذات  راموس 
مقرها) درهم،) (91111.11 رأس الها)
الطابق) 11)شارع الحرية؛) االجس اعي)

3،)رقم)5)الدار البيضاء)ما يلي:
-)تص ية وحل الشركة.)

شت1يت) دافيد  السيد  تعيين  (-
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل  (،
سيدي) ب5) والساكن  (، (B320640
البيضاء,) الدار  املنار،) تجزئة  بنور،)

ك ص ي للشركة.
شارع) (11 السص ية:) مكسب  (-
الدار) (5 رقم) (،3 الطابق) الحرية؛)

البيضاء.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت) (21/14/2122 بساريخ) البيضاء)

رقم)821877
185I

FLASH ECONOMIE

ZOOM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
ق ل السص ية

شركة زووم انڢيست
ZOOM INVEST SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد 
إغالق السص ية

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
الشريك) قرر  (14/17/2122 بساريخ)
انڢيست ذات) الوحيد لشركة زووم 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
درهم،) (11111.11 الوحيد رأس الها)
القادر) عبد  االجس اعي شارع  مقرها 
 GH املج وعة) املنزه،) الصحراوي،)
(،13 رقم) الشقة  (،B الع ارة) (،17

موالي رشيد،)الدار البيضاء)ما يلي:
-)اغالق السص ية.

املقدم) السقرير  على  املصادقة  (-
من طرف املص ي السيد جون اندري)
لبطاقة) الحامل  شريڢ،) زي بيش 
السعريف رقم)BE63798D،)والساكن)
الدار) الزرقطوني،) شارع  (398 ب)

البيضاء,)وإعطائه االبرام النهائي.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت) بساريخ11/18/2122) البيضاء)

رقم)834070. 

186I

KBH CONSULTING

AM PROTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
AM PROTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
الجوالن طنجة ، الطابق األول ، 

مكسب رقم 3 - 30000 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AM (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROTECH
مركز) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال
-)اسسي1اد وتصدير

-)أع ال كهربائية مسنوعة.
15)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
(، األول) الطابق  (، طنجة) الجوالن 
مكسب رقم)3 - 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (511 (: مراد) بسار  السيد 
بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (511 (: السيد بسار عادل)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

 4 عنوانه)ا() مراد  بسار  السيد 
الكامل) موالي  رجاء) حي  (1 شارع)

30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() عادل  بسار  السيد 
الكامل) موالي  رجاء) حي  (1 شارع) (4

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 4 عنوانه)ا() مراد  بسار  السيد 
الكامل) موالي  رجاء) حي  (1 شارع)

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4445.

187I

MSEFER(&(ASSOCIES

BITUMAT بيتومات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،  ( 88

الدار البيضاء املغرب
بيسومات BITUMAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 4 زنقة 

بيسكرات حي املستش يات الطابق 
االول - 20503 الدار اليضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.215815
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املجيد) عبد  )ة() السيد) ت ويت 
41.111)حصة اجس اعية) الجواهري)
ل ائدة) حصة  (41.111 أصل) من 
 14 دريس موزاهي1 بساريخ) )ة() السيد)

يوليوز)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835862.
188I

EUREXMA

GHIRIS FAMILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
GHIRIS FAMILY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

ركراكة إقامة الكورنيش ع ارة رقم 
2 الطابق األس ل بوركون - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GHIRIS FAMILY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ACTIVITES DES SOCIETES

. HOLDING
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ركراكة إقامة الكورنيش ع ارة رقم)

 21111 (- الطابق األس ل بوركون) (2

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
الودغي1ي) املسوكل  سعيد  السيد 

درهم) (95.111 بقي ة) حصة  (951 (:

للحصة).

 51 (: السباعي) سلي ة  السيدة 

حصة بقي ة)5.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الودغي1ي) املسوكل  سعيد  السيد 
زنقة ابن وهبون املعاريف) عنوانه)ا()

21111)الدار البيضاء)املغرب.

السيدة سلي ة السباعي عنوانه)ا()
 21111 املعاريف) وهبون  ابن  زنقة 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الودغي1ي) املسوكل  سعيد  السيد 
زنقة ابن وهبون املعاريف) عنوانه)ا()

21111)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.
189I

CONSEILS EVERNAGE

SMOKE KECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

SMOKE KECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : اقامة 
جوهرة الطابق الساني شقة رقم 
17 شارع عالل ال ا�شي - 41111 

مراكش املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.81735

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 ماي) (31 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SMOKE KECH حل)
رأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
الطابق) جوهرة  اقامة  اإلجس اعي 
عالل) شارع  (17 رقم) شقة  الساني 
املغرب) مراكش  (41111 (- ال ا�شي)

نتيجة لسوقف نشاط الشركة.
و عين:

باسكال) كوزي و  دي  السيد)ة()
جكرندة) اقامة  وعنوانه)ا() يووان 
2)طريق) 21)تجزئة بوزكان) شقة رقم)
مراكش) (41111 مراكش) اس ي 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
اقامة) وفي  (2122 ماي) (31 بساريخ)
 17 جوهرة الطابق الساني شقة رقم)
شارع عالل ال ا�شي)-)41111)مراكش)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138496.
191I
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TARGET PARTNERS

ARTCOM’SUP RABAT
إعالن مسعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer,(N°(45,(Rue(1,
 Etage(RDC(،(20410،(Casablanca

Maroc
Artcom’sup Rabat)»شركة ذات)

املسؤولية املحدودة«
 21 االجس اعي:) مقرها  وعنوان 
مكرر)،)شارع ابن شعيب الدكالي)،)حي)
 11191 (- الرباط) (، أكدال) (، اللي ون)

الرباط املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري:)
.62421

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 11)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 ISGA CASABLANCA املوافقة على)
البيضاء) الدار  سجل  في  املسجلة 
السجاري تحت رقم)302449)كشريك)

جديد)؛
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اسسقالة السيد عبد املؤمن بن عبد)
وتعيين) ك دير  مهامه  من  الجليل 
السيد توحيد الشتيوي مديًرا جديًدا:
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
النظام األسا�شي وفق) تعديل  مايلي:)

القرارات الالحقة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
ب ساه ة) (ISGA CASABLANCA
عبد) (، نقًدا) درهً ا  (65111 قدرها)
ب ساه ة) الجليل  عبد  بن  املؤمن 
بقي ة)13400)درهم)،)زكرياء)بن عبد)
 10300 بقي ة) ب ساه ة  الجليل 
الجليل) عبد  بن  زاهية  (، درهم)
(، درهم) (10300 بقي ة) ب ساه ة 
ب ساه ة) (KERTSIN SJOBERG

بقي ة)1111)درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 111111 تم تحديد رأس املال ب بلغ)
سهم) (1111 إلى) مقسم  درهم 

توزيع) منها.) لكل  درهم  (111 بقي ة)
 ISGA السالي:) النحو  على  املال  رأس 
(
ً
سه ا (651 مالكة) (CASABLANCA
عبد املؤمن بن عبد الجليل مالك) (،
بن عبد الجليل) زكرياء) (، (

ً
سه ا (134

عبد) بن  زاهية  (، (
ً
سه ا (103 مالك)

 Kertsin (، (
ً
103)سه ا الجليل مالكة)
sjoberg)مالكة)11)أسهم.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
الوحيد) الجديد  املسي1  تعيين  مايلي:)
للشركة:)السيد توحيد الشتيوي ملدة)

غي1 محدودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)6859.
191I

conseils sarl

EBICNORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 91111، طنجة 

املغرب
EBICNORD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ابو 
بكر الرازي اقامة ابراهيم الطابق 
الس لي رقم 18 - 91111 طنجة 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.125715

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة() السيد) ت ويت 
من) اجس اعية  حصة  (51 بن سعود)
)ة() حصة ل ائدة السيد) (111 أصل)
غشت) (22 بوعزاتي نورالدين بساريخ)

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256813.
192I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

HOTEL BADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .51
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
HOTEL BADIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
يوسف ابن تاش ين زنقة رشيد 

ر�شي اقامة الساحل الذهبي الطابق 
الثالث رقم 21 - 90030 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
30255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2116 نون14) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HOTEL BADIS
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
فندق وكل ما من شانه املساه ة في)

تقدم الشركة).
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
يوسف ابن تاش ين زنقة رشيد ر�شي)
اقامة الساحل الذهبي الطابق الثالث)

رقم)21 - 90030)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: خالد) اصريح  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد اصريح خالد):)1111)بقي ة)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  اصريح  السيد 

 32000 الحسي ة) بوهم  دوار 

الحسي ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() خالد  اصريح  السيد 

 32000 الحسي ة) بوهم  دوار 

الحسي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2117)تحت رقم)172.

193I

الشتيوي ادريس

Sté REFOR SANDO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الشتيوي ادريس

حي املسي1ة الخضراء م/أ زنقة/12 

رقم /14 ، 92151، القصر الكبي1 

املغرب

Sté REFOR SANDO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

مج وعة ز زنقة 15 رقم 29 - 92151 

القصر الكبي1 املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1115

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 24)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (Sté REFOR SANDO SARL

وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)

السالم) حي  اإلجس اعي  مقرها 

مج وعة ز زنقة)15)رقم)29 - 92151 

القصر الكبي1 املغرب نتيجة ل):)توقف)

النشاط.
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و حدد مقر السص ية ب حي السالم)
مج وعة ز زنقة)15)رقم)29 - 92151 

القصر الكبي1 املغرب.)

و عين:

الحراق) أح د  السيد)ة()

القصر) (92151 أسبانيا) وعنوانه)ا()

الكبي1 املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

السالم) حي  (: بالسص ية) املسعلقة 
مج وعة ز زنقة)15)رقم)29

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)230.

194I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

MIMOUNA COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

MIMOUNA COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي لاللة 

مي ونة املركز سوق اربعاء الغرب 
سوق اربعاء الغرب 14152 سوق 

اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

27771

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MIMOUNA COM
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس.
لاللة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الغرب) اربعاء) سوق  املركز  مي ونة 
سوق) (14152 الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: االكحل) رشيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() االكحل  رشيد  السيد 
لالمي ونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() االكحل  رشيد  السيد 
لالمي ونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 
رقم) تحت  (2122 غشت) (29 بساريخ)

.419
195I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 EL MAAROUFI LIL AFRAH
MRIJA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

 EL MAAROUFI LIL AFRAH

MRIJA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي لاللة 

مي ونة املركز سوق اربعاء الغرب 
سوق اربعاء الغرب 14152 سوق 

اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

27773

 24 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAAROUFI LIL AFRAH MRIJA

غرض الشركة بإيجاز):)كراء)قاعة)

لالفراح.

لاللة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الغرب) اربعاء) سوق  املركز  مي ونة 
سوق) (14152 الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)111)درهم،)

مقسم كالسالي:

 1.111 (: يوسف) املعروفي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد املعروفي يوسف عنوانه)ا()

لالمي ونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد املعروفي يوسف عنوانه)ا()

لالمي ونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 
رقم) تحت  (2122 غشت) (29 بساريخ)

.411

196I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

TRAITEUR MME BOUADDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
Traiteur Mme BOUADDI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي لاللة 
مي ونة املركز سوق اربعاء الغرب 
سوق اربعاء الغرب 14152 سوق 

اربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
27769

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Traiteur Mme BOUADDI
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االفراح والح الت.
لاللة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الغرب) اربعاء) سوق  املركز  مي ونة 
سوق) (14152 الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة املسعودي غريبة):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد املسعودي غريبة عنوانه)ا()

لالمي ونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد املسعودي غريبة عنوانه)ا()

لالمي ونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 

رقم) تحت  (2122 غشت) (29 بساريخ)

.418

197I

socomif sarl

LAITERIE ABOU REDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14115، القنيطرة املغرب

 LAITERIE ABOU REDA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 5 

وشارع 16 رقم 511 محل رقم 3 حي 

املع ورة القنيطرة 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

66393

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LAITERIE ABOU REDA SARL

غرض الشركة بإيجاز):)محلبة.

 5 شارع) (: عنوان املقر االجس اعي)
511)محل رقم)3)حي) 16)رقم) وشارع)

املع ورة القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيد مح د كران)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: العثال) السعدية  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

بقي ة) (511 (: السيد مح د كران)

111)درهم.

 511 (: العثال) السعدية  السيدة 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كران  مح د  السيد 

 2 اطلس) رقم13) االل ة  تجزئة 

14111)القنيطرة املغرب.

السيدة السعدية العثال عنوانه)ا()
5)لوفالون) رقم)1376)ع ارة ل شقة)

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() كران  مح د  السيد 

 2 اطلس) رقم13) االل ة  تجزئة 

14111)القنيطرة املغرب

السيدة السعدية العثال عنوانه)ا()
5)لوفالون) رقم)1376)ع ارة ل شقة)

14111)القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)92399.

198I

مكسب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

CABINET SAFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14211، سيدي سلي ان 

املغرب

CABINET SAFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 5 الزاوية زنقة ح ان ال طواكي 

وزنقة قرطبة اقامة الياس - 14111 

ال نيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CABINET SAFA

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السج يل).

مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الزاوية زنقة ح ان ال طواكي) (5 رقم)

وزنقة قرطبة اقامة الياس)-)14111 

ال نيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: امهاوش) سارة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

(: ادري�شي) السيدة فاط ة الزهراء)

511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

امهاوش عنوانه)ا() السيدة سارة 

ع ارة)66)باء)شقة)11)رياض توالل)1 

51111)مكناس املغرب.

ادري�شي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

حي) (161 رقم) (14 بلوك) عنوانه)ا()

االنبعات)11111)الرباط املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

امهاوش عنوانه)ا() السيدة سارة 

ع ارة)66)باء)شقة)11)رياض توالل)1 

51111)مكناس املغرب

ادري�شي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

حي) (161 رقم) (14 بلوك) عنوانه)ا()

االنبعات)11111)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم)-.

199I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

SUDEST BRICO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

دار ال14 واالحسان ع ارة - د - رقم 1 

شارع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

41181، مراكش املغرب

SUDEST BRICO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن بدوار القزابرة سيدي عبد 

هللا غيات الحوز مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SUDEST BRICO SARL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وخدمات اخرى.

املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

عبد) سيدي  القزابرة  بدوار  الكائن 

 41111 (- الحوز مراكش) هللا غيات 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: السيد املودن عبد الجليل)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد ارجدال رشيد):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الجليل) عبد  املودن  السيد 

 44 ابواب مراكش منطقة) عنوانه)ا()

ع ارة)245)شقة)21)مراكش)41111 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() رشيد  ارجدال  السيد 

عبد) سيدي  بوزكية  سيدي  دوار 

 41111 هللا غيات ايت اورير الحوز)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الجليل) عبد  املودن  السيد 

 44 ابواب مراكش منطقة) عنوانه)ا()

ع ارة)245)شقة)21)مراكش)41111 

مراكش املغرب

عنوانه)ا() رشيد  ارجدال  السيد 

عبد) سيدي  بوزكية  سيدي  دوار 

 41111 هللا غيات ايت اورير الحوز)

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138837.

211I

garantis conseil

BRIGHT MINDS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

garantis conseil
ابراج الكسبية ع ارة رقم 18 شقة 

رقم 15 محاميد 9 ، 41111، 
مراكش املغرب

BRIGHT MINDS PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 41 
تجزئة ابواب االطلس - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128337
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BRIGHT MINDS PRIVE
 1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للسعليم) ومدرسة  حضانة  اسسغالل 

االولي الخصو�شي)
(( الخدمات) تقديم  في  مقاول  (2-

مركز لسحضي1 االمسحانات(
3)-)تعليم اللغات الحديثة.

رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 41111 (- تجزئة ابواب االطلس) (41

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 333 (: فالت) الحي  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد مح د مغالي):)333)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد ابراهيم انوى):)334)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحي فالت عنوانه)ا()
ازيالل) (22111 تنانت) اوزود  تجزئة 

املغرب.
عنوانه)ا() مغالي  مح د  السيد 
دوار ايت وكريم تقني امي ن ري ولسانة)

22111)ازيالل املغرب.
عنوانه)ا() انوى  ابراهيم  السيد 
اسكجور) (62 رقم) النسيم  تجزئة 

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مغالي  مح د  السيد 
دوار ايت وكريم تقني امي ن ري ولسانة)

22111)ازيالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (22 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138727.
211I

TAWTIN CENTER

BRETAGNE IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

BRETAGNE IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 COMPLEXE TOURISTIQUE
 DIAMENT VERT III IMM B APT
A2E 13 - 24000 الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18823
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يونيو) (19 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BRETAGNE الوحيد) الشريك  ذات 
IMPORT)مبلغ رأس الها)1.111.111 
اإلجس اعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 COMPLEXE TOURISTIQUE

 DIAMENT VERT III IMM B APT

الجديدة املغرب) (A2E( 13( -( 24000

نتيجة ل):)ايقاف النشاط.

ب) السص ية  مقر  حدد  و 

 COMPLEXE TOURISTIQUE

 DIAMENT VERT III IMM B APT

 A2E( 13( EL( JADIDA( -( 24000

الجديدة املغرب.)

و عين:
بدوي وعنوانه)ا() رقية  السيد)ة()
االول) ادريس  موالي  شارع  (116

املستش ى) حي  (7 الشقة) (1 الطابق)

21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)16)يوليوز)

2122)تحت رقم)28117.

212I

GESTION ALJANOUB

 LINA INVESTISSEMENT

SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 71111، 

العيون املغرب

 LINA INVESTISSEMENT

SAHARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الس ارة رقم 17 قرب مزرعة اهل 
الرشيد العيون - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42817
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LINA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.INVESTISSEMENT SAHARA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

السبادل) (, أشكاله) بكافة  العقاري 

مبنى) ألي  ال رعي  السقسيم  (, ,البيع)

عامة,) تجارة  (, قروي) أو  حضاري 

اسسي1اد وتصدير)....

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

اهل) مزرعة  قرب  (17 رقم) الس ارة 
العيون) (71111 (- العيون) الرشيد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 711 (: السيد ودادي مح د عالي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 300 (: بره ا) االمينة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عالي) مح د  ودادي  السيد 

لكصر) (11111 موريثانيا) عنوانه)ا()

موريثانيا.

عنوانه)ا() بره ا  االمنة  السيدة 

شارع يعقوب املنصور زنقة السوسن)
رقم)15)فيال ولد الرشيد الحي االداري)

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عالي) مح د  ودادي  السيد 

لكصر) (11111 موريثانيا) عنوانه)ا()

موريثانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

29)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2624/2122.

203I

HARZEM SERVICES SARLAU

MULTI TACHES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement(Al(Youssr 13 , 3ème
 étage(BD(Mohamed(V ، 26100،

Berrechid MAROC
MULTI TACHES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 
مح د الخامس تجزئة اليسر الطابق 

3 يسار - 26111 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MULTI(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.TACHES
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة او البناء.
عنوان املقر االجس اعي):)13)شارع)
مح د الخامس تجزئة اليسر الطابق)

3)يسار)-)26111)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد كريم ادريس):)1111)بقي ة)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد كريم ادريس عنوانه)ا()81 
برشيد) (26111 زنقة املن14 حي اليسر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد كريم ادريس عنوانه)ا()81 
برشيد) (26111 زنقة املن14 حي اليسر)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (16 بساريخ) ب14شيد  االبسدائية 

2122)تحت رقم)816.

214I

KHARBACH TRANSPORTS LOGISTIQUE

شركة خرباش للنقل 
واللوجستيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 KHARBACH TRANSPORTS

LOGISTIQUE

 1-RDC(IMMEUBLE(TAMOU 19

 HAY MOULAY YOUSSEF TAZA

MAROC 35000 ،، تازة

شركة خرباش للنقل واللوجستيك 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�شي ع ارة طامو 19-1 حي موالي 

يوسف تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

خرباش للنقل واللوجستيك.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

االر�شي ع ارة طامو)1-19)حي موالي)

يوسف تازة)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 111 (: السيد خرباش عبد العزيز)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  خرباش  السيد 

ع ارة) (2 تجزئة الجياللية) عنوانه)ا()

 35000  6 سيف الدين الشقة رقم)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

العزيز) عبد  خرباش  السيد 

ع ارة) (2 تجزئة الجياللية) عنوانه)ا()

 35000  6 سيف الدين الشقة رقم)

تازة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)366.

215I

IMP SAHARA

ARTHUR PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب

ARTHUR PROTECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوكالة بلوك C رقم 318 71111 

العيون املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

37445
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الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 غشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()مح د النظي ي)
أصل) من  اجس اعية  حصة  (1.111
1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()عبد)
غشت) (19 بساريخ) الدزيري  الكبي1 

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2617/22.
216I

TARGET PARTNERS

MR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 MR & ASSOCIES(ADVISORY
FIRM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

265 ،شارع الزرقطوني، رقم 92. - 
21151 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MR(&(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

. ASSOCIES ADVISORY FIRM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والضريبية) القانونية  اإلستشارات 

واملحاسباتية واملالية واالجس اعية،

االئس انية) األع ال  ج يع 
والسنظي ية)،

عن) الحسابات  ومسك  تنظيم 
وخاصة) األنظ ة  ج يع  طريق 

تكنولوجيا املعلومات،)
املعلومات) نظم  ج يع  تنظيم 

السجارية،
أي تشخيص وأي دراسات) إجراء)
ومحاسباتية) وقانونية  إقسصادية 

ومالية واجس اعية)،
)تقييم االع ال،

األع ال) ج يع  وصياغة  دراسة  (
اإلجرأت) كافة  وإت ام  والعقود 
في ا) وخاصة  بها  املسعلقة  الرس ية 

يسعلق بالشركات،
تنظيم الندوات،

الع ليات) ج يع  (، عام) وبشكل 
املسعلقة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)
بغرض الشركة أو التي من املحس ل)

أن تعزز تحقيقها وتطويرها)،.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)265 
،شارع الزرقطوني،)رقم)92. - 21151 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد مح د الري ي):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الري ي  مح د  السيد 
42)شارع واد سبو،)طابق)2)،رقم)9،)
21212)الدار البيضاء) (. 4)االل ة) وفا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الري ي  مح د  السيد 
42)شارع واد سبو،)طابق)2)،رقم)9،)
21212)الدار البيضاء) (. 4)االل ة) وفا)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835775.

217I

ADRAR TRADING BRIDGE

ADRAR TRADING BRIDGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADRAR TRADING BRIDGE

499 بلوك س الشطر الثاني مدينة 

الوحدة ، 71121، العيون املغرب

 ADRAR TRADING BRIDGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 499 بلوك 

س الشطر الثاني مدينة الوحدة - 

71121 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

42799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ADRAR TRADING BRIDGE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل) والسجارة.) االسسي1اد،السصدير 

على) الغي1  لحساب  للبضائع  الطرقي 

النقل) والدولي.) الوطني  املسسوى 

الخاص.) للحساب  للبضائع  الطرقي 

الغي1) لألمسعة  الدولي  الطرقي  النقل 

توزيع) الغي1.) لحساب  املصحوبين 

املنسوجات الغذائية والغي1 الغذائية.)

أشغال مسعددة وبناء..

عنوان املقر االجس اعي):)499)بلوك)

(- الوحدة) مدينة  الثاني  الشطر  س 

71121)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: لنصاري) مح د  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد مح د لنصاري عنوانه)ا()
 41151 درب بوعالم رقم)193)سيبع)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د لنصاري عنوانه)ا()
 41151 درب بوعالم رقم)193)سيبع)

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2612/22.

218I

cerecof

تريو ديليس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
تريو ديليس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

رقم13 اقامة رياض تدارت الجزء 4 
ع ارة 4 تدارت انزا - 81111 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
تريو) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ديليس.
مخ4زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحلويات.
مسجر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 4 اقامة رياض تدارت الجزء) رقم13)
اكادير) (81111 (- 4)تدارت انزا) ع ارة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: اي ان) النوني  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اي ان  النوني  السيدة 
حي ال رح) (18 رقم) (3 زنقة) (19 بلوك)

بنسركاو)81111)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() اي ان  النوني  السيدة 
حي ال رح) (18 رقم) (3 زنقة) (19 بلوك)

بنسركاو)81111)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118159.
219I

 LA CENTRALE DE DISTRIBUTION DE FRUITS

ET LEGUMES

KENZ FOURNITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA CENTRALE DE
 DISTRIBUTION DE FRUITS ET

LEGUMES
 JAMILA 5 RUE 189 N° 37
 CITE(DJAMAA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KENZ FOURNITURES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

البسسان 2 ع ارة 1 رقم املحل1 - 

21611 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KENZ(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.FOURNITURES

غرض الشركة بإيجاز):)السجارة في)

وأجهزة) واألثاث  املكاتب  مسسلزمات 

الك بيوتر ومعدات املكاتب وال14امج)

والقرطاسية.

إقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 - املحل1  رقم  (1 ع ارة) (2 البسسان)

21611)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز أزكار عنوانه)ا()جزيرة)

12)بوسكورة) 8)رقم) بوسكورة ع ارة)

27182)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عزيز أزكار عنوانه)ا()جزيرة)

12)بوسكورة) 8)رقم) بوسكورة ع ارة)

27182)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

211I

ايت ربيع

SIMO HIGH TECH 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايت ربيع
 LOT(ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID(MARRAKECH ،
41161، مراكش املغرب

 SIMO HIGH TECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدكان 
رقم 4 املسسخرج من املنزل رقم 

2175 تجزئة معطى هللا أسكجور - 
41161 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SIMO (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.HIGH TECH
-1)مقاول) غرض الشركة بإيجاز):)
تدبي1 خدمات االعالميات واملواصالت)
في) السجارة  (2- والالسلكية) السلكية 
النقالة) والهواتف  الك بيوتر  أجهزة 

والسابثة)..
الدكان) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)4)املسسخرج من املنزل رقم)2175 
تجزئة معطى هللا أسكجور)-)41161 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد رشيد لبواكر):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد مح د لبواكر):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لبواكر  رشيد  السيد 

 292 رقم) زكرياء) تجزئة  أسكجور 

41161)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() لبواكر  مح د  السيد 

 292 رقم) زكرياء) تجزئة  أسكجور 

41161)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() لبواكر  رشيد  السيد 

 292 رقم) زكرياء) تجزئة  أسكجور 

41161)مراكش املغرب

عنوانه)ا() لبواكر  مح د  السيد 

 292 رقم) زكرياء) تجزئة  أسكجور 

41161)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138436.

211I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

STE “ STRAVAGE ” SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 11111، مكناس املغرب

 STE “ STRAVAGE ” SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

بالطابق الس لي دوار ايت يحي 

اوحسين ج اعة أقدار الحاجب - 

51151 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

57053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE( “ (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.STRAVAGE(”(SARL(AU
غرض الشركة بإيجاز):)–)أشغال)

مسنوعة أو البناء
)–)السجارة.

شقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
يحي) ايت  دوار  الس لي  بالطابق 
(- الحاجب) أقدار  ج اعة  اوحسين 

51151)الحاجب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: الزوين) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزوين  مح د  السيد 
بوفكران) (1128 رقم) (3 املنزه) تجزئة 

مكناس)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الزوين  مح د  السيد 
بوفكران) (1128 رقم) (3 املنزه) تجزئة 

مكناس)51111)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3103.
212I

الركيبي

 STE OUADNOUN
CONSULTING
إعالن مسعدد القرارات

الركيبي
كل يم ، 81111، كل يم املغرب

 STE OUADNOUN
CONSULTING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 34 
شارع يوسف بن تاش ين الشقة 4 

كل يم - 81111 كل يم املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2615

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

الحصص) بيع  (- رقم) قرار 

مايلي:) ينص على  الذي  االجس اعية:)

السيد) حصة من طرف  (511 بيع) (-

ل ائدة) (IB145676 كريم) خالد 

السيد شكراد فهد)JA130544)ب بلغ)

51111.11)درهم

ينص) الذي  التسيي1:) (- رقم) قرار 

شكراد) السيد  تعيين  (- مايلي:) على 

واعس اد) لشركة  وحيد  ك سي1  فهد 

امضائه الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)-)البند)3:)الذي ينص على)

شركة) الى  الشركة  تحويل  (- مايلي:)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بساريخ) بكل يم  االبسدائية 

2122)تحت رقم)298.

213I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

STE KACHMYF SARL
إعالن مسعدد القرارات

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 11111، مكناس املغرب

STE KACHMYF SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 51 

مرموشة أطلس,فاس - 51111 

مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.16695

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 18)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) قرار 
مايلي:)-)بيع مج وع الحصص))1111) 
111)درهم من طرف) حصة من فئة)
الحسني,) الوزاني  كري ة  السيدة 
الحسني,) الوزاني  الزهراء) وفاط ة 
وأح د يحي) الوزاني الحسني,) ومنية 
الوزاني) ويوسف  الحسني,) الوزاني 
(, املرني�شي) عبدالجليل  الحسني,)
املرني�شي,) مامون  املرني�شي,) ادريس 
ياس ين املرني�شي ل ائدة السيد خالد)

ازوكاغ
على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 
ازوكاغ) خالد  السيد  تعيين  (- مايلي:)
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)V184636ك سي1 وشريك وحيد)
السيدة) اسسقالة  الشركة وقبول  في 
مهامها) من  الحسني  الوزاني  كري ة 

ك سي1ة للشركة)
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تغيي1  (- مايلي:)
للشركة من)»)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة«)إلى«)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد)»
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
الذي) (:1-6-7-14-17 رقم) بند 
القانون) تعديل  مايلي:) على  ينص 

األسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)4458.
214I

COMPTAFFAIRES

LAGHLIMIYINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 LAGHLIMIYINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 224 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28811 املح دية املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.29217

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

 LAGHLIMIYINE AGRICOLE حل)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجس اعي)224)تجزئة)

رقم) الثالث شقة  الطابق  (1 الحرية)

املح دية املغرب نتيجة) (28811  -  9

الملنافسة)

صعوبة في تحقيق هدف الشركة.

و عين:

بوسسالة) بوشعيب  السيد)ة()

فضالت) لع ور  دوار  وعنوانه)ا()

ك ص ي) املغرب  بنسلي ان  (13000

)ة()للشركة.

زروال) نورالدين  السيد)ة()

ع ارة) املنصور  ديار  وعنوانه)ا()

 28111 حرودة) عين  (21 شقة) (18

)ة() ك ص ي) املغرب  املح دية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

 224 وفي) (2122 يوليوز) (19 بساريخ)

تجزئة الحرية)1)الطابق الثالث شقة)
رقم)9 - 28811)املح دية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1673.

215I

مكسب املحاسبة املالية

الصناعة األنظمة املباني واإلنارة 
واملعلوميات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة املالية

304شارع براهيم الروداني اإلقامة 

الش ا الطابق الخامس الشقة 

العاشرة املعاريف ، 20330

الدار البيضاء املغرب
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الصناعة األنظ ة املباني واإلنارة 

واملعلوميات شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 304شارع 

براهيم الروداني إقامة الش ا 

الطابق الخامس الشقة العاشرة 

املعاريف الدار البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

واإلنارة) املباني  األنظ ة  الصناعة 

واملعلوميات.

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

واإلنارة) املباني  األنظ ة  الصناعة 

واملعلوميات.

عنوان املقر االجس اعي):)304شارع)

براهيم الروداني إقامة الش ا الطابق)

املعاريف) العاشرة  الشقة  الخامس 

الدار البيضاء)-)20330)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة تليت موفيد):)911)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد أح د موفيد):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة تليت موفيد عنوانه)ا()حي)

السالم م س)71ع ارة)117الشقة18 

األل ة)21261)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() موفيد  أح د  السيد 

 21541 29 7)رقم) عين الش ا3)زنقة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

باهلل) العارف  زكرياء) السيد 

 79 زنقة) السعاون  درب  عنوانه)ا()

 20230 الحسني) 26الحي  رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835204.

216I

اورو افريك إكسبي1

HOME GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تس ية تجارية أو شعار)

اورو افريك إكسبي1

رقم 256 شارع اإلدري�شي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركة مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

HOME GESTION »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: امللكية 

املس اة السكوري رقم 12 درب 

املحاميد القصبة املشوار - 41111 

مراكش املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.111481

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

تقرر) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

RIAD SHANAM

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)9156.

217I

اعالنات الشركات

 CENTRE HIJAMA ET BIEN

ÊTRE AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE HIJAMA ET BIEN شركة

ÊTRE AGADIR ش.م.م 

تأسيس شركة

ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ)

 11/18/2122

األسا�شي) القانون  إنشاء) تم  (

 Centre Hijama et bien لشركة)

être Agadir

)والبيانات هي على النحو السالي)

 Centre Hijama et bien(:االسم(-

être Agadir SARL

دوار ايت مولود) املقر االجس اعي:) (

الص اء) لوادي  القروية  الج اعة 

إقليم اشسوكة ايت باها)

دورات تكوينية) نشاط الشركة:) (

تقنيات) مخسلف  عن  االنت1نيت  ع14 

العالج بالحجامة

ملدة:)تم تحديد مدة الشركة في)99 

عاما ابسداء)من تاريخ تأسيسها.

)الرأس ال االجس اعي:

 111.11 111درهم)

 ANNE, السيدة) الشركاء:) (

والسيد ح اد) (SOPHIE LEMAITRE

جيد والسيد إبراهيم تي1اني

 ANNE, SOPHIE(:التسيي1 للسيدة

LEMAITRE

 ANNE,(السوقيع:)لل سي1ة السيدة

SOPHIE LEMAITRE

يناير) (11 من) السنة االجس اعية:)

الى)31)دجن14

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بإنزكان  االبسدائية 

26/18/2122))تحت رقم)1647

السجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

هو:)26769.

218I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

FRERES EL BADRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

FRERES EL BADRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األول حي ايت مو�شى وع ر امزورن - 

32000 الحسي ة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1533

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ رأس الها) (FRERES EL BADRY

مقرها) وعنوان  درهم  (511.111

ايت) حي  األول  الطابق  اإلجس اعي 

 32000 (- امزورن) وع ر  مو�شى 

:)السوقف) الحسي ة املغرب نتيجة ل)

النهائي للنشاط السجاري للشركة.

و حدد مقر السص ية ب الطابق)

(- األول حي ايت مو�شى وع ر امزورن)

32000)الحسي ة املغرب.)

و عين:

اغريزي) املصط ى  السيد)ة()
امزورن) طنجة  زنقة  وعنوانه)ا()

ك ص ي) املغرب  الحسي ة  (32000

)ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)216.

219I
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LA MAROCAINE DES COMPTES

KBM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

LA MAROCAINE DES COMPTES
 159BD LA RESISTANCE N

 B20 CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC

KBM CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تيكنوبارك 
طريق النواصر زاوية ر.س 114 
وس.ت 1129 - 21151 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.211129

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تحويل) (2122 ماي) (11 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
زاوية) النواصر  طريق  »تيكنوبارك 
 21151  -  1129 وس.ت) (114 ر.س)
تجزئة) (9« إلى) املغرب«) الدار البيضاء)
(- ال كولين الطابق)3)سيدي معروف)

21191)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834909.
221I

GHRISS COMPTA

KANAOUME CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHRISS COMPTA
 N°10 RUE(LIBERTE 3 EME
 ETAGE(APPT 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 KANAOUME CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 
مح د بن عبد هللا اقامة املنظر 

الج يل »ب« املكسب رقم 1 الطابق 
6 - 20300 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KANAOUME CONSULTING

تاجر،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تقديم الخدمات).

47)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

املنظر) اقامة  هللا  عبد  بن  مح د 

الطابق) (1 املكسب رقم) »ب«) الج يل)

6 - 20300)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: وسلة) خديجة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة خديجة وسلة عنوانه)ا()
رقم) (312 زنقة) عبد هللا  موالي  حي 

51)عين الشق)21152)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة خديجة وسلة عنوانه)ا()
رقم) (312 زنقة) عبد هللا  موالي  حي 

51)عين الشق)21152)الدار البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835558.

221I

OUR EXPERT

ATRA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 ATRA NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 597 

تجزئة املسار طريق اس ي مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128429

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ATRA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)597 

(- تجزئة املسار طريق اس ي مراكش)

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: السيد إبراهيم ات نعيت)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد إبراهيم ات نعيت عنوانه)ا()

قصر ايت يحيى النيف تنغي1)45811 

تنغي1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد إبراهيم ات نعيت عنوانه)ا()

قصر ايت يحيى النيف تنغي1)45811 

تنغي1 املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138834.

222I

AMINE INIBA

ALDO MOTO S.A.R.L. A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMINE INIBA

 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad

 Imm(N° 6 App(N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC

 ALDO(MOTO(S.A.R.L. A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 41 

حي النهضة 1 ت ارة - 12111 ت ارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

137083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ALDO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.MOTO S.A.R.L. A.U

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير ج يع قطع الغيار الدراجات)

النارية واملركبات.
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 41 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
ت ارة) (12111 (- ت ارة) (1 حي النهضة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
الوشامي) الوهاب  عبد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الوشامي) الوهاب  عبد  السيد 
ارنود) كومندو  شارع  (78 عنوانه)ا()
شقة)1 33300)بوردو)12111)بوردو)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الوشامي) الوهاب  عبد  السيد 
ارنود) كومندو  شارع  (78 عنوانه)ا()
شقة)1 33300)بوردو)12111)بوردو)

فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)137083.

223I

اورو افريك إكسبي1

RAMI VISIT CARS
إعالن مسعدد القرارات

اورو افريك إكسبي1
رقم 256 شارع اإلدري�شي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
RAMI VISIT CARS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: املحل 

السجاري رقم 1 املحاميد 5 رقم 143 
- 41111 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.68927

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2121 نون14) (14 املؤرخ في)

القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
-1ت ويت) (: الحصص) ت ويت  مايلي:)
 511 الرامي) الدين  نور  السيد 
 511 أصل) من  اجس اعية  حصة 
مح د) (: السيد) ل ائدة  حصة 
-2ت ويت السيدة فان دينسي1) ملنوار.)
511)حصة) مي1جام ثيودورا اليزابيت)
حصة) (511 أصل) من  اجس اعية 
حصة ل ائدة السيد) (251 (: ك ا يلي)
حصة ل ائدة) مصط ى ملنوار و251)

السيد ملنور اس اعيل)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
وتعيين) القدي ة  املسي1ة  اسسقالة 
السيد ملنوار) (: مسي1 جديد للشركة)

مح د
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
TOT CARS(:(تغيي1 تس ية الشركة الى
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)2):)الذي ينص على مايلي:)

 TOT CARS(تس ية الشركة
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
ملنوار) (: الى) تقسيم الحصص  مايلي:)
مح د):)511)حصة اجس اعية)-)ملنوار)
اجس اعية) حصة  (251 (: مصط ى)
حصة) (251 (: اس اعيل) ملنور  (-

اجس اعية.
ينص) الذي  و16:) (14 رقم) بند 
الشركة مسي1ة من طرف) على مايلي:)

السيد ملنوار مح د
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)8568.
224I

omri compta sarl au

SAMOUGA AGRI SAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
SAMOUGA AGRI SAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 
اودنين القصر الكبي1 - 92151 

القصر الكبي1 املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.2861

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 18)غشت) املؤرخ في)
SAMOUGA AGRI SAL)شركة ذات)
رأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اإلجس اعي دوار اودنين القصر الكبي1)
- 92151)القصر الكبي1 املغرب نتيجة)
مند) معامالت  رقم  اي  تحقق  للم 

تاسيسها.
و عين:

شاهد) ابراهيم  بن  السيد)ة()
القصر) اودنين  دوار  وعنوانه)ا()
القصر الكبي1 املغرب) (92151 الكبي1)

ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
دوار) وفي  (2122 غشت) (18 بساريخ)
 91151 (- الكبي1) القصر  اودنين 

القصر الكبي1 املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)229.

225I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE SPECIAL SWEETS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43150، 

ابن جرير املغرب
 SOCIETE SPECIAL SWEETS
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الرياض 2 رقم 326 - 43150 بن 
جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE SPECIAL SWEETS SARL

-تنضيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الح الت

-مسجر حلويات

-مسجر لبيع الشوكوالتة.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بن) (43150  -  326 رقم) (2 الرياض)

جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة الحسنية الصغي1ي):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: بوكركور) مريم  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الصغي1ي) الحسنية  السيدة 
عنوانه)ا()حي الرياض)2)رقم)326)ابن)

جرير)43150)بن جرير املغرب.

السيدة مريم بوكركور عنوانه)ا()
جرير) ابن  (326 رقم) (2 الرياض) حي 

43150)بن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الصغي1ي) الحسنية  السيدة 
عنوانه)ا()حي الرياض)2)رقم)326)ابن)

جرير)43150)بن جرير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ)25)غشت)

2122)تحت رقم)285.

226I
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COGEST

COMARFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

COGEST
 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC
COMARFER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 34 زنقة 
16 السعادة )سابقا 331 تجزئة 

السعادة القدس( سيدي ال14نو�شي - 
21611 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31291

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تم تحويل) 19)أبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 331 )سابقا) السعادة) (16 زنقة) (34«
سيدي) القدس() السعادة  تجزئة 
البيضاء) الدار  (21611 (- ال14نو�شي)
 4 الصناعية) »املنطقة  إلى) املغرب«)
 28630 (- حرودة) عين  (143 بقعة)

املح دية املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1666.
227I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

RESTAURANT JALICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
RESTAURANT JALICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن 2 الطابق الس لي مركز 

بودنيب - 52111 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. RESTAURANT JALICE
(- مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم)-)مخ4زة.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
مركز) الس لي  الطابق  (2 الحسن)

بودنيب)-)52111)الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اس اعيلي  مني1  السيد 
الرشيدية)52111)الرشيدية املغرب.

السيد عالل اس اعيلي عنوانه)ا()
الرشيدية)52111)الراشيدية املغرب.
السيد كريم اس اعيلي عنوانه)ا()
الرشيدية)52111)الرشيدية املغرب.

السيدة نورة الرح اني عنوانه)ا()
الرشيدية)52111)الراشدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() اس اعيلي  مني1  السيد 
الرشيدية)52111)الرشيدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- االبسدائية بالرشيدية بساريخ)

رقم)-.
228I

CABINET BENISSA

OMABER CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc

OMABER CLEAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 127 شارع 
حافظ بن عبد البار إقامة األندلس 
أنزران الطابق الثالث رقم 15 127 
شارع حافظ بن عبد البار إقامة 

األندلس أنزران الطابق الثالث رقم 
15 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.96267
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)16)يوليوز)2122)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 OMABER CLEAN الشريك الوحيد)
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 
127)شارع) وعنوان مقرها اإلجس اعي)
حافظ بن عبد البار إقامة األندلس)
 127  15 أنزران الطابق الثالث رقم)
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)
(: 15 91111)طنجة املغرب نتيجة ل)

توقف نشاط الشركة.
 127 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)

15 - 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

عي�شى) يوسف  السيد)ة()
وعنوانه)ا()127)شارع حافظ بن عبد)
الطابق) أنزران  األندلس  إقامة  البار 
الثالث رقم)15 91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8121.
229I

CABINET BENISSA

JOLIE JULIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
JOLIE JULIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 127 شارع 
حافظ بن عبد البار إقامة األندلس 

أنزران الطابق الثالث رقم 15 - 
91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81999
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)14)يوليوز)2122)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (JOLIE JULIA الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
شارع حافظ) (127 مقرها اإلجس اعي)
بن عبد البار إقامة األندلس أنزران)
 91111  -  15 رقم) الثالث  الطابق 
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
 127 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)

15 - 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

كلوطة) بلقاسم  السيد)ة()
وعنوانه)ا()127)شارع حافظ بن عبد)
الطابق) أنزران  األندلس  إقامة  البار 
الثالث رقم)15 91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (13 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)7346.

230I

FUDIMAITRISE HAMID

 SECURITE TECHNIQUE ET

FORMATION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

FUDIMAITRISE HAMID

 RUE IBN BATOUTA 88

 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC

 SECURITE TECHNIQUE ET

FORMATION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 إقامة 

الحكيم شارع ابن الخطاب فاس - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48265

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SECURITE الوحيد) الشريك  ذات 

 TECHNIQUE ET FORMATION

 11.111 رأس الها) مبلغ  (SARL AU

 48 اإلجس اعي) درهم وعنوان مقرها 

الخطاب) ابن  شارع  الحكيم  إقامة 

فاس)-)30000)فاس املغرب نتيجة ل)

:)توقف نشاط الشركة).

و حدد مقر السص ية ب)48)إقامة)

(- فاس) الخطاب  ابن  الحكيم شارع 

30000)فاس املغرب.)

و عين:

هشوم) اح د  السيد)ة()

بئ1) بابسيست  جون  (53 وعنوانه)ا()

القنيطرة) (14111 القنيطرة) الرامي 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3414.

231I

ائس انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

BKLPRINT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائس انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

السواني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

91111، طنجة املغرب

BKLPRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بنديبان زنقة الشهيد رحال بن 

بوعزة املحل رقم 11 - 91111 

طنجة املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.96417

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البقالي) ياسين  )ة() ت ويت السيد)

أصل) من  اجس اعية  حصة  (251

إكرام) )ة() 511)حصة ل ائدة السيد)

القادري بساريخ)26)يوليوز)2122.

البقالي) ياسين  )ة() ت ويت السيد)

أصل) من  اجس اعية  حصة  (251

511)حصة ل ائدة السيد))ة()مح د)

القادري بساريخ)26)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (14 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)256314.

232I

ائس انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

BKLPRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ائس انية الش ال لل حاسبة ش.م.م
السواني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

91111، طنجة املغرب
BKLPRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بنديبان زنقة الشهيد رحال بن 
بوعزة املحل رقم 11 - 91111 

طنجة املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.96417

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تعيين) 26)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

القادري إكرام ك سي1 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (14 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256314.
233I

ائس انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

BKLPRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

ائس انية الش ال لل حاسبة ش.م.م
السواني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

91111، طنجة املغرب
BKLPRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بنديبان زنقة الشهيد رحال بن 
بوعزة املحل رقم 11 - 91111 

TANGER املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.96417

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تعيين) 26)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

القادري مح د ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (14 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256314.

234I

CABINET BAHMAD

KRYSHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

KRYSHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

2 في الي ين، شقة رقم 6، زاوية زنقة 

طارق ابن زياد وابن عائشة، إقامة 

اكسال سيور، ع ارة 18، - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KRYSHA

اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

بيوت الضيافة ورياض.

مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
6،)زاوية) 2)في الي ين،)شقة رقم) رقم)

عائشة،) وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة 

(- (،18 ع ارة) سيور،) اكسال  إقامة 

41111)مراكش املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد بيت1 جوليان روبين مورغان)
 W2 جلوسيست1 سكوير) (6 عنوانه)ا()

2TJ)لندن،)انجلت1ا.
 TURRACH الشركة)
ENTERPRISES LIMITED)عنوانه)ا()
لندن) (W1g 9dq حي شوندوس) (-11

انجلت1ا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد فينشينزو يانييلو عنوانه)ا()
لندن) (SE6 1TW لين) في1دان  (302

انجلت1ا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)138667.
235I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TIGURNA LOGISTIQUA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
TIGURNA LOGISTIQUA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

تيكرنا النيف تنغي1 - 52111 تنغي1 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3345
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 ماي) (25 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 TIGURNA الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (LOGISTIQUA

مقرها) وعنوان  درهم  (21.111
اإلجس اعي قصر تيكرنا النيف تنغي1)-)
52111)تنغي1 املغرب نتيجة ل):)ازمة.

ب) السص ية  مقر  حدد  و 
 52111 (- تنغي1) النيف  قصرتيكرنا 

تنغي1 املغرب.)
و عين:

عليبوش) لحسن  السيد)ة()
تنغي1) (52111 تنغي1) وعنوانه)ا()

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
تيكرنا) قصر  (: بالسص ية) املسعلقة 

النيف تنغي1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

2122)تحت رقم)311.
236I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

شركة سيرفيس كونسطا غبيد 
 STE SERVICE(ش.م.م ش.و
 CONSTAT RAPIDE SARL

( AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
شركة سي1فيس كونسطا غبيد 
 STE SERVICE(ش.م.م ش.و

 ) CONSTAT RAPIDE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن بلوك فاء 2 شقة 91 طابق 
1 النخيل املصلى مكناس 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

ش.م.م) غبيد  كونسطا  سي1فيس 

 STE SERVICE CONSTAT(ش.و

.( RAPIDE SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة))مقاول(

اصالح االجهزة املنزلية

تقديم الخدمات للناس.

املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

طابق) (91 شقة) (2 فاء) بلوك  الكائن 

 51111 مكناس) املصلى  النخيل  (1

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: بوزيد) لط ي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوزيد  لط ي  السيد 

 91 شقة) (2 الكائن بلوك فاء) املحل 

 51111 املصلى) النخيل  (1 طابق)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بوزيد  لط ي  السيد 

 91 شقة) (2 الكائن بلوك فاء) املحل 

 51111 املصلى) النخيل  (1 طابق)

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3095.

237I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TELEC 3 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 TELEC 3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

الطابق االر�شي رقم 16ايت تاووكت 

اكادير - 81111 أكادير املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.46153

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (26 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) (TELEC( 3 الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

الطابق) (1 رقم) اإلجس اعي  مقرها 

االر�شي رقم)16ايت تاووكت اكادير)-)

81111)أكادير املغرب نتيجة ل):)ق ل)

الشركة.

 1 رقم) السص ية ب  مقر  و حدد 

16ايت تاووكت) الطابق االر�شي رقم)

اكادير)-)81111)أكادير املغرب.)

و عين:

وعنوانه)ا() اسد  اودي  السيد)ة()

موروني جزر الق ر) (99397 موروني)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (12 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)110103.

238I
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CABINET BENISSA

GHAZO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
GHAZO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 127 شارع 
حافظ بن عبد البار إقامة األندلس 

أنزران الطابق الثالث رقم 15 - 
91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.91449
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (03 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 GHAZO الوحيد) الشريك  ذات 
 111.111 رأس الها) مبلغ  (TRANS
 127 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي)
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)
15 - 91111)طنجة املغرب نتيجة ل):)

توقف نشاط الشركة.
 127 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)

15 - 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

سيكس) سكينة  السيد)ة()
وعنوانه)ا()127)شارع حافظ بن عبد)
الطابق) أنزران  األندلس  إقامة  البار 
الثالث رقم)15 91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8342.

239I

LE LEGALISTE

QUALITY WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

QUALITY WASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

82 شارع 7 حي أزمور جديد - 52111 
الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14437
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (22 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأس الها) مبلغ  (QUALITY WASH
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
7)حي) 82)شارع) اإلجس اعي محل رقم)
الرشيدية) (52111 (- جديد) أزمور 

املغرب نتيجة ل):)قلة فرص البيع.
و حدد مقر السص ية ب محل رقم)
82)شارع)7)حي أزمور جديد)-)52111 

الرشيدية املغرب.)
و عين:

أبرهو وعنوانه)ا() أمين  السيد)ة()
حي االطر املكسب الجهوي لالستث ار)
ال الحي لسافياللت)52111)الرشيدية)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 82 رقم) محل  (: بالسص ية) املسعلقة 

شارع)7)حي أزمور جديد الرشيدية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1185.

241I

SOCAGECOM SARL

بنايات بالل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 

الجامع قرب مسجد العسيق 24 زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العسيق، 25111، 

خريبكة املغرب

بنايات بالل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 31 تجزئة 

ياس ين 2 شقة 3 الطابق الثاني - 

خريبكة - 25111 خريبكة املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.638

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

صالح سداوي) )ة() ت ويت السيد)

511)حصة اجس اعية من أصل)511 

)ة()عالمي عبد) حصة ل ائدة السيد)

الرزاق بساريخ)17)غشت)2122.

الصديق) )ة() السيد) ت ويت 

من) اجس اعية  حصة  (511 حيزوني)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (511 أصل)

17)غشت) عالمي عبد الرزاق بساريخ)

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

24)غشت) االبسدائية بخريبكة بساريخ)

2122)تحت رقم)383.

241I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LOUKKOS EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

LOUKKOS EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار وطاح 

الج اعة القروية تاط ت - 92151 

القصر الكبي1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOUKKOS EXPRESS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الع ال لحساب الغي1.

عنوان املقر االجس اعي):)دوار وطاح)

 92151 (- تاط ت) القروية  الج اعة 

القصر الكبي1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيد أنوار املربوح)

بقي ة)111)درهم للحصة).

(: الحاتمي) عبداللطيف  السيد 

511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد أنوار املربوح عنوانه)ا()دوار)

القروية) الج اعة  البذور  القيايرة 

سالمة) سيدي  قيادة  بجي1  قصر 

92151)القصر الكبي1 املغرب.
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الحاتمي) عبداللطيف  السيد 
مدشر وطاح مركز وقيادة) عنوانه)ا()
تاط ت)92151)القصر الكبي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد أنوار املربوح عنوانه)ا()دوار)
القروية) الج اعة  البذور  القيايرة 
سالمة) سيدي  قيادة  بجي1  قصر 

92151)القصر الكبي1 املغرب
الحاتمي) عبداللطيف  السيد 
مدشر وطاح مركز وقيادة) عنوانه)ا()
تاط ت)92151)القصر الكبي1 املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

يوليوز)2122)تحت رقم)183.
242I

CABINET BENISSA

ABERTAL PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
ABERTAL PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 127 شارع 
حافظ بن عبد البار إقامة األندلس 
أنزران الطابق الثالث رقم 15 127 
شارع حافظ بن عبد البار إقامة 

األندلس أنزران الطابق الثالث رقم 
15 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.94885
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (30 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ABERTAL الوحيد) الشريك  ذات 
111.111)درهم) PRO)مبلغ رأس الها)
127)شارع) وعنوان مقرها اإلجس اعي)

حافظ بن عبد البار إقامة األندلس)
 127  15 أنزران الطابق الثالث رقم)
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)
(: 15 91111)طنجة املغرب نتيجة ل)

توقف نشاط الشركة.
 127 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 
األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)

15 - 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

أبرطال) س ي1ة  السيد)ة()
وعنوانه)ا()127)شارع حافظ بن عبد)
الطابق) أنزران  األندلس  إقامة  البار 
الثالث رقم)15 91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8343.
243I

CABINET BENISSA

ABERTAL TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
ABERTAL TRAITEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 127 شارع 
حافظ بن عبد البار إقامة األندلس 
أنزران الطابق الثالث رقم 15 127 
شارع حافظ بن عبد البار إقامة 

األندلس أنزران الطابق الثالث رقم 
15 91111 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.94957

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (30 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ABERTAL الوحيد) الشريك  ذات 

TRAITEUR)مبلغ رأس الها)111.111 

 127 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي)

إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 

األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)

شارع حافظ بن عبد البار) (127  15

إقامة األندلس أنزران الطابق الثالث)
رقم)15 91111)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)توقف نشاط الشركة.

 127 ب) السص ية  مقر  حدد  و 

إقامة) البار  عبد  بن  حافظ  شارع 

األندلس أنزران الطابق الثالث رقم)

15 - 91111)طنجة املغرب.)

و عين:

أبرطال) نعي ة  السيد)ة()

وعنوانه)ا()127)شارع حافظ بن عبد)

الطابق) أنزران  األندلس  إقامة  البار 

الثالث رقم)15 91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8312.

244I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CLINIQUE ASSOULIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 CLINIQUE ASSOULIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
أسوليل شارع الحسن الثاني أكادير - 

81111 أكادير املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
.33605

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)03)غشت)2122)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك مليكة عزوزي وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2121 شتن14) (11 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

السيد)ة()مرية ابرام)،)385)حصة.
 769 (، ابرام) ياسين  السيد)ة()

حصة).
 384 (، ابرام) جهان  السيد)ة()

حصة).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118151.
245I

4ALL CONSULTING

سلف كربس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة
4ALL CONSULTING

 LOT RES JASMA IMM G
 BUREAU 3 BENI(YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC

سلف كربس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 طابق 1 - 

21116 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.548115

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 غشت) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.411.111«

 1.511.111« إلى) درهم«) (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835788.

246I

PLANK

 BIG CONTACT ET

RENOVATION
إعالن مسعدد القرارات

PLANK

21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 11191، الرباط املغرب

 BIG CONTACT ET

RENOVATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 21 ساحة 

ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال 

21 ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 

8 اكدال 11191 الرباط املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.161125

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 27)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

حصص:) -1ت ويت  رقم) قرار 

الشركة يقرر) الذي ينص على مايلي:)

سه ا) (511 الوحيد تحويل) الشريك 

لصالح) اح د  الداهي  للسيد  عائد 

السيد يوسف ن ي1.

الشكل) -2تحويل  رقم) قرار 

على) ينص  الذي  للشركة:) القانوني 

 BIG CONTACTمايلي:)-تحويل شركة

ذات مسؤولية) (ET RENOVATION

الى) (SARL AUمحدودة بشريك واحد

 SARL(شركة ذات مسؤولية محدودة

مسي1ين) -3تس ية  رقم) قرار 

(- مايلي:) على  ينص  الذي  الشركة:)

تس ية السيد الداهي اح د والسيد)

يوسف ن ي1 مسي1ين للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة يقرر الشريك الوحيد تحويل)
511)سه ا عائد للسيد الداهي اح د)

لصالح السيد يوسف ن ي1.
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 BIG CONTACT ETشركة تحويل 
مسؤولية) ذات  (RENOVATION
الى) (SARL AUمحدودة بشريك واحد
 SARL(شركة ذات مسؤولية محدودة
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
اح د) الداهي  السيد  تس ية  مايلي:)
والسيد يوسف ن ي1 مسي1ين للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127283.
247I

فيكاميد

DULCEFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
DULCEFOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

تيزي واسلي رقم 168 تجزئة مونيا - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DULCEFOOD
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير
املنسجات) وتوزيع  تسويق 

املسسوردة

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- تجزئة مونيا) (168 تيزي واسلي رقم)

93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: السيد عبد االله الخرباش)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: الوهابي) مروان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الخرباش) االله  عبد  السيد 
رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()

118 93000)تطوان املغرب.
الوهابي عنوانه)ا() السيد مروان 
 89 رقم) الصديق  بكر  أبو  شارع 

93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الخرباش) االله  عبد  السيد 
رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()

118 93000)تطوان املغرب
الوهابي عنوانه)ا() السيد مروان 
 89 رقم) الصديق  بكر  أبو  شارع 

93000)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1779.
248I

BOUCHTA COMPTA

PATISSERIE 2B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
PATISSERIE 2B شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 62 شارع 
موالي علي الشريف - 91111 طنجة 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.105931

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 مارس) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الوهابي) بالل  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (1.111
1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()عبد)
مارس) (22 بساريخ) الوهابي  الص د 

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)4145.

249I

BOUCHTA COMPTA

B. O. NETTOYANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

B. O. NETTOYANT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
بوسيجور زنقة 4 رقم 7 - 91111 

طنجة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.80613

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
علي بوفضاس) )ة() ت ويت السيد)
أصل) من  اجس اعية  حصة  (511
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111
غشت) (18 بساريخ) املريبح  العربي 

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9181.

251I
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ISDM CONSULTING

STE SEDECO ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE SEDECO ELEC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 15 

رقم 11 حي القدس - 71111 العيون 
املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.36611
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تم تعيين) 24)غشت) املؤرخ في)
ابريه) مسي1 جديد للشركة السيد)ة()

ح د ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2614.
251I

ELFASSI DE CONSEIL ET GESTION

STE ENVMB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 ELFASSI DE CONSEIL ET
GESTION

 9AV DES FAR COTE ATLAS
 BUREAUX IDRISSIA BUR N8
 1ERE(ETAGE(FES، 30000، FES

MAROC
STE ENVMB SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 44 شارع 
مح د سالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.65951

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)28)يوليوز)2122)تقرر حل)

STE ENVMB SARL AU)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 15.111,11 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

 44 اإلجس اعي) درهم وعنوان مقرها 

 30000 (- شارع مح د سالوي فاس)

الشركة) ألن  نتيجة  املغرب  فاس 

اللتي) األهداف  تحقيق  تسسطع 

أنشأت من أجلها.

و عين:

السيد)ة()ح يد والي وعنوانه)ا()2 
رقم)81)بنزاكور الس لي ظهر الخ يس)

فاس املغرب ك ص ي) (30000 فاس)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)28)يوليوز)2122)وفي)44)شارع)

فاس) (30000 (- مح د سالوي فاس)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3519/022.

252I

H2MC

BEBE PRODIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

H2MC

117 شارع تازة حي موالي عبد هللا 
رقم 5 عين الشق الدار البيضاء ، 

casablanca maroc ،21111

BEBE PRODIGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 شارع 

شالل أوزود عين السبع - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.138237

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) املؤرخ في)03)غشت)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (BEBE PRODIGE
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
أوزود) شالل  شارع  (1 اإلجس اعي)
الدار البيضاء) (21111 (- عين السبع)
املغرب نتيجة ل):)حل مبكر للشركة).

شارع) (1 و حدد مقر السص ية ب)
 21111 (- السبع) عين  أوزود  شالل 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()فدوى برادة وعنوانه)ا()
كالي ورني) (12 رقم) الرشاد  تجزئة 
املغرب) البيضاء) الدار  (21111

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835997.
253I

H2MC

RELATIONYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

H2MC
117 شارع تازة حي موالي عبد هللا 
رقم 5 عين الشق الدار البيضاء ، 

casablanca maroc ،21111
RELATIONYS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 
الرحال املسكيني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.182621

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (RELATIONYS

مقرها) وعنوان  درهم  (11.111
اإلجس اعي)48)شارع الرحال املسكيني)
- 21111)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)حل املبكر للشركة.
و حدد مقر السص ية ب)48)شارع)
الدار) (21111 (- املسكيني) الرحال 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

ابو) الص اد  عبد  السيد)ة()
تجزئة الرشاد) (12 الغالي وعنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (21111 كالي ورينيا)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835994.
254I

H2MC

IQUAMAT ALHUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

H2MC
117 شارع تازة حي موالي عبد هللا 
رقم 5 عين الشق الدار البيضاء ، 

casablanca maroc ،21111
IQUAMAT ALHUDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 
الرحال املسكيني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.438825

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (IQUAMAT ALHUDA
وعنوان) درهم  (81.111 رأس الها)
الرحال) شارع  (48 اإلجس اعي) مقرها 
البيضاء) الدار  (21111 (- املسكيني)
املغرب نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.
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و حدد مقر السص ية ب)48)شارع)

الدار) (21111 (- املسكيني) الرحال 

البيضاء)املغرب.)

و عين:

ابو الغالي عبد الص اد) السيد)ة()

الرشاد) تجزئة  (12 وعنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (21111 كالي ورينيا)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835996.

255I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TRANS ABOU YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25111، خريبكة 

املغرب

TRANS ABOU YOUSSEF شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 215 

بلوك C ىزاهة 1 - 23200 ال قيه بن 

صالح املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.2691

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر حل) (2121 نون14) (15 املؤرخ في)

شركة) (TRANS ABOU YOUSSEF

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأس الها)91.111)درهم)

 215 رقم) اإلجس اعي  وعنوان مقرها 

ال قيه) (23200  -  1 ىزاهة) (C بلوك)

بن صالح املغرب نتيجة لعدم نشاط)

شريكة.

و عين:

حيدة) هللا  عبد  السيد)ة()
ىزاهة) (C بلوك) (215 رقم) وعنوانه)ا()

ال قيه بن صالح املغرب) (23000  1

ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

 215 2121)وفي رقم) نون14) (15 بساريخ)

بلوك)C)ىزاهة)1 - 23000)ال قيه بن)

صالح املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح) بن  بال قيه  االبسدائية 

رقم) تحت  (2122 غشت) (11 بساريخ)

.191/2122

256I

SAGEST

SAMA SPORTS GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

SAMA SPORTS GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي طابق 3 

شقة رقم 12 اقامة العنا�شي ب 8 
زنقة اح د الشبيهي شارع الجيش 

امللكي - 30000 فاس املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

55671

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم) (2119 دجن14) (18 في) املؤرخ 

 SAMA« من) الشركة  تس ية  تغيي1 

 AZZAM« إلى) (»SPORTS GROUP

 INTERNATIONAL BUSNESS

.(»GROUP

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب اس بساريخ)17)يناير)2121 

تحت رقم)68/121.

257I

marrakech(finance

HBD INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
 HBD INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنيت 
بزنس سونت1 زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 14 باب 
دكالة - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HBD (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.INVESTISSEMENT
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات
تاجر عقارات

وكالة اتصاالت.
زنيت) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بزنس سونت1 زنقة مسلم تجزئة بوكار)
باب) (14 رقم) شقة  الثالث  الطابق 

دكالة)-)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 99.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (991 (: علي) هباد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 35 عنوانه)ا() علي  هباد  السيد 

شارع دي تابل)62300)لينس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 35 عنوانه)ا() علي  هباد  السيد 

شارع دي تابل)62300)لينس فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (22 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138735.

258I

COGEST

 MTT INDUSTRIAL

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

 MTT INDUSTRIAL SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شارع 

الحرية الطابق 3 الرقم 6 - 21121 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.364465

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)18)غشت)2122)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 6 »11)شارع الحرية الطابق)3)الرقم)

إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (21121  -

(- طيت مليل) (77 »تجزئة بدر الرقم)

29641)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835638.

259I
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امغار عبد الغافور

PALACE AL AHRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

PALACE AL AHRAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املالليين 

طريق الوطنية رقم 13 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24859

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 

ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (111.111« قدره)

»1.111.111)درهم«)إلى)»1.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1785.

261I

امغار عبد الغافور

A.CAR.43
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

A.CAR.43 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د داود رقم 36 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.25549

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 غشت) (12 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)»111.111 

عن) درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1791.

261I

COGEST

MENADIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

MENADIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كلم 11 

شارع عبدهللا ابراهيم ليساس ة 3 - 

20232 الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.439847

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ت ويت السيد))ة()حاتم اس اعلي)

أصل) من  اجس اعية  حصة  (7.111

)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (28.111

يوليوز) (15 بساريخ) السازي  محسن 

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835708.

262I

PHARMACIE DE L’EQUILIBRE

 PHARMACIE DE
L›EQUILIBRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

PHARMACIE DE L’EQUILIBRE
 21 الشطر) الراحة  عين  تجزئة 
4)املحاميد) 18)ع ارة رقم) مسجر رقم)

،)41111،)مراكش املغرب
 PHARMACIE DE L’EQUILIBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
 46 اإلجس اعي) مقرها  وعنوان 
الثالث) الطابق  الزرقطوني  شارع 
الشقة رقم)6 - 21251)الدار البيضاء)

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري)
.128537

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)21)مارس)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»46)شارع الزرقطوني الطابق الثالث)
الشقة رقم)6 - 21251)الدار البيضاء)
الراحة) عين  »تجزئة  إلى) املغرب«)
الشطر)21)مسجر رقم)18)ع ارة رقم)4 

املحاميد)-)41111)مراكش املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138940.
263I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SOCIETE IREGAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25111، خريبكة 
املغرب

SOCIETE IREGAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

 I 19 الكائنة ب الطابق الرابع الرقم
تجزئة النخيل - 25111 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE IREGAL
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إمداد بالسنقيط)
األع ال مخسل ة

السصدير واالسسي1اد.
شقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 I 19 الكائنة ب الطابق الرابع الرقم)
خريبكة) (25111 (- النخيل) تجزئة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: مروان) وافق  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مروان  وافق  السيد 
 25111 دوار اوالد ازغيدة بني يخلف)

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مروان  وافق  السيد 
 25111 دوار اوالد ازغيدة بني يخلف)

خريبكة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
24)غشت) االبسدائية بخريبكة بساريخ)

2122)تحت رقم)384.
264I
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AMG CONSULTING

GESTHOTEL ATLANTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMG CONSULTING
 BD LA GRANDE CEINTURE 341
 HAY(MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GESTHOTEL ATLANTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
البسسان 2 ع ارة 1محل1ال14نو�شي 
Ville 20300 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GESTHOTEL ATLANTIQUE
ملكية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملطاعم) ال نادق  ج يع  وتشغيل 
من أي نوع كان ومن أي) (، واملقاهي)
فئة)،)وبشكل أعم)،)ج يع املؤسسات)
واملطاعم) بال نادق  املسعلقة 
والسياحة والت1فيه وتجارة الخدمات.
إقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
1محل1ال14نو�شي) ع ارة) (2 البسسان)

Ville(20300)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: السيد عبداملولى صلحى)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد عبداملولى صلحى عنوانه)ا()

 20300 21تجزءة املجاهد العيا�شى)

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عبداملولى صلحى عنوانه)ا()

 20300 21تجزءة املجاهد العيا�شى)

الجديدة الجديدة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836041.

265I

fiduazizi

 WAKHA CONSTRUCTION
DU SUD

إعالن مسعدد القرارات

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

 WAKHA CONSTRUCTION

DU SUD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع رأس 
الخي ة رقم 130 العيون - - العيون 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3419

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)26)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

الذي ينص على) (:1,2,3 قرار رقم)

لعنوان) الشركة  مقر  1.تغيي1  مايلي:)
رقم) (c بلوك) الوحدة  مدينة  جديد:)

 11111 2.بيع) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( العيون) (711

حصة من طرف السيد الشويخ خليل)

للسيد حسن الوزكيطي)))))))))))))))))))))))2. 

اسسقالة السيد الشويخ خليل تعيين)

مسي1) الوزكيطي  حسن  السيد 

للشركة ملدة غي1 محددة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

ينص) الذي  (:4,6,7,16 رقم) بند 

على مايلي:)تعديل مقسضيات النظام)

األسا�شي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

30)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2630/2022.

266I

ISDM CONSULTING

FRILAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

FRILAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الحسني شارع االمي1 موالي عبد هللا 

ساحة الحرية اقامة 11 رقم 03 - 

71111 العيون املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.28363

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 غشت) (29 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (2.511.111«

»1.111.111)درهم«)إلى)»3.500.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

30)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2637.

267I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

شركة وليد لكراء السيارات 
بدون سائق

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA

MAROC
شركة وليد لكراء السيارات بدون 

سائق شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املج ع 

السكني الياس ين ع ارة 17 حي 

موالي يوسف - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

وليد لكراء)السيارات بدون سائق.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

املج ع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

حي) (17 ع ارة) الياس ين  السكني 

موالي يوسف)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

5.111)حصة) (: السيد وليد غليل)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() غليل  وليد  السيد 
املج ع السكني الياس ين ع ارة رقم)
11)الشقة رقم)11)حي موالي يوسف)

35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() غليل  وليد  السيد 
 11 املج ع السكني الياس ين ع ارة)
الشقة)11)حي موالي يوسف)35000 

تازة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)387.

268I

KTS CONSEIL

INGENIERIE KAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,
 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

INGENIERIE KAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي درب 

العرعارحي اموزارن مكسب رقم 7 
الطابق 2 ايت اورير الحوز مراكش - 

42151 ايت اورير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
122949

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ف14اير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. INGENIERIE KAM
اع ال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
االنشاءات واملخسل ة لج يع الحرف)
(، مخسل ة() وشبكات  )طرق  (VRD (،

اع ال هندسة مدنية.
ال رعية) السقسي ات  -تحقيق 
الحضرية) السن ية  ع ليات  لج يع 
واملساحات) األخرى  والري ية 
مياه) (، الصحي) )الصرف  الخضراء)

الشرب)،)الكهرباء)،).....(..
درب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 7 رقم) مكسب  اموزارن  العرعارحي 
2)ايت اورير الحوز مراكش)-) الطابق)

42151)ايت اورير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)4.111.111 

درهم،)مقسم كالسالي:
 41.111 (: الك يلي) فؤاد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد فؤاد الك يلي عنوانه)ا()حي)
مراكش) الحوز  اورير  ايت  كوغرضة 

42151)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد فؤاد الك يلي عنوانه)ا()حي)
مراكش) الحوز  اورير  ايت  كوغرضة 

42151)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف14اير) (21 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)133093.
269I

MERY STAR

MERY STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MERY STAR
 RES(RIAD(OULFA 2 GR 2
 ENTREE 4 APT 51 OULFA

 CASABLANCA ، 2000،

CASABLANCA MAROC
MERY STAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 89 
 OP 5الطابق األر�شي ع ارة رقم

املنزه الرح ة شقة 16 إلوط 18إم5 
الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
539919

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 مارس) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MERY(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.STAR
مجلس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التسيي1.
 89 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
 OP رقم5  ع ارة  األر�شي  الطابق 
18إم5  إلوط) (16 املنزه الرح ة شقة)
21111)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مرم  بوشبتي  السيدة 
مدخل4  مج وعة  (2 األل ة) رياض 
شقة)51األل ة الدارالبيضاء)21111 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مرم  بوشبتي  السيدة 
مدخل4  مج وعة  (2 األل ة) رياض 
شقة)51األل ة الدارالبيضاء)21111 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أبريل)2122)تحت رقم)816394.

271I

بروفكس

META DIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفكس

بشارع مح د الخامس اقامة ال14صة 

وجدة ، 61111، وجدة املغرب

META DIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 ARRIADI LOTISSEMENT BEN

 HAMMOU(RUE(ATLAS 1 N°77

OUJDA - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

39523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 META (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.DIS

 LE (: بإيجاز) الشركة  غرض 

NEGOCE

است1اد وتصدير).

 HAY (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 ARRIADI LOTISSEMENT BEN

 HAMMOU( RUE( ATLAS( 1( N°77

OUJDA - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: يوسف) ح ادي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).



17073 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

السيد اليعقوبي زهي1):)511)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد ح ادي يوسف عنوانه)ا()
وجدة)61111)وجدة املغرب.

عنوانه)ا() زهي1  اليعقوبي  السيد 
سوق) (14111 الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ح ادي يوسف عنوانه)ا()

وجدة)61111)وجدة املغرب
عنوانه)ا() زهي1  اليعقوبي  السيد 
سوق) (14111 الغرب) اربعاء) سوق 

اربعاء)الغرب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)856.
271I

office(notarial

 TRADING MOROCCO
EUROPE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

office(notarial
 angle Bd zerktouni et la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

 TRADING MOROCCO EUROPE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 41 زنقة 

الجياللي العريبي الطابق االول 
الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.97879

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2121)تم تحويل) 11)أبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق) العريبي  الجياللي  زنقة  (41«
 21111 (- الدارالبيضاء) االول 

الدارالبيضاء)املغرب«)إلى)»252)شارع)
 21111  -  2 مح د الخامس الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)828789.
272I

وين إكسبي1

NK TISSURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

وين إكسبي1
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
NK TISSURES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 211 زنقة 
مصط ى املعاني الطابق 4 مكسب 19 

ال - 21211 الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.537289

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 يوليوز) (14 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نوع) اي  من  حرفي  نشاط  اي 
املنسجات) ج يع  وتصدير  ،است1اد 

الحرفية)..
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834692.
273I

MOORISH

LACOMOTIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

MOORISH
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

LACOMOTIV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة 
د - 21111 الدار البيضاء املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.290331
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 12)مارس) املؤرخ في)
LACOMOTIV)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (51.111 رأس الها)
اللة) شارع  (39 اإلجس اعي) مقرها 
(- د) شقة  الخامس  الطابق  اليقوت 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

لسوقف السام عن النشاط.
و عين:

تويمي) بنجلون  أنيسة  السيد)ة()
إقامة) جاهر  ابن  شارع  وعنوانه)ا()
شقة) (4 طابق) بي1وني  تجزئة  راديا 
البيضاء) الدار  (21111 بوركون) (11

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
بساريخ)12)مارس)2122)وفي)39)شارع)
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة د)

- 21111)الدار البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834647.
274I

ste controle balance sarl

 CHARIKAT AL MOLTAKA
LILAKARAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 CHARIKAT AL MOLTAKA

LILAKARAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 5 

مسجر 1 تجزئة بالغ كاميليا مكناس - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

56995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 CHARIKAT AL MOLTAKA

.LILAKARAT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري)

اع ال مخسل ة والبناء).

 5 ع ارة) (: عنوان املقر االجس اعي)

مسجر)1)تجزئة بالغ كاميليا مكناس)-)

51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 340 (: صديقي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)34.000)درهم للحصة).

مسعودي) الرح ان  عبد  السيد 

درهم) (33.000 بقي ة) حصة  (330 (:

للحصة).

 330 (: العزيز) العالي  السيد عبد 

حصة بقي ة)33.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد مح د صديقي عنوانه)ا()
زنقة)4)رقم)31)االمل مكناس)51111 

مكناس املغرب).

مسعودي) الرح ان  عبد  السيد 
 1 تجزئة كاميليا) (124 رقم) عنوانه)ا()

مكناس)51111)مكناس املغرب.
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السيد عبد العالي العزيز عنوانه)ا()

رقم)227)س الطابق)11)تجزئة جنان)

مكناس) (51111 مكناس) (12 مكناس)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد مح د صديقي عنوانه)ا()
زنقة)4)رقم)31)االمل مكناس)51111 

مكناس مكناس)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (22 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3029.

275I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(»FIDUSAF

ARREO CONCEPTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC

ARREO CONCEPTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 14 

زنقة ت تجزئة الصدفي حي املدينة 

الجديدة - 46111 اس ي املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12829

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)15)يوليوز)2122)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
14)زنقة ت تجزئة الصدفي حي) »رقم)

اس ي) (46111 (- الجديدة) املدينة 

 14 »الطابق الساني رقم) إلى) املغرب«)

ع ارة النور تجزئة بوزبع حي البالطو)

- 46111)اس ي املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)628.

276I

office(notarial

 TRADING MOROCCO

EUROPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

office(notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

 TRADING MOROCCO EUROPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
الجياللي العريبي الطابق االول 

الدارالبيضاء 252 شارع مح د 

الخامس الطابق 2 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97879

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم تعيين) (2121 أبريل) (11 املؤرخ في)

مسي1 جديد للشركة السيد)ة()ش يل)

عبد الح يد الرا�شي ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)828789.

277I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(»FIDUSAF

 SOCIETE IMMOBILIERE LES

ILES D'ESSAOUIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE LES

ILES D'ESSAOUIRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املسي1ة الخضراء - 44111 الصويرة 

املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.457
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2122)تم اإلعالم)
اوبال) السالم  عبد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
أكسوبر) (15 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121)بالشكل األتي):
 174 (، اوبال) فيصل  السيد)ة()

حصة).
 174 (، اوبال) خليد  السيد)ة()

حصة).
السيد)ة()سعاد اوبال)،)87)حصة)
السيد)ة()مريم اوبال)،)87)حصة).

 78 (، بزركو) عائشة  السيد)ة()
حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)03)غشت)

2122)تحت رقم)293.
278I

F.B.A.K GESTION SARL

NOGA REHAMNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئ1 انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
NOGA REHAMNA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

االنبعاث - 43150 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NOGA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.REHAMNA

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلويات.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

االنبعاث)-)43150)ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: رجاء) بنعيشة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رجاء) بنعيشة  السيدة 

ابن) (43150 حي االنبعاث ابن جرير)

جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بنعيشة رجاء)عنوانه)ا()حي)

االنبعاث ابن جرير)43150)ابن جرير)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ)19)غشت)

2122)تحت رقم)275.

279I

F.B.A.K GESTION SARL

KRIOUA DECORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئ1 انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

KRIOUA DECORATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد



17075 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي افريقيا 

شارع ابن ط يل رقم 78 - 43150 

ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KRIOUA DECORATION

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجبس.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 -  78 رقم) ابن ط يل  افريقيا شارع 

43150)ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد كريوة زهي1):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد كريوة زهي1 عنوانه)ا()دوار)

الك ونة ال14احلة ال14يكيين ابن جرير)

43150)ابن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد كريوة زهي1 عنوانه)ا()دوار)

الك ونة ال14احلة ال14يكيين ابن جرير)

43150)ابن جرير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ)19)غشت)

2122)تحت رقم)274.

281I

ORENJI

ORENJI
إعالن مسعدد القرارات

ORENJI
32 شارع مح د الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

ORENJI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 32 شارع 
مح د الخامس إقامة املكسب 

املركزي الشقة 1 الطابق 4 - 63300 
بركان املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.6417
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 19)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بيع األسهم االجس اعية:)السيد زوكاع)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  مح د 
باع مج وع أسه ه) (FA148117 رقم)
بوزردة) السيد  لصالح  االجس اعية 
ياسين الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

. FA148730
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رقم) زوكاع  مح د  السيد  اسسقالة 
البطاقة الوطنية)FA148117)من كل)

مهام تسيي1 الشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
رقم) ياسين  بوزردة  السيد  تعيين 
البطاقة الوطنية)FA148730)مسي1ا)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الواحد
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
كلها) أصبحت  الشركة  حصص 
بوزردة) السيد  طرف  من  م لوكة 

ياسين.)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

م لوكا) كله  أصبح  الشركة  رأس ال 

من طرف السيد بوزردة ياسين.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب14كان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)471/2122.

281I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ISSA COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ISSA COMMUNICATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة دار 

السالم الشطر 1 رقم 216 الطابق 

االول السعادة مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.108373

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (ISSA COMMUNICATION

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

السالم) دار  تجزئة  اإلجس اعي  مقرها 
االول) الطابق  (216 رقم) (1 الشطر)

مراكش) (41111 (- السعادة مراكش)

املغرب نتيجة ل):)اسباب خاصة.

و حدد مقر السص ية ب تجزئة دار)

الطابق) (216 رقم) (1 السالم الشطر)

 41111 (- مراكش) السعادة  االول 

مراكش املغرب.)

و عين:
هرفي) فابين  لبوسيني1  السيد)ة()
بي1ي) كابريل  طريق  (521 وعنوانه)ا()
72911)كولومب فرنسا ك ص ي))ة()

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138779.

282I

ORENJI

VARA
إعالن مسعدد القرارات

ORENJI
32 شارع مح د الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

VARA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: البقعة 
S38 تجزئة شركة عزيزي بروجي - 

63300 بركان املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.8193

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)19)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)ت ويت الحصص:السيدة لزعر)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  س يحة 
مج وع) باعت  (FA161103 رقم)
السيد) لصالح  االجس اعية  أسه ها 
للبطاقة) الحامل  بن خساررشيد 

 . FA184541(الوطنية رقم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) س يحة  لزعر  السيدة  اسسقالة 

كل مهام تسيي1الشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مسي1ا) بن خساررشيد  السيد  تعيين 

للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)
النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الواحد.
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
أصبحت) الشركة  حصص  مايلي:)
السيد) طرف  من  م لوكة  كلها 

بن خساررشيد.)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
م لوكا) كله  أصبح  الشركة  رأس ال 

من طرف السيد بن خساررشيد.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب14كان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)468/2122.
283I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

 CENTRE DE DIALYSE
IZDIHAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 
4 شقة رقم 16 ، 41111، مراكش 

املغرب
 CENTRE DE DIALYSE IZDIHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

السجاري 343 الصنوبر املسمى كدية 
العبيد,كيليز مراكش. - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128415

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CENTRE DE DIALYSE IZDIHAR
غرض الشركة بإيجاز):)إدارة مركز)
الكلى) وأمراض  لالستشارات  طبي 

ومسابعة غسيل الكلى.
املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
السجاري)343)الصنوبر املسمى كدية)
 41111 (- مراكش.) العبيد,كيليز 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيدة ح از سارة):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سارة  ح از  السيدة 
شقة) (9 ع ارة) ال سح  رياض  اقامة 
الرباط) (41111 حي ال سح ح ي م) (4

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() سارة  ح از  السيدة 
شقة) (9 ع ارة) ال سح  رياض  اقامة 
الرباط) (41111 حي ال سح ح ي م) (4

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138799.

284I

FIDIMPO

MACIMY INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA(MAROC
 MACIMY INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 115 
مكسب بري ا شارع 11 يناير 

ومصط ى املعاني ، الطابق الثالث 
، الشقة رقم 16 ، الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MACIMY INVEST
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري).
 115 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
مكسب بري ا شارع)11)يناير ومصط ى)
املعاني)،)الطابق الثالث)،)الشقة رقم)
الدار) (21111 (- الدار البيضاء) (، (16

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: ماشو) هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
ماشو عنوانه)ا() السيد عبد هللا 
عين) (91 رقم) (2 تجزئة السالم زنقة)
السبع)21581)الدا البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

ماشو عنوانه)ا() السيد عبد هللا 
عين) (91 رقم) (2 تجزئة السالم زنقة)
السبع)21581)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835247.
285I

MOSTACHARCOM

ASTRAPIA
إعالن مسعدد القرارات

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
ASTRAPIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 46 شارع 
الزرقطوني طابق 2 شقة رقم 6 - 

21151 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.495551

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2122 أبريل) (21 املؤرخ في)

القرارات السالية:)
نقل) على  املوافقة  رقم  قرار 
األسهم:)الذي ينص على مايلي:)يوافق)
املساهم الوحيد على بيع ج يع هذه)
األسهم)،)أي ألف سهم))1111)سهم()

لصالح السيد ريحانه عبد الجليل)
الذي) املدير:) اسسقالة  رقم  قرار 
املساهم) يقبل  مايلي:) على  ينص 
السيدة) املديرة  اسسقالة  الوحيد 
ك ديرة) منصبها  من  ريحانة  سارة 

ASTRAPIA(لشركة
قرار رقم تعيين مدير جديد:)الذي)
الوحيد) املساهم  مايلي:) على  ينص 
الجليل) عبد  السيد  تعيين  يقرر 

 ASTRAPIA(ريحانة مديًرا لشركة
السوقيع:) صالحيات  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي:)يقرر املساهم)
بشكل) ملتزمة  الشركة  أن  الوحيد 
صحيح بالسوقيع الوحيد لل ديرعبد)

الجليل ريحانة
القانون) تحديث  رقم  قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  االسا�شي:)
نظامها) بسحيين  الشركة  قامت 

االسا�شي.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

ب بلغ) املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:)

مقسً ا) نقًدا  درهً ا  (100،000.00

على)111)سهم بقي ة)111)درهم لكل)

السيد عبد) الوحيد  لل ساهم  سهم 

الجليل ريحانه.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

تم تعيين السيد عبد الجليل) مايلي:)

ريحانة ك دير قانوني للشركة ل ت1ة)

أن) إلى  باإلضافة  (، محدودة) غي1 

الشركة سسكون ملزمة قانوًنا بج يع)

األع ال املسعلقة بها من خالل توقيع)

املدير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)827595.

286I

FIDIMPO

TAGHAZOUT JET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDIMPO

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA(MAROC

TAGHAZOUT JET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي زاوية 

أوريرأكادير - 81751 أكادير املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.27569

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هيباوي) ع ار  )ة() السيد) ت ويت 

511)حصة اجس اعية من أصل)511 

العرب) عز  )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

البغدادي بساريخ)11)غشت)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118118.

287I

مكسب الحسابات العباد

SOUF BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

ق ل السص ية

مكسب الحسابات العباد

23 بلوك 3 بئ1انزران بنص ار، 

31000، ص رو املغرب

SOUF BEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 43 

طريق فاس ص رو - 31000 ص رو 

املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.2187

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 ماي) (16 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية) (SOUF BEST

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

مقرها اإلجس اعي رقم)43)طريق فاس)

ص رو)-)31000)ص رو املغرب نتيجة)

الملنافسة.

و عين:

العباد) س يان  السيد)ة()
البكاري) 354زنقة  رقم) وعنوانه)ا()

ستي مسعودة ص رو)31000)ص رو)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

 43 رقم) وفي  (2122 ماي) (16 بساريخ)

31000)ص رو) (- طريق فاس ص رو)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بساريخ) بص رو  االبسدائية 

2122)تحت رقم)225.

288I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ARGANA AUTO MARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ARGANA AUTO MARK شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار القايد 
ج اعة حربيل دائرة البور - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.69603

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ARGANA AUTO الوحيد) الشريك 
 821.111 رأس الها) مبلغ  (MARK
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار)
البور) دائرة  حربيل  ج اعة  القايد 
(: مراكش املغرب نتيجة ل) (41111  -

اسباب خاصة.
دوار) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
(- البور) القايد ج اعة حربيل دائرة 

41111)مراكش املغرب.)
و عين:

بوعرش) ك ال  السيد)ة()
ع ارة) املنصور1) ع لية  وعنوانه)ا()
مراكش) (41111 االزدهار) (2 ب شقة)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (22 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138737.
289I

International Juris Consulting

 IMORA HOLDING

OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

Imora(Holding(Offshore شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 45 شارع 

مح د الخامس شقة رقم 11 - 

91111 طنجة امل لكة املغربية.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.85955

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Caishen )ة() السيد) ت ويت 

 Company( Holding( Offshore

sarl 151)حصة اجس اعية من أصل)

)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111

 17 بساريخ) (Andreas Max Zürcher

يونيو)2122.

 Caishen )ة() السيد) ت ويت 

 Company( Holding( Offshore

من) اجس اعية  حصة  (sarl 151

السيد) ل ائدة  حصة  (1.111 أصل)

 Josette Alexandrine Neury )ة()

Zürcher)بساريخ)17)يونيو)2122.

 Caishen )ة() السيد) ت ويت 

 Company(Holding(Offshore(sarl

51)حصة اجس اعية من أصل)1.111 

 Albert )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

يونيو) (17 بساريخ) (Michel Tornare

.2122

 Caishen )ة() السيد) ت ويت 

 Company(Holding(Offshore(sarl

51)حصة اجس اعية من أصل)1.111 

 Eliane )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

يونيو) (17 بساريخ) (Michèle Tornare

.2122



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17078

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8899.

291I

ALGORITMI FINANCE

ALGORITMI FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALGORITMI FINANCE
رقم 17 زنقة 3 تجزئة سلي ة عين 
الشق ، 21471، الدار البيضاء 

املغرب
ALGORITMI FINANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 17 
زنقة 3 تجزئة سلي ة عين الشق - 

21471 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.248327

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يوليوز) (29 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ALGORITMI ذات الشريك الوحيد)
 111.111 مبلغ رأس الها) (FINANCE
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم)
17)زنقة)3)تجزئة سلي ة عين الشق)-)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21471

ل):)السوقف عن مزاولة النشاط.
 17 و حدد مقر السص ية ب رقم)
(- الشق) عين  تجزئة سلي ة  (3 زنقة)

21471)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

عوادي) رضا  مح د  السيد)ة()
وعنوانه)ا()اقامة الشرفات بوسكورة)
4)املدينة الخضراء) 21)الشقة) ع ارة)
البيضاء) الدار  (27182 بوسكورة)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835659.

291I

accountirabia

NA BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

accountirabia
درب بوشنسوف زنقة 25 رقم 131، 
درب السلطان ال داء ، 211111، 

الدارالبيضاء املغرب
NA BOIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 زنقة 

ع ر ري ي الطابق االول رقم الشقة 
2 - 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
552881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NA (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BOIS
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخزائن) وصناعة  النجارة  أع ال 
املنزلية) السأثيث  أع ال  وج يع 

واملكسبية.
زنقة) (1 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ع ر ري ي الطابق االول رقم الشقة)2 

- 21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد حداني نبيل):)1.111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نبيل  حداني  السيد 
 13 رقم) (53 زنقة) (1 تجزءة الحسني)
البيضاء) الدار  (21111 الحسني) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() نبيل  حداني  السيد 
 13 رقم) (53 زنقة) (1 تجزءة الحسني)
البيضاء) الدار  (21111 الحسني) حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834842.
292I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

IJENNA ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 
4 شقة رقم 16 ، 41111، مراكش 

املغرب
IJENNA ENGINEERING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
عالل ال ا�شي مج ع الحبوس 2 

ع ارة أ الشقة -21 مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128421

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.IJENNA ENGINEERING

مكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات واالرشاد والبحث..

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 2 الحبوس) مج ع  ال ا�شي  عالل 

ع ارة أ الشقة)-21)مراكش)-)41111 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة نادية مصري):)171)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 165 (: الشريف) مهدي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

165)حصة) (: السيد عزيز بحالس)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مصري  نادية  السيدة 

فرنسا)75118)فرنسا فرنسا.

السيد مهدي الشريف عنوانه)ا()

فرنسا)75118)فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا() بحالس  عزيز  السيد 

فرنسا)75118)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مصري  نادية  السيدة 

فرنسا)75118)فرنسا فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138807.

293I

مسسأمنة مو مني

EXCELLENT OLIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

مسسأمنة مو مني
رقم 734 الطابق 2 شقة2 اقامة 

يوسف شارع موالي عبد هللا 

تاوريرت ، 65811، تاوريرت املغرب

 EXCELLENT OLIVE



17079 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 
1181 حي السقدم - 65811 تاوريرت 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.571

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 يونيو) (19 املؤرخ في)
ذات) شركة  (EXCELLENT OLIVE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم)
65811)تاوريرت) (- 1181)حي السقدم)
املغرب نتيجة لعدم تحقيق االهداف)

واغالق النشاط السجاري.
و عين:

اح دوش) جابر  السيد)ة()
موالي) تجزئة  (225 رقم) وعنوانه)ا()
تاوريرت) (65811 الشريف) علي 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
بساريخ)19)يونيو)2122)وفي رقم)1181 
حي السقدم)-)65811)تاوريرت املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بساوريرت بساريخ)19)يوليوز)

2122)تحت رقم)316/2022.
294I

NEWSA CONSTRUCTION

NEWSA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEWSA CONSTRUCTION
119 شارع املقاومة الطابق 1 رقم 4 

، 21251، الدار البيضاء املغرب
NEWSA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 
املقاومة الطابق 1 رقم 4 - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.406913

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) (NEWSA CONSTRUCTION
وعنوان) درهم  (211.111 رأس الها)
مقرها اإلجس اعي)119)شارع املقاومة)
الدار) (21251  -  4 رقم) (1 الطابق)
السوقف) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

عن مزاولة النشاط.
و حدد مقر السص ية ب)119)شارع)
 21251  -  4 رقم) (1 املقاومة الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

سي سك) سينان  السيد)ة()
اقامة) منضرونا  حي  وعنوانه)ا()
الص ا ع)217)ط ش)19 21461)الدار)
البيضاء)املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835660.

295I

office(notarial

 TRADING MOROCCO
EUROPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي1 جديد للشركة

office(notarial
 angle Bd zerktouni et la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

 TRADING MOROCCO EUROPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 252 شارع 
مح د الخامس الطابق 2 252 شارع 
مح د الخامس الطابق 2 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
97879

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تعيين) 16)يوليوز) املؤرخ في)

مسي1 جديد للشركة السيد)ة()ش يل)

امح د ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)831990.

296I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

ZITOUNE BLADI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER

 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،

40110، MARRAKECH(MAROC

ZITOUNE BLADI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ايكودار 

ايت اورير - 42151 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.46127

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم) (2122 يونيو) (14 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»7.191.111)درهم«)أي من)»11.111 

درهم«) (7.211.111« إلى) درهم«)

مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138410.

297I

CASSAP

املوند والشوكوال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CASSAP

 Immeuble(A61 Op.El(Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au(RDC(El

 Oulfa(Hay(Hassani، 20220،

Casablanca Maroc

املوند والشوكوال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 63 شارع 

خالد بن الوليد ، عين السبع ، الدار 

 Bd. Khalid(Ibnou(El البيضاء

 Oualid Ain Sebea Casablanca

20330 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.282215

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر حل) (2122 ماي) (23 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

والشوكوال) املوند  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها)11.111)درهم وعنوان)

63)شارع خالد بن) مقرها اإلجس اعي)

الدار البيضاء) (، ،)عين السبع) الوليد)

 Bd. Khalid Ibnou El Oualid Ain

الدار) (Sebea( Casablanca( 20330

إغالق) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

 Fermeture األرباح) نقص  بسبب 

. pour(manque(de(profits

و حدد مقر السص ية ب)25)،)شارع)

املسعودي)،)املعارف)-)الدار البيضاء).)

 Rue(Messoudi,(N°( 25(Maarif(–

Casa,(20330)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

عالمي) فاضل  كوثر  السيد)ة()

املسعودي) شارع  (،25 وعنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (20330 املعارف) (،

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
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عالمي) فاضل  كوثر  السيد)ة()

املسعودي) شارع  (،25 وعنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (20330 املعارف) (،

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

شارع) (، (25 (: بالسص ية) املسعلقة 

املسعودي)،)املعارف)-)الدار البيضاء)،

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835606.

298I

centre(d’affaires(sicilia

 ANTAFY DE TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

centre(d›affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

 ANTAFY DE TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 91 

ب ل 11 حي اموني - 46111 اس ي 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9837

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر) (2122 غشت) (23 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ANTAFY DE ذات الشريك الوحيد)

مبلغ رأس الها) (TRAVAUX DIVERS

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

اإلجس اعي رقم)91)ب ل)11)حي اموني)

(: ل) نتيجة  املغرب  اس ي  (46111  -

عدم توفر سوق الشغل.

 91 و حدد مقر السص ية ب رقم)

اس ي) (46111 (- حي اموني) (11 ب ل)

املغرب.)

و عين:
شاكر) خديجة  السيد)ة()
وعنوانه)ا()رقم)91)ب ل)11)حي اموني)
)ة() ك ص ي) املغرب  اس ي  (46111

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)733.

299I

H.B FIDU

SMART BLOWING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.B FIDU
 N°8 RUE(EMARATES(ARABES

 UNIS(APPT 10 FES ، 30000، FES
MAROC

SMART BLOWING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل رقم 
1، 713 تجزئة ال14كة، طريق سيدي 

احرازم، فاس. - 30205 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
72795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SMART BLOWING

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أشغال) مقاول  والسغليف/) السعبئة 
الصادرات) تجارة  البناء/) أو  عامة 

والواردات
عنوان املقر االجس اعي):)املحل رقم)
1،)713)تجزئة ال14كة،)طريق سيدي)
احرازم،)فاس.)-)30205)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: قبسة) سناء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قبسة  سناء) السيدة 
ب) الن1جس  السالم  شارع  (43 رقم)

فاس)30070)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بطاهر  عادل  السيد 
طريق) الج يل  الهواء) تجزئة  (123
فاس) (30205 فاس) احرازم  سيدي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (14 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4151.

300I

MA GLOBAL CONSULTING

BLSMOR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
11 زاوية شارع لندن وزنقة حجاج 
ابن عرطة ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
BLSMOR SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 265، 

شارع الزرقطوني، الطابق الساسع، 
رقم 92 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.424803
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تم تعيين) 19)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 
مشاهد سيديكي ع ران ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835764.

301I

CASA COMPTES

SARHRHOUR GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

SARHRHOUR GROUPE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 212، 

شارع عبد املومن الطابق الس لي 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
552175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SARHRHOUR GROUPE
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غرض الشركة بإيجاز):)-)الطعامة)
السريعة.)

اسسغالل املطاعم بسخصصات) (-
مسنوعة.)

خدمة) مع  الوجبات  اعداد  (-
السوصيل.)

-)اسسغالل مقهى سناك.)
)مكان) املكان) بعين  الطعامة  (-
النظام) ذات  املدارس  الع ل،)

املسس ر،)الجامعات...(.)
-)م ون ح الت...

(،212 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق الس لي رقم)

5 - 20360)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: صغرور) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() صغرور  مح د  السيد 
درج) هلل  امللك  اقامة  ال رات  زنقة 
الدار) (. املعاريف) (7 1)شقة) س طابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() صغرور  مح د  السيد 
درج) هلل  امللك  اقامة  ال رات  زنقة 
الدار) (. املعاريف) (7 1)شقة) س طابق)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833969.
302I

FIDABEL SARL AU

IZZ GLOBAL COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكسب 
4 ع ارة مي ونة الطابق الثاني 

الجري ات آس ي ، 46111، آس ي 

املغرب
IZZ GLOBAL COMPANY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 
2/18 زنقة عبد الواحد وزاوية زنقة 

فاس الجري ات آس ي - 46111 
آس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 IZZ (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GLOBAL COMPANY
تن يد) (1 (: غرض الشركة بإيجاز)
بناء)وترميم) (2 أع ال البنية السحسية)

وصيانة املباني)3)اسسي1اد وتصدير.
الرقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الواحد وزاوية زنقة) (18/2
 46111 (- آس ي) الجري ات  فاس 

آس ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حسين) الدين  عز  حسن  السيد 
 111 بقي ة) حصة  (1.111 (: مح د)

درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
حسين) الدين  عز  حسن  السيد 
الرقم) (1 الزنقة) عنوانه)ا() مح د 
آس ي) الجري ات  الراحة  تجزئة  (16

46111)آس ي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

حسين) الدين  عز  حسن  السيد 
الرقم) (1 الزنقة) عنوانه)ا() مح د 
آس ي) الجري ات  الراحة  تجزئة  (16

46111)آس ي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)731.

303I

MEGAV IMMOBILIER SARL

MEGAV IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEGAV IMMOBILIER SARL
شقة بالطـابق األر�شي دوار أيت 

تــاووكت أكاديــر ، 81111، اكادير 
املغرب

MEGAV IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 
بالطـابق األر�شي دوار أيت تــاووكت 

أكاديــر - 81111 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52603
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MEGAV IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز):)كـراء)شقق)

م روش
تسيي1 وإدارة العقـارات.

شقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تــاووكت) أيت  دوار  األر�شي  بالطـابق 

أكاديــر)-)81111)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد فيصل بهـادي):)511)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة).

511)حصة) (: السيد رشيد صبيـر)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بهـادي  فيصل  السيد 
الطوريس) الخالق  زنقة عبد  (2 رقم)
اكادير) (86350 الحي الحسني انزكان)

املغرب.
عنوانه)ا() صبيـر  رشيد  السيد 
فرنســا)27111)فال دي ريويل فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بهـادي  فيصل  السيد 
الطوريس) الخالق  زنقة عبد  (2 رقم)
اكادير) (86350 الحي الحسني انزكان)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118138.

304I

EDIAN CONSULTING

ADAM AGRICOLE KENITRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكسب رقم 
3 القنيطرة، 14111، القنيطرة 

املغرب
Adam agricole Kenitra شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
رقم 1 بلوك س رقم 4 منطقة 
السنشيط القنيطرة 14111 

القنيطرة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.65215

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 غشت) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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الهيبة) نجيم  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (1.111
1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()ع ر)

الهيبة بساريخ)12)غشت)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)3258.
305I

EDIAN CONSULTING

 LEADER COMPANY OF
DISTRIBUTION CHEMICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي1 جديد للشركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكسب رقم 
3 القنيطرة، 14111، القنيطرة 

املغرب
 LEADER COMPANY OF

 DISTRIBUTION CHEMICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
3 اقامة موالي عبد العزيز ع ارة 

س شارع موالي عبدالعزيز 14111 
القنيطرة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48197
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تعيين) 12)غشت) املؤرخ في)
ن وح) مسي1 جديد للشركة السيد)ة()

ج ال ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)3248.
306I

noura com

HSAIN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

noura com
 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE
 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc
HSAIN CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بوشسة 
زنقة ١٠ بئ1 الشي ة رقم ٥ طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.77539

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (18 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 HSAIN الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (CONSTRUCTION
مقرها) وعنوان  درهم  (11.111
بئ1) (١٠ زنقة) بوشسة  حي  اإلجس اعي 
الشي ة رقم)٥)طنجة)-)91111)طنجة)
املغرب نتيجة ل):)عدم الحصول على)

أي مشروع.
و حدد مقر السص ية ب حي بوشسة)
(- طنجة) (٥ بئ1 الشي ة رقم) (١٠ زنقة)

91111)طنجة املغرب.)
و عين:

ع ارة) بن  لبنى  السيد)ة()
 ٢٩ زنقة) ال14واقة  حي  وعنوانه)ا()
رقم)٢٠)طنجة)91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256848.
307I

SOFINACTE

STEAM WASH
إعالن مسعدد القرارات

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

STEAM WASH »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 
 FES 30060 5 37 الوفاء 5 قطعة

.MAROC
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.66347

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يسن) السيد  من  حصة  (1111 هبة)
منية) السيدة  لصالح  تهامي  وزاني 

الوزاني التهامي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
وزاني) يسن  السيد  املسي1  اسسقالة 

تهامي
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ت14ئة ذمة املسي1 السيد يسن وزاني)

تهامي
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسي1 جديد في شخص السيدة)

منية الوزاني التهامي
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي1 السوقيع اإلجس اعي
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي1 الهدف اإلجس اعي
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
 1111 التهامي) الوزاني  منية  مايلي:)

حصة)------)111111,11)درهم
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
الوزاني) منية  السيدة  تعيين  مايلي:)

التهامي لتسيي1 الشركة
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) اإلجس اعي  الهدف  تغيي1 

بإضافة إدارة السنديك
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (14 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3308.
308I

CAB ASSISTANCE

ELITE FM CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ELITE FM CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاش ين 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ELITE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.FM CONSULTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-االستشارة في تدبي1 املقاوالت.

اقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تاش ين) ابن  يوسف  شارع  الشاوية 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 111 (: املنكب) فوزية  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).



17083 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

املنكب عنوانه)ا() السيدة فوزية 

شارع مهات ا غاندي ع ارة الجوهرة)
رقم)17 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

املنكب عنوانه)ا() السيدة فوزية 

شارع مهات ا غاندي ع ارة الجوهرة)
رقم)17 91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256854.

309I

HTA CONSEIL

VALDI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

HTA CONSEIL

ملسقى شارع مح د الخامس وشارع 

ألبي1 األول مبنى مح د الخامس 

املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكسب 

304 -، 21161، الدار البيضاء 

املغرب

VALDI CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 43 حي 

اإلذاعة الطابق األول عين الشق - 

21251 الدارالبيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.425229

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هالل) خليل  )ة() السيد) ت ويت 

611)حصة اجس اعية من أصل)611 

نبيل هالل) )ة() حصة ل ائدة السيد)

بساريخ)19)غشت)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835760.

310I

CAB ASSISTANCE

 GOVALIS TECHNOLOGY

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 GOVALIS TECHNOLOGY

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2 حي 

يعقوب املنصور الطابق االول رقم 

1 - 91111 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.91419

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ت ويت السيد))ة()فالنسان الونسو)

من) اجس اعية  حصة  (251 دوارتي)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (511 أصل)

 15 بساريخ) بنيعيش  العرو�شي  ح زة 

غشت)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256851.

311I

SOFINACTE

HR TRA DIV
إعالن مسعدد القرارات

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 HR TRA DIV

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطابق 

األر�شي 463 قطعة أولي ري 1 

الضحى طريق عين الشقف - 30050 

فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.61719

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 26)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

حصص السيد زوي�شي) (511 ت ويت)
رضا لصالح ح زة الضيف

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

املسؤولية) ات  شركة  إلى  املحدودة 

املحدودة وذات الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اسسقالة املسي1 السيد زوي�شي رضا

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

ت14ئة ذمة املسي1 زوي�شي رضا

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

السوقيع اإلجس اعي

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

حصة) (1111 الضيف) ح زة  مايلي:)

------ 111111,11)درهم

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة وذات الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

من) الشركة  تسيي1  اسس رار  مايلي:)

ح زة) السيد  الوحيد  املسي1  طرف 

الضيف

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4350.

312I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

LES BIODÉLICES DU SAISS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

Les biodélices du saiss شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

داندون سبع عيون - 51151 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

56911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Les (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.biodélices du saiss

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسنوعة)

بيع وشراء)

الغدائية) املواد  وشراء) بيع 

والسج يلية الطبيعية.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

داندون سبع عيون)-)51151)مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17084

 1.111 (: لخديم) اي ن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لخديم  اي ن  السيد 
مج وعة)11)رقم)762)ب م ع)51111 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() لخديم  اي ن  السيد 
مج وعة)11)رقم)762)ب م ع)51111 

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)2914.

313I

FOUZMEDIA

STE DANI CONFISSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE DANI CONFISSERIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. DANI CONFISSERIE
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحلويات والكرات بطريقة ميكانيكية)

-)تنظيم الح الت).
 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي)
عبدالعزيز الرقم)4)القنيطرة)14111 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد لحبي�شي ابراهيم عنوانه)ا()
 14111 املخاليف) السبع  عين 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد لحبي�شي ابراهيم عنوانه)ا()
 14111 املخاليف) السبع  عين 

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)-.
314I

CASA COMPTES

 MYCENTER BUSINESS
TRAINING

إعالن مسعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
 MYCENTER BUSINESS

TRAINING »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 212، 
شارع عبد املومن الطابق الس لي 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.539391

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 11)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:
هشام) السيد  اسسقالة  قبول  (-

حسني من مهامه ك سي1 للشركة.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
غونيم) حاتم  السيد  تعيين  (- مايلي:)
ك سي1 وحيد للشركة،)وذلك ملدة غي1)

محدودة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:
ليصبح) الشركة  هدف  تغيي1  (-

كالسالي:
سواء) البناء) أشغال  ج يع  (•
في) الخاص،) أو  العام  الطابع  ذات 
املغرب أو في الخارج.)•)ج يع أشغال)
النجارة والصباغة والزليج والكهرباء)
والسباكة والصرف الصحي وتغطية)
األرضيات والجدران،)وكذلك األشغال)
الهندسة) أع ال  وج يع  الع ومية 
العقاري) االنعاش  (• والبناء.) املدنية 

والسجزئة والسقسيم العقاري.
حيازة واسسغالل وتسيي1 وبناء) (• (
وبيع ج يع أشكال املباني وامل سلكات)

والعقارات.
)•)تسيي1 وكراء)واسسغالل وتص يم)
وتجديد وترميم واقسناء)وبيع البيوت)
السياحية) واملساكن  السقليدية 

والرياض.
)•)اسسي1اد وتصدير ج يع املواد أو)
املعدات أو السجهيزات الالزمة مل ارسة)

نشاط الشركة املذكور أعاله.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

-)تجديد القانون األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
على) ينص  الذي  (:03 رقم) بند 
مايلي:)هدف الشركة:)•)ج يع أشغال)
أو) العام  الطابع  ذات  سواء) البناء)
(• الخارج.) في  أو  املغرب  في  الخاص،)
والصباغة) النجارة  أشغال  ج يع 
والزليج والكهرباء)والسباكة والصرف)
الصحي وتغطية األرضيات والجدران،)
وج يع) الع ومية  األشغال  وكذلك 

أع ال الهندسة املدنية والبناء.)

والسجزئة) العقاري  االنعاش  (•
والسقسيم العقاري.

حيازة واسسغالل وتسيي1 وبناء) (• (
وبيع ج يع أشكال املباني وامل سلكات)
واسسغالل) تسيي1 وكراء) (• والعقارات.)
واقسناء) وترميم  وتجديد  وتص يم 
واملساكن) السقليدية  البيوت  وبيع 

السياحية والرياض.
)•)اسسي1اد وتصدير ج يع املواد أو)
املعدات أو السجهيزات الالزمة مل ارسة)

نشاط الشركة املذكور أعاله.
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)
بالسوقيع الوحيد) تسي1 الشركة  (-

للسيد حاتم غونيم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834498.

315I

FOUZMEDIA

 LIMOUAD
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LIMOUAD CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 79 تجزئة 
املغرب العربي بلوك ب2 - 14111 

القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2121)تم تحويل) 29)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»79)تجزئة املغرب العربي بلوك ب2 - 
14111)القنيطرة املغرب«)إلى)»اقامة)
 111 الرقم) (111 الكولف املج وعة)
 14111  -  4 الشقة) (306 ع ارة رقم)

القنيطرة املغرب«.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

أكسوبر)2121)تحت رقم)88561.

316I

CGS ACADEMY

وولد انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CGS ACADEMY
حي تاركة زنقة ك باال رقم 297 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب
وولد ان يست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي نزالة اوالد 

مسعود قلعة السراغنة سيدي 
بوعس ان - 43000 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
وولد) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ان يست.
غرض الشركة بإيجاز):)السجارة.

نزالة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
اوالد مسعود قلعة السراغنة سيدي)
السراغنة) قلعة  (43000 (- بوعس ان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: زروق) عس ان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد عس ان زروق عنوانه)ا()حي)

 41111  133 رقم) لقديم  السراغنة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عس ان زروق عنوانه)ا()حي)

 41111  133 رقم) لقديم  السراغنة 

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ)11)يونيو)

2122)تحت رقم)163.

317I

CASA COMPTES

 SOCIETE D›EXPLOITATION
 DES ETABLISSEMENTS

BOURNEIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE D›EXPLOITATION DES

 ETABLISSEMENTS BOURNEIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 54-52، 
زنقة ابراهيم النخعي، املعاريف - . 

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.34159

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)االسسي1اد والسصدير..

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835686.

318I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

BLACKMOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع مح د الخامس ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب
BLACKMOON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الحسني كاسطور ورزازات - 45111 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BLACKMOON
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

مطعم.
الحي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 45111 (- الحسني كاسطور ورزازات)

ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: الريا�شي) أيوب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: املسوفي) مريم  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الريا�شي  أيوب  السيد 
الذهب) واد  مكناس  زنقة  (41 رقم)

ورزازات)45111)ورزازات املغرب.

عنوانه)ا() املسوفي  مريم  السيدة 

مكرر) (25 رقم) احساين  سيدي  حي 

ورزازات)45111)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() الريا�شي  أيوب  السيد 
الذهب) واد  مكناس  زنقة  (41 رقم)

ورزازات)45111)ورزازات املغرب

عنوانه)ا() املسوفي  مريم  السيدة 

مكرر) (25 رقم) احساين  سيدي  حي 

ورزازات)45111)ورزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 االبسدائية بورزازات بساريخ)

2122)تحت رقم)529.

319I

LK CONSULTING SARL

BOUTIQUE DONA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LK CONSULTING SARL

شارع مح د الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

BOUTIQUE DONA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 شارع 

يوسف ابن تاش ين - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3075

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر) (2122 غشت) (18 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 BOUTIQUE الوحيد) الشريك  ذات 

 111.111 رأس الها) مبلغ  (DONA

 14 اإلجس اعي) درهم وعنوان مقرها 

 93000 (- شارع يوسف ابن تاش ين)

صعوبات) (: نتيجة ل) تطوان املغرب 

مالية دائ ة.
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و حدد مقر السص ية ب)14)شارع)

يوسف ابن تاش ين)-)93000)تطوان)

املغرب.)

و عين:

االدري�شي) املهدي  السيد)ة()

القاهرة) شارع  وعنوانه)ا() املرواني 
زنقة)2)رقم)24 93000)تطوان املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1774.

320I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

EL BOUKILI OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52411، الريش 

املغرب

EL BOUKILI OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 شارع 

يوسف بن اح د تاش ين الريـــــش  - 

52411 الريش املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3097

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تحويل) 15)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»32)شارع يوسف بن اح د تاش ين)

املغرب«) الريش  (52411 (- ( الريـــــش)

حي) مالك  االمام  شارع  (115« إلى)

الريش) (52411 (- تاح دانت الريـــــش)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (17 بساريخ) ب يدلت  االبسدائية 

2122)تحت رقم)116.

321I

خ14ة الشرق

ZAHAF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

خ14ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

ZAHAF TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

ال14وج رقم 3 حي املسي1ة بركان - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7557

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 14)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (ZAHAF TRANS

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

حي) (3 رقم) ال14وج  زنقة  اإلجس اعي 

املسي1ة بركان)-)63300)بركان املغرب)

الشركة على) توفر  لعدم  (: ل) نتيجة 

االمكانيات املالية الك ال النشاط.

زنقة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

(- بركان) املسي1ة  حي  (3 رقم) ال14وج 

63300)بركان املغرب.)

و عين:

زحاف) املهدي  السيد)ة()

بركان) (63300 بركان) وعنوانه)ا()

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب14كان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)476/2122.
322I

SOCIETE ADAMBATCORE

ADAMBATCORE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE ADAMBATCORE
 RESIDENCE(AL(FATH 217
 BD BRAHIM ROUDANI

 PROLONGE 1er(ETG(N°3 ،
20390، CASABLANCA(MAROC
 ADAMBATCORE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 217 

تجزئة ال سح شا رع إبراهيم رودا ني - 
20390 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. ADAMBATCORE
السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وطباعة) تص يم  (- للبناء) مقاولة  (-

اإلعالنات.
 217 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة ال سح شا رع إبراهيم رودا ني)-)

20390)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: السيد في1وا ني ع 14ي)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد في1وا ني ع 14ي عنوانه)ا()
شارع االطلنتيد رقم)81)بولو)21421 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد في1وا ني ع 14ي عنوانه)ا()
شارع االطلنتيد رقم)81)بولو)21421 

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835834.
323I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

AFRIPRO DISTRIBUTION
إعالن مسعدد القرارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي ال سح ساحة النيل رقم 61 
العيون ، 71111، العيون املغرب
 AFRIPRO DISTRIBUTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 
الوكالة 1 بلوك E رقم 793 - - 

العيون املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.42823

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)29)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ذات) شركة  تاسيس  تقرر  مايلي:)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
بساريخ) عرفي  عقد  ب وجب  الوحيد 
االجس اعي:) النشاط  (،2122/18/29
رأس ال:) بالسقسيط.) البيع 
إلى) قـسم  درهم  (1111111,11
11111)حصة من فـئـة)111,11)درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
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على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

عبد الكريم) الشريك الوحيد:) مايلي:)

(E651477((الطاوس

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التسيي1 والسوقيع:)يعهدان إلى السيد:)

 (E651477( الطاوس) الكريم  عبد 

ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

30)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)9631.

324I

ACDEN

MUTRONIC SA
إعالن مسعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

MUTRONIC SA »شركة 

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ركن إميل 

برونيت وشارع لويس في1ي ، عين 

برجا - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.41757

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)25)يوليوز)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 5.111.111 زيادة رأس املال ب بلغ) (-

درهم لنقله من)111.111.111)درهم)

باإلدماج) درهم  (115.111.111 إلى)

من) املقسطع  املبلغ  ون س  املباشر 

االحسياطيات.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

رأس) في  املتزامنة  الزيادة  (- مايلي:)

درهم) (6.111.111 ب بلغ) املال 

إلى) درهم  (115.111.111 من) لنقله 

م ارسة) مع  درهم  (111.111.111

بإنشاء) الس ضيلية  االكسساب  حقوق 

دفعها) يسم  جديد  سهم  (61.111

بالكامل عند االكسساب)؛

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) من  و7) (6 املادتين) تعديل  (-

األسا�شي.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحديث ومواءمة النظام األسا�شي) (-
17- القانون) أحكام  مع  للشركة 
التي) السغيي1ات  وبعد  وتعديالته  (95
أجريت منذ اجس اع الج عية العامة)

بساريخ)4/5/2115.
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
بساريخ) اإلدارة  مجلس  الحظ  مايلي:)
السحقيق النهائي لزيادة) (8/11/2122

رٲس املال.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

مايلي:)11
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835960.
325I

ACDEN

MCP GESTION SA
إعالن مسعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC

MCP GESTION SA »شركة 
املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: جسر برج 
الطابق ، 58 قطعة ، CFC -السادس 

(األساسية )1حي كازا أن ا الحي 
الحسني - 21171 الدار البيضاء - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.449053

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املنعقد) العادي  العام  الج ع  قرر 
تجديد عضوية) (30/6/2022 بساريخ)
السيد) وهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء)

سعد بنديدي)،)والسيد أل14تو السينا)

جونزاليس)،)والسيد حاتم بن أح د)،)

والسيد مح د رضا جع ر السنو�شي.)

ملدة ست))6()سنوات)،)أي حتى نهاية)

االجس اع الذي سيوافق على البيانات)

املالية للسنة املالية املنتهية في)2127.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

جدد مجلس اإلدارة في اجس اعه في)

رئيس) عضوية  فت1ات  اليوم  ن س 

العام واملدير) مجلس اإلدارة واملدير 

العام امل وض).

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

مايلي:)11

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835957.
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فيكوجيس

AZ CERAMIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوجيس

43 زنقة موريطانيا الشقة 4 جيليز ، 

41111، مراكش املغرب

AZ CERAMIQUE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 حي 

صناعي سيدي غانم الطابق األول 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZ (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CERAMIQUE SARL

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البالط والحن يات واالكسسوارات.

حي) (8 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

األول) الطابق  غانم  سيدي  صناعي 

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: املتسائل) زكرياء) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد مراد املتسائل):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد زكرياء)املتسائل):)51)بقي ة)

111)درهم.

بقي ة) (51 (: السيد مراد املتسائل)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

املتسائل عنوانه)ا() السيد زكرياء)

تاركة) (396 رقم) املص ودي  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() املتسائل  مراد  السيد 

تاركة) (396 رقم) املص ودي  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

املتسائل عنوانه)ا() السيد زكرياء)

تاركة) (396 رقم) املص ودي  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب

عنوانه)ا() املتسائل  مراد  السيد 

تاركة) (396 رقم) املص ودي  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)137855.

327I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

MYTHIKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
MYTHIKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

اسكجور سوكوما رقم 2130 شقة 
5 الطابق االول - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128397
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MYTHIKECH
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إدارة األع ال السجارية
منظم ح الت

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شقة) (2130 رقم) اسكجور سوكوما 
مراكش) (41111 (- االول) الطابق  (5

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
811)حصة) (: السيدة وردة اهاديا)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد مح د املغازلي):)211)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة وردة اهاديا عنوانه)ا()حي)
 91111  34 رقم) (3 القصيبات زنقة)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() املغازلي  مح د  السيد 
 16 الشقة) (5 اقامة الحديقة ع ارة)
مراكش) (41111 االزدهار) (3 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة وردة اهاديا عنوانه)ا()حي)
 91111  34 رقم) (3 القصيبات زنقة)

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138795.
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FIDUCIAIRE ENNOUR

JAOUHARI MEDICOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 JAOUHARI MEDICOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 حي 
اقلي ة زنقة الحسن االول ال قيه 

بن صالح - 23200 ال قيه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.JAOUHARI MEDICOS SARL

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أداء) اسسي1اد  السج يل-) منسجات 

الساجر.
حي) (39 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ال قيه) االول  الحسن  زنقة  اقلي ة 
بن صالح)-)23200)ال قيه بن صالح)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: جوهري) امي ة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 491 (: السيد عبد الحق جوهري)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيدة امي ة جوهري عنوانه)ا()
بن) ال قيه  (16 الرقم) االمين  زنقة 
صالح) بن  ال قيه  (23200 صالح)

املغرب.
جوهري) الحق  عبد  السيد 
 16 الرقم) االمين  زنقة  عنوانه)ا()
ال قيه بن) ال قيه بن صالح)23200)

صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة امي ة جوهري عنوانه)ا()
بن) ال قيه  (16 الرقم) االمين  زنقة 
صالح) بن  ال قيه  (23200 صالح)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بن صالح  بال قيه  االبسدائية 
23)ماي)2122)تحت رقم)145/2122.

329I

STE FIACCOF 

ARAB CAROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

ARAB CAROSSERIE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك ا 

رقم 462 حي وفاق زواغة فاس فاس 
30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
71617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ARAB (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.CAROSSERIE
مصنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجسم
ا) بلوك  (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)462)حي وفاق زواغة فاس فاس)

30000)فاس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: ليلى) املودن  ايت  السيدة 
حصة بقي ة)51.111)درهم للحصة).

السيد ابن جالل نور الدين):)511 
حصة بقي ة)51.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة ايت املودن ليلى عنوانه)ا()
 13 الشقة) نزهة  تجزئة  (419 رقم)
فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب).
الدين) نور  جالل  ابن  السيد 
عنوانه)ا()بلوك ا رقم)462)حي الوفاق)

زواغة فاس)30000)فاس املغرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة ايت املودن ليلى عنوانه)ا()
 13 الشقة) نزهة  تجزئة  (419 رقم)
فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب).
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الدين) نور  جالل  ابن  السيد 

عنوانه)ا()بلوك ا رقم)462)حي الوفاق)

زواغة فاس)30000)فاس املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (12 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)1119/2122.

330I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

كوميرس إيكسبير

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

كومي1س إيكسبي1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

س يان شقة 3 أ 4 سيدي معروف 

الدار البيضاء - 2111 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.273463

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم) (2122 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (511.111« قدره)

»1.111.111)درهم«)إلى)»1.511.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834090.

331I

ALMOHTARIF PRIVE

 ALMOHTARIF PRIVE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMOHTARIF PRIVE

71 تجزئة الزهراء الطابق الثالث 

على اليسار برشيد ، 26111، برشيد 

املغرب

 ALMOHTARIF PRIVE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 71 تجزئة 

الزهراء الطابق الثالث على اليسار 

برشيد - 26111 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ALMOHTARIF PRIVE SARLAU

دروس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدعم والسكوينات املخسل ة.

عنوان املقر االجس اعي):)71)تجزئة)

اليسار) على  الثالث  الطابق  الزهراء)

برشيد)-)26111)برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 111 (: السيد عبدالهادي حجوج)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

حجوج) عبدالهادي  السيد 
عنوانه)ا()35)زنقة وادي مازر تجزئة)
برشيد) (26111 برشيد) بورحال 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
حجوج) عبدالهادي  السيد 
عنوانه)ا()35)زنقة وادي مازر تجزئة)
برشيد) (26111 برشيد) بورحال 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بساريخ) ب14شيد  االبسدائية 

2122)تحت رقم)783/2022.

332I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SA4SG SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

SA4SG SURVEILLANCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
الثاني فيال النهضة رقم 4 شيشاوة - 

41111 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SA4SG(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SURVEILLANCE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة واألمن الخاص.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- 4)شيشاوة) الثاني فيال النهضة رقم)

41111)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد أح د عطوف):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
(: السيد صالح الدين أبو العباس)
511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عطوف  أح د  السيد 
 41111 شيشاوة) املح دي  الحي 

شيشاوة امل رب.
العباس) أبو  الدين  السيد صالح 
شيشاوة) املسي1ة  حي  عنوانه)ا()

41111)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() عطوف  أح د  السيد 
 41111 شيشاوة) املح دي  الحي 

شيشاوة امل رب
العباس) أبو  الدين  السيد صالح 
شيشاوة) املسي1ة  حي  عنوانه)ا()

41111)شيشاوة امل رب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) بامنسانوت  االبسدائية 
يوليوز)2122)تحت رقم)275/2122.

333I

مكسب محاسبة

TOKYO POOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب محاسبة
ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
TOKYO POOL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5 زنقة 
البقيع الرشيدية - 52111 الرشيدية 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2122/16213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TOKYO POOL SARL

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

صالة االلعاب.
 5 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 52111 (- الرشيدية) البقيع  زنقة 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: االنصاري) ص اء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 271 (: اح د) بن  ايوب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 221 (: همي) الرحيم  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
االنصاري) ص اء) السيدة 

اوفوس) الدويرة  قصر  عنوانه)ا()

الرشيدية)52053)اوفوس املغرب.

السيد ايوب بن اح د عنوانه)ا()
 11 عين العاطي) (125 رقم) (11 بلوك)

الرشيدية)52111)الرشيدية املغرب.

السيد عبد الرحيم همي عنوانه)ا()
زنقة السعديين حي تاح يدانت) (22

الريش)52411)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
االنصاري) ص اء) السيدة 

اوفوس) الدويرة  قصر  عنوانه)ا()

الرشيدية)52053)اوفوس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 
غشت)2122)تحت رقم)1125/2122.

334I

مكسب محاسبة

AIT MAGHOOSH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب محاسبة
ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
 AIT MAGHOOSH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر اوالد 
غانم فزنا عرب الصباح الجرف - 

52350 الجرف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2122/16251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AIT (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAGHOOSH SARL AU
االع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخسل ة
واملعادن) املناجم  في  مقاول 

والسنقيب عن الخام
مقاول في ال الحة.

قصر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
اوالد غانم فزنا عرب الصباح الجرف)

- 52350)الجرف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: محجوبي) نوح  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محجوبي  نوح  السيد 

قصر اوالد غانم فزنا عرب الصباح)

الجرف)52350)الجرف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() محجوبي  نوح  السيد 

قصر اوالد غانم فزنا عرب الصباح)

الجرف)52350)الجرف املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1182/2122.

335I

هشام عث اني

BILARIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

هشام عث اني

شارع ع ر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 

90030، طنجة املغرب

BILARIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ع ر 

بن الخطاب ماص بالوماص 2 طابق 

3 رقم 77 طنجة - 91121 طنجة 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.98579

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الري ي) بالل  )ة() السيد) ت ويت 

أصل) من  اجس اعية  حصة  (1.111

)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (1.111

أشرف املرابط بساريخ)27)ماي)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256687.

336I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية)

الح راء

SOUTH TASTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال14يد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

SOUTH TASTES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول رقم 41 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

42815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. SOUTH TASTES

ت ويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الح الت والخدمات واالشغال ذات)

الصلة

واملنسديات) اللقاءات  تنظيم 

واملعارض

السجهيزات) مخسلف  وكراء) بيع 

واالليات.
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)السجارة العامة
االست1اد والسصدير

مخسلف الخدمات واالشغال)
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 71111  -  41 رقم) االول  الحسن 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
بل عطي) يسلم  سيدي  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
بل عطي) يسلم  سيدي  السيد 
عنوانه)ا()حي السعاون شارع الصومال)

رقم)30 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
بل عطي) يسلم  سيدي  السيد 
عنوانه)ا()حي السعاون شارع الصومال)

رقم)71111)العيون املغرب
بل عطي) يسلم  سيدي  السيد 
عنوانه)ا()حي السعاون شارع الصومال)

رقم)71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
29)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2618/2122.
337I

GROUPE ABCE

DFCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

GROUPE ABCE
114 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 21111، الدار البيضاء 
املغرب

DFCI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 114 
مكرر االقامة أكابولكو بول ارد عبد 
املومن الطابق 4 الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.332921

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2121 دجن14) (30 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (DFCI حل)
 11.111 رأس الها) مبلغ  املحدودة 
 114 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي)
أكابولكو بول ارد عبد) مكرر االقامة 
(- البيضاء) الدار  (4 الطابق) املومن 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

لزيادة في خسارات.
و عين:

السيد)ة()دريس اسري وعنوانه)ا()
إي�شي ليه) 62)شارع املساواة)92130)

مولينو فرنسا ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
 114 وفي) (2121 دجن14) (30 بساريخ)
أكابولكو بول ارد عبد) مكرر االقامة 
(- البيضاء) الدار  (4 الطابق) املومن 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836088.
338I

PILOTE BUSINESS

PETRO›BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA(TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
PETRO›BAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
األبطال الشقة 1 شارع طارق ابن 

زياد - 12111 ت ارة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.135935

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 24)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (PETRO’BAT الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
األبطال) تجزئة  اإلجس اعي  مقرها 
(- زياد) ابن  طارق  شارع  (1 الشقة)
12111)ت ارة املغرب نتيجة ل):)انتهاء)
من) الشركة  تأسست  الذي  الغرض 

أجله.
تجزئة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
ابن) طارق  شارع  (1 الشقة) األبطال 

زياد)-)12111)ت ارة املغرب.)
و عين:

مسساع) إبراهيم  السيد)ة()
سيدي) زنقة  (21 رقم) وعنوانه)ا()
 11111 القرية) ال14كة  حي  بومنينة 

سال املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8777.
339I

 MOGADOR(((مغادورمنج نة سسسـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

 SOCIETEسيغفيس قي�شي
KAISS SERVICES « S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مغادورمنج نة سسسـيم   
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة رقم 11 الطابق األول السجزئة 

4 منازل دارالطالب 44111 
الصويرة شقة رقم 11 الطابق األول 
السجزئة 4 منازل دارالطالب 44111 
الصويرة، 44111، الصويرة املغرب
 SOCIETE KAISSسيغ يس قي�شي
SERVICES « S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 
بالطابق االر�شي رقم335 تجزئة 

الرونق الصويرة - 44111 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE KAISSقي�شي سيغ يس 

. SERVICES(«(S.A.R.L
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدماتية) السسغالل  تسي1  في 

والسجارية)اسسغالل مقهى(.

محل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تجزئة) رقم335) االر�شي  بالطابق 

الصويرة) (44111 (- الرونق الصويرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد اح د قيسون):)211)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 211 (: سكناجي) فوزية  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيدة كوثر قيسون):)211)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 211 (: قيسون) جيهان  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 211 (: قيسون) نيهال  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قيسون  اح د  السيد 
املسسقبل) تجزئة  العرعار  زنقة  (2

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.

السيدة فوزية سكناجي عنوانه)ا()
املسسقبل) تجزئة  العرعار  زنقة  (2

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.

عنوانه)ا() قيسون  كوثر  السيدة 
 A17شقةا بورضو  جيان  زنقة 

31200)تولوز فرنسا.
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السيدة جيهان قيسون عنوانه)ا()
املسسقبل) تجزئة  العرعار  زنقة  (2

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.
عنوانه)ا() قيسون  نيهال  السيدة 
املسسقبل) تجزئة  العرعار  زنقة  (2

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد فوزية سكناجي عنوانه)ا()
املسسقبل) تجزئة  العرعار  زنقة  (2

الصويرة)44111)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)30)غشت)

2122)تحت رقم)323.
340I

sofoget

MAHHAR SARL AU
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
MAHHAR SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيزرقم 4 - 14111 

القنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. MAHHAR SARL AU
نعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
اشغال عامة واع ال البناء..

عنوان املقر االجس اعي):)القنيطرة)
شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59
 14111  -  4 العزيزرقم) عبد  موالي 

القنيطرة مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: مهي1) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد يوسف مهي1):)1111)بقي ة)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مهي1  يوسف  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة مغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مهي1  يوسف  السيد 

القنيطرة)14111)القنيطرة مغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)92385.
341I

FOUZMEDIA

WAHID ABDO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WAHID ABDO TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

66345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.WAHID ABDO TRANS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املسسخدمين

مقاول في نقل السلع

واالشغال) البناء) في  مقاول 

املخسل ة

االسسغالل ال الحي).

 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عبدالواحد) مرزوك  السيد 

 18 الزنقة) (2 النهضة) حي  عنوانه)ا()

---)سيدي يحيى الغرب) الرقم)1543)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبدالواحد) مرزوك  السيد 

 18 الزنقة) (2 النهضة) حي  عنوانه)ا()

سيدي يحيى الغرب) (-- (1543 الرقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 
رقم)-.

342I

FARAJ CONSEIL GESTION

EURO ENERGIE PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،

10000، TEMARA(MAROC

EURO ENERGIE PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك ج 

رقم 82 الطابق الثالث ديور الحومر 

حي يعقوب املنصور - 11121 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

162291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EURO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.ENERGIE PLUS

ُمصنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغاليات

مقاول النجارة املعدنية.

بلوك ج) (: عنوان املقر االجس اعي)

82)الطابق الثالث ديور الحومر) رقم)

حي يعقوب املنصور)-)11121)الرباط)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
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 1.111 (: ملصدق) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ملصدق  مح د  السيد 

حي القدس تجزئة امال اقامة الكوثر)

 21611 ال14نو�شي) سيدي  (12 شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() ملصدق  مح د  السيد 

حي القدس تجزئة امال اقامة الكوثر)

 21611 ال14نو�شي) سيدي  (12 شقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127216.

343I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE MOLTIF SANDOKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 81BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

STE MOLTIF SANDOKAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 117-116 

شارع 12 مارس حي القواسم الجدد 

- 23200 ال قيه بن صالح املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.241

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 غشت) (14 في) املؤرخ 

 STE MOLTIF SANDOKAN حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

مقرها اإلجس اعي)117-116)شارع)12 

 23200(- مارس حي القواسم الجدد)

ال قيه بن صالح املغرب نتيجة لق ل)

السص ية.

و عين:
ملطيف) اح د  السيد)ة()
الجدد) القواسم  حي  وعنوانه)ا()
 23200  117 رقم) مارس  (12 شارع)
ال قيه بن صالح املغرب ك ص ي))ة()

للشركة.
ملطيف) مح د  السيد)ة()
الجدد) القواسم  حي  وعنوانه)ا()
 23200  117 رقم) مارس  (12 شارع)
ال قيه بن صالح املغرب ك ص ي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
116- وفي) (2122 غشت) (14 بساريخ)
القواسم) حي  مارس  (12 شارع) (117
صالح) بن  ال قيه  (23200 (- الجدد)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بن صالح  بال قيه  االبسدائية 

22)غشت)2122)تحت رقم)211.
344I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

IFOULKI DENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR(EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

IFOULKI DENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسي1ة 2 الزنقة 21 رقم 114 حي 
موالي رشيد - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.216365

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 IFOULKI DENT الوحيد) الشريك 

درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي1ة)

موالي) حي  (114 رقم) (21 الزنقة) (2

رشيد)-)21111)الدارالبيضاء)املغرب)

والودي) االرادي  ال سخ  (: ل) نتيجة 

ودالك ابسداء)من)31/07/2022.

حي) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

حي) (114 رقم) (21 الزنقة) (2 املسي1ة)

الدارالبيضاء) (21111 (- موالي رشيد)

املغرب.)

و عين:

لح يدي) حسن  السيد)ة()

رقم) زنقة21) عادل  حي  وعنوانه)ا()

املغرب) الدارالبيضاء) (21111  14

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835558.

345I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية)

الح راء

CWL MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال14يد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

CWL MOROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي امل 1 

رقم 156 - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

39643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2121 دجن14) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CWL (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.MOROCCO

انساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األفالم واملنسوجات االشهارية

االشهارية) املواد  كل  انساج 

والت1ويجية

واملنسديات) اللقاءات  تنظيم 

واملهرجنات

)است1اد وتصدير املواد االشهارية

كل الخدمات ذات الصلة

حي امل) (: عنوان املقر االجس اعي)

1)رقم)156 - 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: بنزكور) رشيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنزكور  رشيد  السيد 

حي امل)1)رقم)156 71111)االعيون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بنزكور  رشيد  السيد 

العيون) (71111  156 رقم) (1 حي امل)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

دجن14) (28 االبسدائية بالعيون بساريخ)

2121)تحت رقم)3979/2021.

346I
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سيك ا جيستيون

STE BIO DISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
سيك ا جيستيون

شارع مح د الخامس م ر ت كروت 
رقم 1 ورزازات، 45111، ورزازات 

املغزب
STE BIO DISH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ت راتين ترميكت ورزازات - 45111 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BIO DISH SARL
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم
)الخصم() مشروبات) بيع 

بالس صيل
والنزهات) تكوينات  تنظيم  (•

وال عاليات
•)السجارة).

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 45111 (- ورزازات) ترميكت  ت راتين 

ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (511 (: السيد ع ر الرباني)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد لحسن اوريك):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اوريك  لحسن  السيد 

ورزازات) (45111 دوار تالت ترميكت)

املغرب.

حي) السيد ع ر الرباني عنوانه)ا()

ورزازات) (45111  428 رقم) الوحدة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي) السيد ع ر الرباني عنوانه)ا()

ورزازات) (45111  428 رقم) الوحدة 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بساريخ) بورزازات  االبسدائية 
رقم)-.

347I

Transatlantic CPA Group

نيو وورد ستوديو )نوس)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group

 Bd Abdelmoumen, 52

 Residence(Al(Manar, ، 30442،

Casablanca Maroc

نيو وورد سسوديو )نوس( شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59، شارع 

الزرقطوني ع ارة الزهور الطابق 

الساسع الشقة رقم 26 - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
نيو) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

وورد سسوديو))نوس(.
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والدعم) والهيكلة  املشورة  وتقديم 
است1اتيجية) في  الناشئة  للشركات 

الن و الخاصة بهم.
عنوان املقر االجس اعي):)59،)شارع)
الطابق) الزهور  ع ارة  الزرقطوني 
الساسع الشقة رقم)26 - 21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
 111 (: بنسعيد) أمينة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيدة أمينة بنسعيد عنوانه)ا()
البيضاء) ان ا  سي1ينكا  دي  م ر  (17

20013)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة أمينة بنسعيد عنوانه)ا()
البيضاء) ان ا  سي1ينكا  دي  م ر  (17

20013)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28418.
348I

AZL CONSULTING SARL

JAD BTP SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZL CONSULTING SARL
ار لعساسلة فلعة السراغنة فلعة  ُدوَّ
السراغنة، 43000، فلعة السراغنة 

املغرب
 JAD BTP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الهيبات زمران الشارقة ت اللت قلعة 
السراغنة - 43474 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JAD (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BTP SARL

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشاءات.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الهيبات زمران الشارقة ت اللت قلعة)

قلعة السراغنة) (43474 (- السراغنة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)1.111.111 

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحائلة  س ي1  السيد 

الشرقي) زمران  قيادة  الهيبات  دوار 

السراغنة) قلعة  (43474 ت اللت)

املغرب.

السيد عبالرح ان عابد عنوانه)ا()

درب الرا�شي رقم)347 43003)قلعة)

السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() الحائلة  س ي1  السيد 

الشرقي) زمران  قيادة  الهيبات  دوار 

السراغنة) قلعة  (43474 ت اللت)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بساريخ) السراغنة  بقلعة  االبسدائية 

تحت رقم)-.

349I
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ADVOLIS

SJ FORTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

SJ FORTH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 1853 
تجزئة النجد 4 سيدي يحيى - 

61111 وجدة املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.38747

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 يونيو) (11 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (SJ FORTH
املحدودة مبلغ رأس الها)111.111,11 
اإلجس اعي) مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي يحيى) (4 تجزئة النجد) (1853
- 61111)وجدة املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق الغرض االجس اعي.
و عين:

جلتي وعنوانه)ا() سناء) السيد)ة()
زنقة) الوحدة  تجزئة  املح دي  الحي 
9 61111)وجدة) عدي بن حاتم رقم)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
 1853 وفي) (2122 يونيو) (11 بساريخ)
تجزئة النجد)4)سيدي يحيى)-)61111 

وجدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (03 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1161.
350I

wimocab

PHARMACIE OSMOSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 

الدارالبيضاء مج وعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 

معروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء

PHARMACIE OSMOSE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 111 شارع 

عبد املومن الدار البيضاء - 21142 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2119 يناير) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PHARMACIE OSMOSE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالسجزئة منسجات صيدالنية.

 111 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- البيضاء) الدار  املومن  عبد  شارع 

21142)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)3.488.000 

درهم،)مقسم كالسالي:

 34.880 (: منجرة) ليلى  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة ليلى منجرة عنوانه)ا()14 

تجزئة رياض األندلس إقامة طليطلة)

الدار) (21451 البيضاء) كالي ورنيا 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة ليلى منجرة عنوانه)ا()14 

تجزئة رياض األندلس إقامة طليطلة)

الدار) (21451 البيضاء) كالي ورنيا 

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835814.

351I

AGRI COMPANY

AGRI COMPANY
إعالن مسعدد القرارات

AGRI COMPANY

 Av Lalla Yacout et Mustapha 61

 El(Maani(Etg 1 N° 56 ، 22000،

CASABLANCA MAROC

AGRI COMPANY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 61 شارع 

لال ياقوت ومصط ى املعاني 1 رقم 

56 - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

لل ساه ين) العام  االجس اع  يحيط 

عل ا ويوافق على مسودات صكوك)

 (33( ثالثة وثالثون) السحويل السالية:)

)،)م لوكة للسيد نجيمي جواد)،)
ً
سه ا

مغربي الجنسية)،)مقيم بدوار لورقة)

(، والد عيدار سيدي العيدي مزامزة)

 W355463(رقم(CIN(سطات وحامل

 AGRI( COMPONY«« شركة) في  (،

جاباري) السيد  لصالحها.) (SARL

 2 املقيم في لوط ك ال) (، مح د علي)

قاصر) (، سطات) (439 بلوك ب رقم)

السيد) القانوني  أمره  ولي  ي ثله 

في) ويقيم  (، الرحيم) عبد  جاباري 

ن س العنوان ويح ل بطاقة الهوية)

الوطنية رقم)T117261)؛

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
العادية) غي1  العامة  الج عية  قررت 
إلى غرضها) السالية  األنشطة  إضافة 

املؤس�شي:
)•)مقاول أع ال زراعية

)•)نقل البضائع للغي1)
•)نقل البضائع نيابة عنه

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)
النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:
إنساج) (• الغرض من الشركة هو:)
ج يع) وتسويق  ومعالجة  وتصنيع 
البالستيكية) األصناف  أو  األشياء)
األنابيب) (- الخصوص:) وجه  وعلى 
الت1كيبات) في  املسسخدمة  ال14تقالية 
أو) املنازل  أو  لل باني  الكهربائية 
في) املسسخدمة  (PVC (- ؛) الصناعات)

الق امة واألنابيب األخرى)؛)
وتقطيع) ومعالجة  تدوير  إعادة  (•

املنسجات واملواد البالستيكية.)
أو حيازة أو بيع أي شهرة) إنشاء) (•
أو امسياز أو عالمات تجارية أو براءات)
اخت1اع أو تصاميم صناعية أو غي1ها)
تطوير) تعزز  قد  التي  األشياء) من 

الشركة)؛)
إنساج وتسويق املواد التي ي كن) (•
اسسخدامها في قطاعي الزراعة والبناء)
وعلى وجه الخصوص:)-)انابيب الري)
 .PVC أنبوب) علف  (- البالستيكية.)
املخصصة) إيثيلين  البولي  أنابيب  (-
،)في منشآت الري) أساًسا لنقل املياه)
قطرة) (PE الخصوص) وجه  وعلى 
أي) (- أغ اد الري الدقيقة.) (- (، قطرة)
)وصالت() مواسي1) لربط  أغراض 
األصناف) وج يع  (HDPEو (PVC
املسعلقة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)
بالري وبالقطاع الزراعي بشكل عام.)
 (PEHD( ايثيلين) البولي  أنابيب  (-
خطوط زرقاء)لسوزيع مياه الشرب.)-)
أنبوب)PVC)لنقل وت ريغ مياه الشرب)
واملياه الخام ومياه الصرف الصحي.)-)
لنقل) (، (PVC أنابيب الصرف الصحي)
مياه الصرف الصحي ومياه األمطار)
بدون ضغط.)-)األنابيب البالستيكية)

لخطوط االتصاالت األرضية.
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)•)املشاركة بأي شكل في أي شركة)

أو إنشاء)وإدارة أي شركة أو مؤسسة)

الع ليات) ج يع  (، عامة) وبص ة 

السجارية والصناعية واألوراق املالية)

واملالية املسعلقة بشكل مباشر أو غي1)

مباشر باألشياء)املذكورة أعاله أو التي)

يحس ل أن تعزز تحقيقها)،)وكذلك أي)

مشاركة مباشرة أو غي1 مباشرة)،)بأي)

شكل من األشكال)،)في الشركات التي)

ت ارس أنشطة م اثلة أو ذات صلة)؛

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

أس اؤهم) السالية  املساه ون  يقوم 

(• وهي:) (
ً
نقدا املساه ات  بسقديم 

السيد ع ر ال داوي)……………………)..)

450،000.00 .. ….….. ….. ………………

•)السيد مح د مني1ة.)……….)………)

   50،000.00  ………  ...  …………  .…..

وهذا) (-----------------------------

درهم) ألف  خ س ائة  املج وع:) في 

درهم تم دفع األموال) (511.111.11

املقابلة لل ساه ات النقدية املشار)

قي تها) من  (50٪ حتى) أعاله  إليها 

االس ية.)سيسم اإلفراج عن ال ائض)

في) اإلدارة  من  بقرار  أكث1  أو  مرة 

تاريخ) من  السالية  الخ س  السنوات 

تأسيس الشركة.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 511.111.11 يبلغ رأس مال الشركة)

سهم) (5111 إلى) وهي مقس ة  درهم.)

مكستبة) (، للسهم) درهم  (111 بقي ة)

ب ا) للشركاء) ومخصصة  (، بالكامل)

وهي:) (، مساه اتهم) مع  يتناسب 

نقدا) مساهم  ال داوي  ع ر  السيد 

 (4511( وخ س ائة) آالف  بأربعة 

مساهم) مني1ة  مح د  السيد  سهم 

سهم وهذا) ()511( نقدي خ س ائة)

(...... (.............................. املج وع:) في 

خ سة آالف))5111()سهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835151.

352I

AMOURI CONSULTING

NOVELLI PUMPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
NOVELLI PUMPS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قطعة رقم 
32-33 الحي الصناعي وفاء بنسودة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17637

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2121 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()نجيب زين فاللي)
721)حصة اجس اعية من أصل)721 
زين) فؤاد  )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

فاللي بساريخ)15)يوليوز)2121.
نادين بريشرت) )ة() ت ويت السيد)
611)حصة اجس اعية من أصل)611 
زين) فؤاد  )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

فاللي بساريخ)15)يوليوز)2121.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر) (15 بساريخ) ب اس  السجارية 

2121)تحت رقم)4399.

353I

retail holding 

بيست هيلث
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

retail holding
 K.M. 3,5, Angle(rue(du(Rif(et

 route(des(Zaërs ، 10170، rabat
maroc

بيست هيلث »شركة املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية 

الريف طريق زعي1 السوي�شي الرباط 
- - الرباط املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم السقييد في السجل السجاري: -.
اإلداري) العام  الج ع  إطار  في 
2122)تقرر تعيين) املؤرخ في)23)ماي)
السيد بناني عادل رئيسا ملجلس إدارة)
ماي) (23 شركة بيست هيلث بساريخ:)
2122)وتس ثل الصالحيات املخولة له)

في ا يلي:
)ينظم ع ل أعضاء)مجلس اإلدارة)
أن) ويسأكد  ع لهم  سي1ورة  يض ن 
األعضاء)قادرون على مزاولة مه اتهم
يس سع بأوسع السلطات للسصرف)
نيابة عن الشركة مع ج يع األطراف.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)6839.
354I

LA MEDITERANEENE

TANTAOUI ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

LA MEDITERANEENE
 RUE AL MASJID HAY EL 42

 YOUSER ، 26100، BERRECHID
MAROC

 TANTAOUI ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 30 م ر 
موالي اس اعيل درب الطالعة - 

26151 بن أح د املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6853

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)22)دجن14)2121)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
درب) اس اعيل  موالي  م ر  (30«
الطالعة)-)26151)بن أح د املغرب«)
إلى)»الطابق األول شارع عبدالرح ان)

السكي1ج)-)26111)سطات املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (11 بساريخ) بسطات  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1471/22.
355I

stratencyco SARL

BERTAUV TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

stratencyco SARL

حي ال رح، زنقة الناظور رقم 21. 

تي لت ، 14511، تي لت املغرب

Bertauv travaux شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الكرم رقم 55 املحل 3 - 15411 

تي لت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1347

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. Bertauv travaux

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألع ال املسنوعة.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 15411  -  3 املحل) (55 رقم) الكرم 

تي لت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد الغازي بوقابو):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: بوهراوة) اشرف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوقابو  الغازي  السيد 

لخوادرية) (9 بلوك) بغداد  زنقة  (35

جداد)25111)خريبكة املغرب.
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السيد اشرف بوهراوة عنوانه)ا()

تي لت) (15411 55 تجزئة الكرم رقم)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بوقابو  الغازي  السيد 
لخوادرية) (9 بلوك) بغداد  زنقة  (35

جداد)25111)خريبكة املغرب

السيد اشرف بوهراوة عنوانه)ا()

تي لت) (15411 55 تجزئة الكرم رقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 االبسدائية بتي لت بساريخ)

2122)تحت رقم)477.

356I

NEXIA FIDUCIA

EXELUS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

EXELUS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131، 

شارع أن ا إقامة أزور مكسب رقم 11 

ب - 20370 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EXELUS IMMO

استث ار) (: غرض الشركة بإيجاز)

تأجي1 العقارات.

(،131 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 11 شارع أن ا إقامة أزور مكسب رقم)

ب)-)20370)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (621 (: السيد لحلو مح د)

بقي ة)111)درهم للحصة).

العبا�شي مح د) بالقا�شي  السيد 

أنيس):)320)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 66 السيد لحلو مح د عنوانه)ا()

حي) (- شارع عبد اللطيف بن قدو) (،
راسين)21111)الدار البيضاء)املغرب.

العبا�شي مح د) بالقا�شي  السيد 

،)سكن) (14 القطاع) أنيس عنوانه)ا()

حي) (15 شقة) (، (6 ،ع ارة) األخوة)

الرياض)11111)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 66 السيد لحلو مح د عنوانه)ا()

حي) (- شارع عبد اللطيف بن قدو) (،
راسين)21111)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء) بالدار   السجارية 

 11)غشت)2122)تحت رقم)834392.

357I

الشتيوي ادريس

 Sté ASSURANCE KSAR
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

الشتيوي ادريس

حي املسي1ة الخضراء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151، القصر الكبي1 

املغرب

Sté ASSURANCE KSAR SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الطابق 
األر�شي شارع املقاومة الحي الجديد 

رقم 21 - 92151 القصر الكبي1 
املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1179
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تغيي1) (2122 يوليوز) (26 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»وكيل تأمين عام«)

إلى)»وسيط السأمين«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)561.
358I

Sayarh(&(Menjra

TAPTAP SEND MOROCCO
إعالن مسعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

Taptap Send Morocco »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

س ية ، اقامة شهرزاد 3 ، الطابق 
الخامس ، رقم 22 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.28735

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)22)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إقرار باسسقالة السيد ميتشل جي س)

رايلي من مهامه ك سي1 للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
حذف البند)30)من النظام األسا�شي)
املسيي1ين) بسعيين  املسعلق  للشركة 

األوائل للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام األسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:30 رقم) بند 
النظام) من  (30 البند) حذف  مايلي:)

األسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836087.

359I

Sayarh(&(Menjra

AZA PETROSOLUTIONS
إعالن مسعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

AZA PETROSOLUTIONS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي 
تيليلة، رقم 889، تكوين، اكادير - - 

اكادير املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.43725

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)03)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
زيادة رأس مال الشركة ب بلغ) مايلي:)
عالوة) بدمج  درهم  (1966.711
املال) رأس  بزيادة  املسعلقة  اإلصدار 
املقررة ب وجب االجس اع غي1 العادي)

لل ساه ين بساريخ)17)يوليو)2122
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السعديل املت1تب على النظام األسا�شي)

للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إعداد) لغرض  تحول  م وض  تعيين 
ومطلوبات) موجودات  بتث ين  تقرير 

الشركة ووضع الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118130.

360I
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CONSEILS EVERNAGE

GMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

GMA IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
جوهرة الطابق الساني شقة رقم 
17 شارع عالل ال ا�شي - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128489
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 GMA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.IMMOBILIER
-مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اع ال مسنوعة)
-املباني والشغال العامة)

وتصدير) اسسي1اد  عامة  -تجارة 
مقاوالتها.

اقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 17 جوهرة الطابق الساني شقة رقم)
شارع عالل ال ا�شي)-)41111)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد مهد عبد االله):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (511 (: ملجيد) مهد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

االله عنوانه)ا() السيد مهد عبد 
 01/2236 رقم) العزوزية  تجزئة 

41111)مراكش املغرب.
حي) عنوانه)ا() ملجيد  مهد  السيد 
 41111 جرير) ابن  (414 رقم) ال رح 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
االله عنوانه)ا() السيد مهد عبد 
 01/2236 رقم) العزوزية  تجزئة 

41111)مراكش املغرب
حي) عنوانه)ا() ملجيد  مهد  السيد 
 41111 جرير) ابن  (414 رقم) ال رح 

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138884.
361I

DAMO CONSULTING SARL

MONLAM TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

MONLAM TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 مج ع 
القواسم الشطر 4 الطابق 6 رقم 86 

- 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
130045

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MONLAM TRADE
غرض الشركة بإيجاز):)املنسوجات)

السقليدية السصدير واالسسي1اد.
عنوان املقر االجس اعي):)15)مج ع)
القواسم الشطر)4)الطابق)6)رقم)86 

- 91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (111 (: السيد مني1 املنيعي)

بقي ة)1.111)درهم للحصة).
حصة) (111 (: السيد مني1 املنيعي)

اجس اعية بقي ة)111.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املنيعي  مني1  السيد 
 111111111 السويد)

FORELLVAGEN)السويد.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() املنيعي  مني1  السيد 
 111111111111 السويد)

FORELLVAGEN)السويد
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256876.
362I

AMOURI CONSULTING

 ZINE INDUSTRIE
)CORPORATION (ZINCO

إعالن مسعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 ZINE INDUSTRIE

 )CORPORATION )ZINCO
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 

الصناعي بنسودة القطعة رقم 31 
فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.16657
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2121
تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اعالن وفاة السيدة ابتسام زين فاللي)

واملوافقة على اراثة الحصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على هبة األسهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تغيي1 تقسيم رأس ال الشركة نتيجة)

وفاة السيدة ابتسام زين فاللي
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأس ال) مبلغ  ن س  على  االبقاء)

الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر) (11 بساريخ) ب اس  السجارية 

2121)تحت رقم)4342.

363I

Agent AFFAIRES

D TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE(NARJIS(RDC 1 ،
90020، TANGER(MAROC
D TEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 
غابة املع ورة، السعادة تجزئة 53، 

طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

.D TEX(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

:)السص يم) غرض الشركة بإيجاز)

خلق) باملنسوجات  املسعلق  والسطريز 

الخاص) السجاري  االمسياز  م هوم 

باملنسوجات املنجزة.

عنوان املقر االجس اعي):)13)شارع)

(،53 السعادة تجزئة) غابة املع ورة،)

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (411 (: السيد مح د زافو)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد رشيد أهنوش):)300)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد مح د العربي ياماني):)300 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زافو  مح د  السيد 

ع ارة) (39 قطعة) جنان  تجزئة 

 91111  11 رقم) (5 طابق) الحك ة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا() أهنوش  رشيد  السيد 

شارع هارون الرشيد رقم)41 91111 

طنجة املغرب.

ياماني) العربي  مح د  السيد 

 91111 7 عنوانه)ا()زنقة البي1و رقم)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

ياماني) العربي  مح د  السيد 

 91111 7 عنوانه)ا()زنقة البي1و رقم)

طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)255919.

364I

global compta et conseils

GRAVITY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

global compta et conseils

11,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

91111، طنجة املغرب

GRAVITY TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

ابن تومرت الطابق االول رقم 11 - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81251

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر) (2121 أكسوبر) (18 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 GRAVITY الوحيد) الشريك  ذات 

 1.111.111 رأس الها) مبلغ  (TRANS

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع)

 -  11 ابن تومرت الطابق االول رقم)

91111)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

مزاولة اي نشاط.

و حدد مقر السص ية ب)11)شارع)

 91111 (- ابن تومرت الطابق االول)

طنجة املغرب.)

و عين:

الك يلي) معاد  السيد)ة()

زنقة علي باي اقامة ادم) وعنوانه)ا()

طنجة) (91111  21 رقم) (1 الطابق) (2

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكسوبر) (28 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2121)تحت رقم)9416.

365I

الركيبي

EL ABD LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الركيبي
كل يم ، 81111، كل يم املغرب

EL ABD LOCATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن الثاني حي الزاوية السجانية 

اسا - 81111 اسا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ABD LOCATION
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
السجانية) الزاوية  حي  الثاني  الحسن 

اسا)-)81111)اسا املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
2.511)حصة) (: السيد اح د عب)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد يوسف عب):)2.511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() اح د عب  السيد 
اسا) (81111 اسا) الشرقية  تيحونة 

املغرب.
السيد يوسف عب عنوانه)ا()حي)
اسا) (81111 اسا) السجانية  الزاوية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

حي) عنوانه)ا() اح د عب  السيد 
اسا) (81111 اسا) الشرقية  تيحونة 

املغرب
السيد يوسف عب عنوانه)ا()حي)
اسا) (81111 اسا) السجانية  الزاوية 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بكل يم  االبسدائية 

2122)تحت رقم)319/2022.

366I

Cabinet(RGUIG(&(Associés

 WASTE WATER
 MANAGEMENT

CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet(RGUIG & Associés
119، شارع عبد املومن ، رقم 29 
، 21111، الدار البيضاء امل لكة 

املغربية
 WASTE WATER MANAGEMENT

CORPORATION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
عبد املومن إقامة 119،شارع 

عبد املومن،الطبق الساني،املكسب 
18،الدارالبيضاء 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554149
 15 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 WASTE WATER MANAGEMENT

.CORPORATION SARL
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ج ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومعالجة وتوزيع املياه.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
119،شارع) إقامة) املومن  عبد 
الساني،املكسب) املومن،الطبق  عبد 
 21111 18،الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 ISTHMUS INVEST الشركة)
 111 )GROUPE)حصة بقي ة) :(500

درهم للحصة).
 511 (: العلج) القادر  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
 ISTHMUS INVEST الشركة)
آيت) شارع  (3 عنوانه)ا() (GROUPE
شارع موالي) (، الطابق الثاني) (، ورير)
يوسف)،)حي بورغندي)،)الدار البيضاء)

21111)املغرب الدارالبيضاء.
السيد عبد القادر العلج عنوانه)ا()
كالي ورنيا) (، فيال أزالي) (، طريق مكة)
املغرب) (21111 البيضاء) الدار  (،

الدارالبيضاء.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مسارع  حسن  السيد 
سيدي) (134 الرقم) لينا  تجزئة 
املغرب) (21111 البيضاء) معروف 

الدارالبيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28619.
367I

الركيبي

OUALI BOULANGERIE
شركة السضامن

تأسيس شركة

الركيبي
كل يم ، 81111، كل يم املغرب

OUALI BOULANGERIE شركة 
السضامن

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ال سح 
رقم 141 كل يم - 81111 كل يم 

املغرب

تأسيس شركة السضامن 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03

األسا�شي لشركة السضامن بامل يزات)

السالية:

شكل الشركة):)شركة السضامن.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 OUALI(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.BOULANGERIE

غرض الشركة بإيجاز):)-1)مخ4زة)

-2االشغال املخسل ة والبناء

-3م اوض.

عنوان املقر االجس اعي):)حي ال سح)
كل يم) (81111 (- كل يم) (141 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (511 (: بالج) رشيد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: هزام) السعدية  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

دوار) السيد رشيد بالج عنوانه)ا()

 81111 كل يم) تغجيجت  تك وت 

كل يم املغرب.

السيدة السعدية هزام عنوانه)ا()

دوار تك وت تغجيجت كل يم)81111 

كل يم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

دوار) السيد رشيد بالج عنوانه)ا()

 81111 كل يم) تغجيجت  تك وت 

كل يم املغرب

السيدة السعدية هزام عنوانه)ا()

دوار تك وت تغجيجت كل يم)81111 

كل يم املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (16 بساريخ) بكل يم  االبسدائية 

2122)تحت رقم)316.

368I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»AISSA PIECES DETACHES«

إعالن مسعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »AISSA PIECES DETACHES«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: مرأب 

بسجزئة ال14كة، S5 17، سيدي علي 

بن ح دوش - 24111 أزمور املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.18289

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)24)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على تقرير تص ية الشركة)

(»AISSA PIECES DETACHES«

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

وتص ية) ق ل  ع ليات  ج يع  على 

الشركة املذكورة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

الذي ينص على) بند رقم)29-30:)

مايلي:)بندود تص ية وحل الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)29)غشت)

2122)تحت رقم)29159.

369I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»NHI CAR«
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»NHI CAR« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرأب 

بسجزئة ال14كة، S5 17، سيدي علي 

بن ح دوش - 24111 أزمور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NHI« (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.»CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

مرأب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سيدي علي) (،S5 17 بسجزئة ال14كة،)

بن ح دوش)-)24111)أزمور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد نبيل رياض):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() رياض  نبيل  السيد 

الجديدة)24111)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() موقيت  مريم  السيدة 

رقم)74،)درب العرصة)24111)أزمور)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)29)غشت)

2122)تحت رقم)29158.

370I

EL MARSA CONSEIL

 ATELIERS SAGUIA EL

HAMRA
إعالن مسعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

71111، العيون املغرب

 ATELIERS SAGUIA EL HAMRA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

717 رقم 471 العيون - 71111 

العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.35277

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)22)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رفع رأس مال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

الذي ينص على) (:16-17 بند رقم)

من) الشركة  مال  رأس  رفع  مايلي:)

111.111)الى)511.111 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

29)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2627/2122.

371I

EL MARSA CONSEIL

DUNE DE GLACE
إعالن مسعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

71111، العيون املغرب
 DUNE DE GLACE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 
الصناعية املر�شى تجزئة 111 املر�شى 

العيون - 71111 العيون املغرب
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.36843

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)26)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رأس مال الشركة وتبعا لذلك تم)
األسا�شي) النظام  مقسضيات  تعديل 

السالية:)
الذي ينص على) (:16-17 بند رقم)

مايلي:
من) الشركة  مال  رأس  رفع  (

111.111)الى)3000.000 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
29)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2626/2122.

372I

second negre

 LE TROISIEME ETAPE POUR
 LE COMMERCE ET LES

MEDIAS
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسي1ة 1 ت ارة ، 11111، ت ارة 

املغرب
 LE TROISIEME ETAPE POUR LE
 COMMERCE ET LES MEDIAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 87 

سكسور 5 حي مع ورة ت ارة - 12111 

ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

137073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 TROISIEME ETAPE POUR LE

.COMMERCE ET LES MEDIAS

 (1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أجل) من  االسسوديو  اسسغالل 

صوتيات) أو  تكييف  أو  تحقيق 

مقاول وكالة) ()2 األفالم السين ائية،)

االعالنات،)3()السوزيع.
 87 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

سكسور)5)حي مع ورة ت ارة)-)12111 

ت ارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: مح د) غازي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مح د  غازي  السيد 

ت ارة) العربي  املغرب  حي  (3562

12111)ت ارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مح د  غازي  السيد 

ت ارة) العربي  املغرب  حي  (3562

12111)ت ارة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8766.

373I

second negre

EL CLASSICO RM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

second negre

حي املسي1ة 1 ت ارة ، 11111، ت ارة 

املغرب

EL CLASSICO RM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

5 لوريي روز تامسنا - 12111 تامسنا 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

137087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CLASSICO RM

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

عنوان املقر االجس اعي):)محل رقم)

5)لوريي روز تامسنا)-)12111)تامسنا)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد القنوبي رشيد):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: السيد دح اني املصط ى)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() رشيد  القنوبي  السيد 
لوريي) (11 23)ص شقة رقم) الع ارة)

روز تامسنا)12111)تامسنا املغرب.
املصط ى) دح اني  السيد 
ك) ع ارة  (112 الشقة) عنوانه)ا()
تامسنا) دور  مارينا  (12 اورانجي) (11

12111)تامسنا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  القنوبي  السيد 
لوريي) (11 23)ص شقة رقم) الع ارة)

روز تامسنا)12111)تامسنا املغرب
املصط ى) دح اني  السيد 
ك) ع ارة  (112 الشقة) عنوانه)ا()
تامسنا) دور  مارينا  (12 اورانجي) (11

12111)تامسنا املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8784.

374I

ائس انية فر�شي فاط ة

 GARAGE RACHAD AL
AKHAOUIN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائس انية فر�شي فاط ة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 21491، مديونة املغرب

 GARAGE RACHAD AL
AKHAOUIN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مشروع 

الرشاد رقم 372 الوحدة 12 
املجاطية اوالد الطالب مديون 
البيضاء - 29491 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

549547
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 GARAGE RACHAD AL (:

.AKHAOUIN SARL
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الص ائح املعدنية وامليكانيكا العامة)

للسيارات.
مشروع) (: عنوان املقر االجس اعي)
الرشاد رقم)372)الوحدة)12)املجاطية)
(- البيضاء) مديون  الطالب  اوالد 

29491)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد بنليدام حكيم):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: السيد الحبيب البوشاري)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: حكيم) بنليدام  السيد 

بقي ة)111)درهم.
 511 (: السيد الحبيب البوشاري)

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حكيم  بنليدام  السيد 
الوحدة) (372 رقم) الرشاد  مشروع 
مديونة) الطالب  اوالد  املجاطية  (12
البيضاء)29491)الدارالبضاء)املغرب.
البوشاري) الحبيب  السيد 
 17 اقامة جوهرة الع ارة) عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (4 الطابق) (17 املدخل)

21451)الدارالبضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() حكيم  بنليدام  السيد 
الوحدة) (372 رقم) الرشاد  مشروع 
مديونة) الطالب  اوالد  املجاطية  (12
البيضاء)29491)الدارالبضاء)املغرب

البوشاري) الحبيب  السيد 
 17 اقامة جوهرة الع ارة) عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (4 الطابق) (17 املدخل)

21451)الدارالبضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)830822.

375I

الهدى لالستشارة ش م م

STE STRADA BETON
إعالن مسعدد القرارات

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 STE STRADA BETON

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

موالي رشيد طريق ص رو مكاتب 

الص اء الطابق 5 رقم 32 - - فاس 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.71125

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 27)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجس اعي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 111111 من) الشركة  رأس ال  رفع 

درهم الى)300000)درهم)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجس اعي  املقر  تحويل  تم 

الطابق) (974 االتي رقم) العنوان  الى 
حي الجديد زواغة العليا) (41 زنقة) (1

فاس

ينص) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

الرأس ال) في  املساه ة  مايلي:) على 

العبيد) السيدة  للشركة  االجس اعي 

والسيد) درهم  (151111 لطي ة)

سعيد س يعي151111)درهم.)توزيع)

الحصص االجس اعية السيدة العبيد)

حصة والسيد سعيد) (1511 لطي ة)

س يعي)1511)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4425.

376I

YOUNESS BENMOUSSA

 MH GLOBAL TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تي لت، 

Tiflet(Maroc ،15411
 MH GLOBAL TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
زنقة مح د القري وزنقة انوال 

إقامة املنار ع ارة ب املكسب رقم 2 
القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MH (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GLOBAL TRAVAUX SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تأجي1 املعدات الصناعية) (/ البضائع)

أو اآلالت)/)تاجر مواد البناء).
عنوان املقر االجس اعي):)زاوية زنقة)
مح د القري وزنقة انوال إقامة املنار)
القنيطرة) (2 رقم) املكسب  ب  ع ارة 

14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: اح يدة) زوكي  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اح يدة  زوكي  السيد 
الرزاق) عبد  النبي سيدي  عبد  ايت 

تي لت)15411)تي لت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() اح يدة  زوكي  السيد 
الرزاق) عبد  النبي سيدي  عبد  ايت 

تي لت)15411)تي لت املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

377I

موثقة

 PARAPHARM LA NOBLESSE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثقة
فضاء السعادة رقم 26 سان لويس 

مكسب 11 الطابق الثالث فاس ، 30، 
فاس املغرب

 PARAPHARM LA NOBLESSE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي فاس،27 
إقامة الوحدة زنقة عبد الرحيم 
السقاط أ/7 حي بدر ، - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73549

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 PARAPHARM LA NOBLESSE

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)

الباراصيدلية) مواد  وشراء) بيع 
)انظر) والسج يل....) طبية  وأجهزة 

النظام األسا�شي(،.
عنوان املقر االجس اعي):)فاس،27 
الرحيم) عبد  زنقة  الوحدة  إقامة 
السقاط أ/7)حي بدر)،)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
ج يعي) زكرياء) مح د  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
ج يعي) زكرياء) مح د  السيد 
عنوانه)ا()فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
ج يعي) زكرياء) مح د  السيد 
الوحدة) إقامة  (27 فاس) عنوانه)ا()
حي) أ/5) السقاط  الرحيم  عبد  زنقة 

بدر)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4417.
378I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

ORIENTAL FUEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D''OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
ORIENTAL FUEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 34 طريق 
الع اف حي الربيع - 61111 وجدة 

امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. ORIENTAL FUEL
محطة) (* (: غرض الشركة بإيجاز)
للسيارات) والزيوت  الوقود  بيع 

والعربات
*)ميكانيكي عام

*)مصلحة ال حص السقني
عنوان املقر االجس اعي):)34)طريق)
وجدة) (61111 (- الربيع) الع اف حي 

امل لكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد خليل لزعر):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
1111)بقي ة) (: السيد خليل لزعر)

111.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
حي) لزعر عنوانه)ا() السيد خليل 
الربيع زنقة الع اف رقم)34 61111 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
حي) لزعر عنوانه)ا() السيد خليل 

الربيع زنقة الع اف رقم)34 61111 

وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1291.

379I

EXAUDICO

BEAU CIEL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXAUDICO

 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC

BEAU CIEL IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

شهرزاد 3, الطابق الخامس، رقم 22 

الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552225

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BEAU (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.CIEL IMMOBILIER

الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري

املبنية) املباني  ج يع  وبيع  حيازة 

خالل) من  وتطويرها  املبنية  وغي1 

ج يع األع ال وتشييد ج يع املباني.

إقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شهرزاد)3,)الطابق الخامس،)رقم)22 

21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 711 (: ان ست) دكالة  الشركة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيدة مريم العلمي):)211)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد فيصل العلمي):)111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

الشركة دكالة ان ست عنوانه)ا()
211)شارع أن ا معاريف)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
السيدة مريم العلمي عنوانه)ا()22 
1)ش)3)حي النخيل) 9)ابريل ط) شارع)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() العلمي  فيصل  السيد 
زنقة ابراهيم إبن األدهم درج ب) (14
الدار) (21111 النخيل) حي  (46 شقة)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكوهن) يوسف  مح د  السيد 
عنوانه)ا()إقامة ع راني فيال رقم)15 
طريق أزمور حي حسني)21111)الدار)

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() الكوهن  مح د  السيد 
شارع عبد) (19 إقامة ال ردوس فيال)
الدار) (21111 الهادي بوطالب ح ح)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833836.
380I

transparence(fiscale

 BENMOUSSA SERVICES
ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
 BENMOUSSA SERVICES ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر35 
زنقة الحسي ة اطلس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BENMOUSSA SERVICES ATLAS

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لسحويل االموال).

:)مسجر35  عنوان املقر االجس اعي)
زنقة الحسي ة اطلس)-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: الغالي) بن و�شى  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الغالي  بن و�شى  السيد 

25)شارع وليلي طريق اموزار)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() الغالي  بن و�شى  السيد 

25)شارع وليلي طريق اموزار)30000 

فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4515.

381I

transparence(fiscale

 EFFICIENCE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
 EFFICIENCE DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املنظر الج يل مسجر 249 طريق 

سيدي حرازم - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
.EFFICIENCE DEVELOPPEMENT

برمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعلوميات.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
طريق) (249 مسجر) الج يل  املنظر 
سيدي حرازم)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: طارق) اش ان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() طارق  اش ان  السيد 

فرنسا)95370)مونسيي فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() طارق  اش ان  السيد 

فرنسا)95370)مونسيي فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4499.

382I

SAGEST

BIDA INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

BIDA INOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القطعة 

ب53- تجزئة السالم طريق ص رو - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BIDA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.INOX

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم واالشغال مخسل ة.)).

القطعة) (: عنوان املقر االجس اعي)

(- تجزئة السالم طريق ص رو) ب53-)

30000)فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

1.111)حصة) (: السيد مراد بيضا)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد مراد بيضا عنوانه)ا()دوار)
ف) (30000 الطيب) اوالد  الحشال ة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مراد بيضا عنوانه)ا()دوار)
الحشال ة اوالد الطيب)30000)فاس)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4487.

383I

SAGEST

IKCS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
IKCS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

28 الطابق الرابع مكسب الص اء 
طريق ص رو موالي رشيد - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73607
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
.IKCS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)
في التسيي1)).

مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)28)الطابق الرابع مكسب الص اء)
 30000 (- طريق ص رو موالي رشيد)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيدة اي ان يونس):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: الس اوي) كريم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يونس  اي ان  السيدة 

فرنسا)93150)فرنسا فرنسا.
الس اوي عنوانه)ا() السيد كريم 
فيال)33)زنقة)5)ملعب الخيل)30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() يونس  اي ان  السيدة 

فرنسا)93150)فرنسا فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4488.
384I

jilovta sarl

 BATIMENT SERVICES BEN
OMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 BATIMENT SERVICES BEN
OMAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

حدائق بني درار تجزئة رقم 428 - 

61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

39871

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 BATIMENT SERVICES BEN

. OMAR

االع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخسل ة واالشغال العامة.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 -  428 رقم) تجزئة  درار  بني  حدائق 

61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: خالد) ع ار  بن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  ع ار  بن  السيد 

حي عبد القادر البدوي)61111)وجدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() خالد  ع ار  بن  السيد 

حي عبد القادر البدوي)61111)وجدة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)1297.

385I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE
CHAMSSI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دار ال14 واالحسان ع ارة - د - رقم 1 
شارع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

41181، مراكش املغرب
 LIBRAIRIE ET PAPETERIE

CHAMSSI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سكومة 1 
رقم 1139 مراكش - 4111 مراكش 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.41541

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املحجوب) )ة() السيد) ت ويت 
من) اجس اعية  حصة  (25 ش �شي)
)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (25 أصل)
غشت) (23 بساريخ) سعيدي  سعيدة 

.2122
املهدي ش �شي) )ة() ت ويت السيد)
 25 أصل) من  اجس اعية  حصة  (25
سعيدة) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

سعيدي بساريخ)23)غشت)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)9194.
386I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

LE DOMAINE D'AMANAR
إعالن مسعدد القرارات

شـــــــركــــــــة
 LE DOMAINE D'AMANAR « 

شــركـــة الــ ــســاهــ ــة
رأســـ ـــالــهــا 6.953.400,004 درهــم
الــ ــقــر االجـســ ـاعــي: دوار أكـلــي، 
جـ ـاعـة تـحـنـاوت، إقـلـيـم الـحـوز.

العادي) العام  الج ع  إثر  على 
(،2122 يونيو) (30 بسـاريخ) املنعقد 
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 LE DOMAINE (« لشركة)
املسسقرة) ش.م.،) (« (D’AMANAR
تحـناوت،) ج اعـة  أكـلي،) بدوار 
رأس الها) (، مراكش) الحوز  إقـليم 
46.953.400,00)درهـم،)تـقـرر ما يلـي)
اإلدارة) مـجـلـس  أعـضاء) تـجـديـد 

لـ ـدة)3)سـنـوات كــالــســالــي:
 WOMY (« شركة) (•
السيد) وي ثلها  (، (» (MAROKKO
 Cornelis Antonius Wilhelmus

 ULTEE
 TOURISME« شركة) (•
وباخسصار) (»NATURE HOLDING
Jean- السيد) وي ثلها  (،» (T.N.H («

 François FIQUET
 Eric, René, السيد) (•

،Gabriel CHAPOULART
 Luc, Pierre, السيد) ( (•

،Alain, Joseph CHAPOULART
السيد مصط ى موقس). (•

اإلدارة) مـجـلـس  جـــ ـع  إثــر  على 
املنعقد بساريخ)7)يوليوز)2122،)تــقـرر)

ما يـلـي):)
سنوات) (3 ملدة) تجديد  (•
 JEAN FRANÇOIS FIQUET السيد)

كرئيس مدير عام وتحديد مهامه.
وقـدتم) (: الـــــقــــانــــونـــــــي) اإليــــداع 
بــكـسابة) للـشــركـة  الـقـانونـي  اإليداع 
الــسـجــارية) بـاملـحـكــ ة  الـضـبـط 
تحت) (30/08/2022 يـوم) بـ ـراكـــش 

رقم)138928 .
387I

ALM JURIC

هارد غاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص
ALM JURIC

 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
 7° ETG(N° 2BIS(CASABLANCA،
20500، CASABLANCA(MAROC

هارد غاز شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
اح د املجاتي اقامة االلب الطابق 
1 رقم 8 - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.28771

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يوليوز) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محسن) )ة() السيد) ت ويت 
حصة اجس اعية من) (111 بنصلحة)
السيد) ل ائدة  حصة  (1.111 أصل)
يوليوز) (25 بساريخ) سرور يوسف  )ة()

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836114.

388I

SAFIGESTRA(مكسب س ي جيست1ا لل حاسبة

HANS OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكسب س ي جيست1ا لل حاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM(FARAH(AV
 KENNIDY(VN(SAFI ، 46000،

SAFI(safi
HANS OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 4 
شارغ موالي عبد هللا حي املستش ى 

اس ي - 46111 اس ي املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11865

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 18)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 HANS OPTIC الوحيد) الشريك 
مبلغ رأس الها)91.111)درهم وعنوان)
شارغ) (4 الرقم) اإلجس اعي  مقرها 
موالي عبد هللا حي املستش ى اس ي)
(: ل) نتيجة  املغرب  اس ي  (46111  -

فشل الشركة في تحقيق اهدافها)
الشركة) على  املسوالية  الخسائر 

وتأكد عجزها عن االسس رار).

 4 و حدد مقر السص ية ب الرقم)

شارغ موالي عبد هللا حي املستش ى)

اس ي)-)46111)اس ي اس ي.)

و عين:

السيد)ة()فؤاد فرحان وعنوانه)ا()
رقم)67)زنقة دي يليز شارلوروا بلجيكا)

)ة() شارلوروا بلجيكا ك ص ي) (6111

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)732.

389I

كابطال ستيل

كابطال ستيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابطال ستيل

61 شارع اللة الياقوت رقم 62 

الطابق الثاني البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

كابطال ستيل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

اللة الياقوت ملسقى مصط ى املعاني 

الطابق 2 رقم 62 مركز رياض - 

21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

521355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2121 أكسوبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)كابطال)

ستيل.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير مسالشيات الحديد واملعادن.

61)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

اللة الياقوت ملسقى مصط ى املعاني)
(- رياض) مركز  (62 رقم) (2 الطابق)

21111)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: رشيد) الرجايلي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة الرجايلي رشيد عنوانه)ا()
رقم) (21 مج وعة ف زنقة) (12 سالم)

 21611 ال14نو�شي) الغالم  اهل  (195

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() رشيد  الرجايلي  السيد 
رقم) (21 مج وعة ف زنقة) (12 سالم)

 21611 ال14نو�شي) الغالم  اهل  (195

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

نون14)2121)تحت رقم)799053.

390I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ALGORITHMICS AGADIR

PRIVATE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 ALGORITHMICS AGADIR

 PRIVATE SARL



17107 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 
بلوك 2 الطابق 1 زنقة الرئيس 

البكاي أكادير - 81111 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52593
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 ALGORITHMICS AGADIR

.PRIVATE SARL
مركز) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للسكوين):
-)ال14مجة والعلوم الرق ية.

-)تن ية إبداع األط ال.
للغات) تدريبية  دورات  تنظيم  (-

األجنبية.
*)االسسي1اد والسصدير.

 4 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بلوك)2)الطابق)1)زنقة الرئيس البكاي)

أكادير)-)81111)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
(: الرح ان) عبد  مشعال  السيد 

711)بقي ة)111)درهم.
 300 (: فاط ة) وهروي  السيدة 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الرح ان) عبد  مشعال  السيد 
حي) طرابلس  زنقة  (5 رقم) عنوانه)ا()
سطات) (26111 سطات) م14وكة 

املغرب.
السيدة وهروي فاط ة عنوانه)ا()
أكادير) بلوك س حي الوفاء) (61 رقم)

81111)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرح ان) عبد  مشعال  السيد 
حي) طرابلس  زنقة  (5 رقم) عنوانه)ا()

م14وكة سطات)8111)سطات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118119.

391I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

PARTICIPATION KHALLADI
إعالن مسعدد القرارات

PARTICIPATION KHALLADI

شركة مساه ة
رأس الها: 131.514.000 درهم

مقرها االجس اعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

 RC(n°422.703– IF(N° 336 237

43

اإلدارة) مجلس  محضر  ب وجب 
تقرر) (،2212 12ماي) بساريخ) املنعقد 

ما يلي:

السيدة) اسسقالة  معاينة  (-

ك ديرة) مهامها  من  جوهراتي  كوثر 

عامة؛

يوسف) السيد  تعيين  (-

املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)

القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
زنقة36  اللي ون،) حي  (، بليساس ة)
وطنيسه) البيضاء،) -الدار  رقم41/43)
رقم)BE736679،)ك دير عام جديد.

العام) الج ع  محضر  ب وجب 

يونيو) (30 بساريخ) املنعقد  العادي 

2122،)تقرر ما يلي:)

السيدة) اسسقالة  معاينة  (-

كوثر جوهراتي من مهامها ك سصرفة)

وقرار عدم تجديد واليتها؛

يوسف) السيد  تعيين  (-

املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)

القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
زنقة36  اللي ون،) حي  (، بليساس ة)
وطنيسه) البيضاء،) -الدار  رقم41/43)

رقم)BE736679،)ك سصرف جديد.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
 834830 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بساريخ)17)غشت)2122.
ملخص قصد النشر
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FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 PERFECT FORMA POUR
 LANGUE ET SOUTIEN

.SCOLAIRE PRIVE S.A.R.L
d’ A.U 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال ع ارة 11س شارع 
واد تانسي ت ، 11111، سال املغرب

 PERFECT FORMA POUR
 LANGUE ET SOUTIEN

 SCOLAIRE(PRIVE(S.A.R.L. d’ A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالى اح د لوكيلي الطابق االول 
الشقة رقم 4 ساحة بيت1ي حسان 
الرباط - 11121 الرباط امل لكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
162347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 PERFECT FORMA POUR
 LANGUE ET SOUTIEN
.SCOLAIRE PRIVE S.A.R.L. d’ A.U

غرض الشركة بإيجاز):
)•)مركز دروس الدعم والسقويم.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  لوكيلي  اح د  موالى 
بيت1ي حسان) ساحة  (4 رقم) الشقة 
امل لكة) الرباط  (11121 (- الرباط)

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: لكراد�شي) أيوب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد أيوب لكراد�شي عنوانه)ا()
سال) بطانة  خي1ان  بني  زنقة  (139

11121.)الرباط امل لكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد أيوب لكراد�شي عنوانه)ا()
سال) بطانة  خي1ان  بني  زنقة  (139

11121.)الرباط امل لكة املغربية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127269.

393I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

JADIS
إعالن مسعدد القرارات

JADIS
شركة مساه ة مبسطة

رأس الها: 8.215.411 درهم
مقرها االجس اعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC(n° 181.405 – IF(N°

40169334
العام) الج ع  محضر  ب وجب 
ماي) (12 بساريخ) املنعقد  للشركاء)

2122،)تقرر ما يلي:
السيدة) اسسقالة  معاينة  (-
كعضو) مهامها  من  جوهراتي  كوثر 
مجلس االدارة وذلك بعد اسسقالتها)

بساريخ)12أبريل)2122؛



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17108

يوسف) السيد  تعيين  (-

املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)

القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
زنقة36  اللي ون،) حي  (، بليساس ة)
وطنيسه) البيضاء،) -الدار  رقم41/43)
مجلس) كعضو  (،BE736679 رقم)

إدارة جديد؛

السيدة) اسسقالة  معاينة  (-

ك ديرة) مهامها  من  جوهراتي  كوثر 

عامة؛

يحيى) السيد  تعيين  (-

 BE742856 وطنيسه) الشرايبي،)

(،9 رقم) فيال  أنافي،) بإقامة  والقاطن 

الحي) بوطالب،) الهادي  عبد  شارع 

ك دير عام) البيضاء،) الدار  الحسني 

جديد.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

 834831 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بساريخ)17)غشت)2122.
ملخص قصد النشر

394I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 CULTURELINK 

INTERNATIONAL S.A.RL

d'AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة البال ع ارة 11س شارع 

واد تانسي ت ، 11111، سال املغرب

 CULTURELINK 

 INTERNATIONAL(S.A.RL(d› AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 3 

مج وعة املوز الطابق الساني السقدم 

الرباط - 11211 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

78247

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 يونيو) (30 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 CULTURELINK الوحيد) الشريك 
 INTERNATIONAL S.A.RL d’
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ  (AU
 3 بلوك) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
مج وعة املوز الطابق الساني السقدم)
املغرب) الرباط  (11211 (- الرباط)
العودة الى بالده على اثر) (: نتيجة ل)

حادثة سي1.
 3 و حدد مقر السص ية ب بلوك)
مج وعة املوز الطابق الساني السقدم)

الرباط)-)11211)الرباط املغرب.)
و عين:

جانغ) سون  سانغ  السيد)ة()
الرحامنة) زنقة  (4 وعنوانه)ا()
الرباط) (11211 الرباط) الطائرات 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127283.
395I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

AGDAL SALE
شركة املساه ة

تعيين مسي1 جديد للشركة

AGDAL SALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
 رأس الها: 217.853.800درهم
مقرها االجس اعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC(n°251.497– IF

N°°40461322
ب وجب محضر الشريك الوحيد)

بساريخ)23)ماي)2122،)تقرر ما يلي:
السيدة) اسسقالة  معاينة  (-
ك سي1ة) مهامها  من  جوهراتي  كوثر 
12أبريل) وذلك بعد اسسقالتها بساريخ)

2122؛

يوسف) السيد  تعيين  (-
املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)
القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
 36 زنقة) اللي ون،) حي  (، بليساس ة)
وطنيسه) البيضاء،) الدار  رقم41/43)
مسي1) بص سه  (، (BE736679 رقم)

جديد للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
 834829 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بساريخ17)غشت)2212.
ملخص قصد النشر
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

CASABLANCA PLAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

CASABLANCA PLAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
 رأس الها: 24.376.500درهم
مقرها االجس اعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC(n° 299.109– IF

N°14495809
ب وجب محضر الشريك الوحيد)

بساريخ)23)ماي)2122،)تقرر ما يلي:
السيدة) اسسقالة  معاينة  (-
ك سي1ة) مهامها  من  جوهراتي  كوثر 
12أبريل) وذلك بعد اسسقالتها بساريخ)

2122؛
يوسف) السيد  تعيين  (-
املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)
القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
 36 زنقة) اللي ون،) حي  بليساس ة،)
وطنيسه) البيضاء،) الدار  رقم41/43)
مسي1) بص سه  (،BE736679 رقم)

جديد للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
 834828 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بساريخ)17)غشت)2122.
ملخص قصد النشر

397I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

TAMARIS GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

TAMARIS GARDEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

 رأس الها: 77.725.911درهم

مقرها االجس اعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

RC(n°268.891– IF(N°14384697

ب وجب محضر الشريك الوحيد)

بساريخ)23)ماي)2122،)تقرر ما يلي:

السيدة) اسسقالة  معاينة  (-

ك سي1ة) مهامها  من  جوهراتي  كوثر 

12أبريل) وذلك بعد اسسقالتها بساريخ)

2122؛

يوسف) السيد  تعيين  (-

املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)

القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
 36 زنقة) اللي ون،) حي  بليساس ة،)
وطنيسه) البيضاء،) الدار  رقم41/43)
مسي1) بص سه  (،BE736679 رقم)

جديد للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

 834826 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بساريخ)17)غشت)2212.
ملخص قصد النشر

398I

fidlix(sarlau

SOBABI ISKAN SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidlix(sarlau

شارع ع ر بن عبد العزيز ابراج دبي 

بلوك E مكسب رقم 3 العرائش ، 

92111، العرائش املغرب

SOBABI ISKAN SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شطر 

البلدية CDG رقم 41 الطابق الثاني 

- 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2121 ف14اير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOBABI ISKAN SARLAU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري)

بيع وشراء)كل ما يسعلق بالعقار

شطر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق الثاني) (41 CDG)رقم) البلدية)

- 92111)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: الشلي) صهيب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشلي  صهيب  السيد 
 92111 الوفاء) 1343حي  رقم)

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() الشلي  صهيب  السيد 
 92111 الوفاء) 1343حي  رقم)

العرائش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ)17)ف14اير)

2121)تحت رقم)213.

399I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SAHAM HOTELS
إعالن مسعدد القرارات

SAHAM HOTELS
شركة مساه ة

رأس الها: 121.237.600 درهم
مقرها االجس اعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC(n° 184.561– IF(N° 401 752

97
اإلدارة) مجلس  محضر  ب وجب 
تقرر) (،2122 ماي) (12 املنعقد بساريخ)

ما يلي:
السيدة) إسسقالة  معاينة  (-
كوثر جوهراتي من مهامها ك سصرفة)

ومديرة عامة منسدبة،)
يوسف) السيد  تعيين  (-
املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)
القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
زنقة36  اللي ون،) حي  (، بليساس ة)
وطنيسه) البيضاء،) -الدار  رقم41/43)
عضو) بص سه  (،BE736679 رقم)

مجلس إدارة جديد؛
يوسف) السيد  تعيين  (-
املزداد) الجنسية،) مغربي  برادة،)
القاطن) يناير1981،) (15 بساريخ)
زنقة36  اللي ون،) حي  (، بليساس ة)
وطنيسه) البيضاء،) -الدار  رقم41/43)
رقم)BE736679)ك دير عام منسدب.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
 834827 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بساريخ17)غشت)2212.
ملخص قصد النشر

411I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

DAWAJINE ADDAHABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
DAWAJINE ADDAHABIA

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دائرة ازرو 

قبيلة اركالون فرقة ايت يعقوب دوار 

لحسن بنص يم ازرو - 53100 ازرو 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1683

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حليم) مح د  )ة() السيد) ت ويت 

اسرسيف)511)حصة اجس اعية من)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (511 أصل)
يوليوز) (29 بساريخ) اسرسيف  اي ن 

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) بازرو  االبسدائية 

2122)تحت رقم)275.

411I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA MAGIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق ال14يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA MAGIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الوالء ع ارة الوالء رقم 12 - 73000 

الداخلة املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2615

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

2122)تم تعيين) املؤرخ في)23)غشت)

اهل) مسي1 جديد للشركة السيد)ة()

سيدي ع ر الحبيب ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1411/2122.

412I

CABINET CC ORGA

ESPACE SERVICES MAWLID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة مح د باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 

البيضاء املغرب

 ESPACE SERVICES MAWLID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

البساتين الول ة مج وعة 7 ع ارة 

33 مسجر 6 طريق موالي تهامي - 

21271 الدرالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ESPACE SERVICES MAWLID

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االداء)االلكت1وني)

وساطة في تحويل االموال

بيع السعبئة وتداكر النقل.

اقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ع ارة) (7 مج وعة) الول ة  البساتين 

(- تهامي) موالي  طريق  (6 مسجر) (33

21271)الدرالبيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: عبدهللا) بوالغال  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد بوالغال عبدهللا عنوانه)ا()

سيدي) (242 رقم) فلوريدا  تجزئة 

الدارالبيضاء) (21271 معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بوالغال عبدهللا عنوانه)ا()

سيدي) (242 رقم) فلوريدا  تجزئة 

معروف)21271)الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)832498.

403I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

 LB REAL ESTATE &
BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 

4 شقة رقم 16 ، 41111، مراكش 

املغرب

 LB(REAL(ESTATE & BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عالل ال ا�شي مج ع الحبوس 2 

ع ارة أ الشقة -21 مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128173

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LB (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.REAL(ESTATE(&(BUSINESS
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري وإدارة العقار.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 2 الحبوس) مج ع  ال ا�شي  عالل 
ع ارة أ الشقة)-21)مراكش)-)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيدة ملياء)بادي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بادي  ملياء) السيدة 
اقامة لرومبار الشقة)11)زنقة مح د)

الرميزة)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بادي  ملياء) السيدة 
اقامة لرومبار الشقة)11)زنقة مح د)

الرميزة)41111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138540.

414I

IFCG CONSULTING SARL

ضامنة كار
إعالن مسعدد القرارات

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS(LOT(KADIRI(BP(N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

ضامنة كار »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 172 

شارع مح د الخامس / برشيد - 

26111 برشيد املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

. 5185

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

اتخاذ) تم  (2122 ماي) (30 في) املؤرخ 

القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ت ويت الحصص

قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي:)

اسسقالة املسي1 الحالي وتعيين مسي1)

جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)ت ويت السيد موالي إس اعيل)

الطايع ل51)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة للسيد رشيد الصنهاجي

على) ينص  الذي  (:34 رقم) بند 

مايلي:)الذي ينص على مايلي:)اسسقالة)

املسي1 السيد موالي إس اعيل الطايع)

وتعيين السيد رشيد الصنهاجي مسي1ا)

جديدا للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) ب14شيد  االبسدائية 

2122)تحت رقم)776 .

415I

IFCG CONSULTING SARL

إ س ن ا بروغريس ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS(LOT(KADIRI(BP(N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
إ س ن ا بروغريس ترافو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 277 

تجزئة قاديري الطابق األول برشيد - 
26111 برشيد املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)إ س ن ا)

بروغريس ترافو.
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة
شراء)وبيع مواد البناء

شراء)وبيع اللوازم املكسبية.
 277 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة قاديري الطابق األول برشيد)-)

26111)برشيد املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيدة نادية رشيلي):)211)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 211 (: رشيلي) فاطنة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
611)حصة) (: السيد أح د رشيلي)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() رشيلي  نادية  السيدة 
برشيد) الخطاب  إبن  شارع ع ر  (41

26111)برشيد املغرب).
عنوانه)ا() رشيلي  فاطنة  السيدة 
برشيد) الخطاب  إبن  شارع ع ر  (41

26111)برشيد املغرب).
عنوانه)ا() رشيلي  أح د  السيد 
برشيد) الخطاب  إبن  شارع ع ر  (41

26111)برشيد املغرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() رشيلي  نادية  السيدة 
برشيد) الخطاب  إبن  شارع ع ر  (41

26111)برشيد املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) ب14شيد  االبسدائية 

2122)تحت رقم)789.
416I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 IMPACT CCLS
امباكت س س ل
إعالن مسعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
IMPACT CCLS امباكت س س ل 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شقة 
مابين الطابقين السدة بسجزئة 
االمي1ة شارع عالل بن عبد هللا 

قطعة رقم 411ال نيدق - 93150 
ال نيدق املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.17653
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 27)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ج يع) ت ويت  على  املصادقة  مايلي:)
الي الحي) اكرام  السيدة  حصص 
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

عدد)LB84511 (511)حصة()ل ائدة)
لبطاقة) الحامل  املرابط  منصف 
 LC256741 السعريف الوطنية عدد)
ل ائدة السيدة سناء) و)511)حصة()
لبطاقة) الحاملة  ع و،) الدردابي 

 LF28945(السعريف الوطنية عدد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ع و) الدردابي  سناء) السيدة  تعيين 

مسي1ة للشركة ملدة ثالث سنوات
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على السوقيع املزدوج للسيد)
سناء) والسيدة  املرابط  منصف 

الدردابي ع و
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
أس ائهم) ذكر  اآلتي  الشركاء) ساهم 
السيدة) املساه ات النقدية السالية:)
 51111.11 ب) ع و  الدردابي  سناء)
املرابط) منصف  والسيد  درهم 
مج وعه) ما  درهم  (51111.11 ب)

111111.11
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حدد رأس ال الشركة في مبلغ مائة)
درهم() (111111.11( درهم) ألف 
مقس ة إلى ألف حصة))1111)حصة()
111,11درهم) منها) واحدة  كل  قي ة 
حسب) مخولة للشركاء) )مائة درهم()
نسبة مساه تهم في رأس املال كالسالي:)
 511 الدردابي ع و ب) السيدة سناء)
ب) املرابط  منصف  والسيد  حصة 
511)حصة ما مج وعه)1111)حصة.
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
عينت) ع و  الدردابي  سناء) السيدة 

مسي1ة للشركة ملدة)3)سنوات
بند رقم)11:)الذي ينص على مايلي:)
صحيح) بشكل  ملتزمة  الشركة  أن 
وذلك) األع ال  لج يع  االغيار  اتجاه 
الشريك) من  لكل  املزدوج  بالسوقيع 
والشريكة) املرابط  منصف  السيد 
املسي1ة السيدة سناء)الدردابي ع و.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1745.

417I

nador conseil sarl au

L.M.C.L
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
L.M.C.L شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي حي املطار 
تجزئة السعادة ر386 - 62111 

الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.15971

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)24)ماي)2122)ت ت إضافة)
إلى نشاط الشركة) السالية  األنشطة 

الحالي):
البناء)واالشغال املخسل ة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
12)يونيو) االبسدائية بالناضور بساريخ)

2122)تحت رقم)943.

418I

nador conseil sarl au

 STE THE NORTHERN
LAGOON INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 STE THE NORTHERN LAGOON

INVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
موسكو رقم 14 الطابق الثاني 
الشقة رقم 14 لعري الشيخ - 

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 THE NORTHERN LAGOON

.INVEST
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى ومطعم وتقديم املشروبات..
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
موسكو رقم)14)الطابق الثاني الشقة)
 62111 (- الشيخ) لعري  (14 رقم)

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (300 (: براقي) فريد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).
 350 (: شرفاوي) عزيزة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (350 (: براقي) أي ن  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد فريد براقي عنوانه)ا()قطاع)
الرياض) حي  (11 رقم) ف  بلوك  (5

11111)الرباط املغرب.
السيدة عزيزة شرفاوي عنوانه)ا()
قطاع)5)بلوك ف رقم)11)حي الرياض)

11111)الرباط املغرب.
عنوانه)ا() براقي  أي ن  السيد 
قطاع)5)بلوك ف رقم)11)حي الرياض)

11111)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد فريد براقي عنوانه)ا()قطاع)
الرياض) حي  (11 رقم) ف  بلوك  (5

11111)الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)25)غشت)

2122)تحت رقم)4257.
419I
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ماكنون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

ماكنون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 

مومن الجديد، مج وعة2 زنقة 

3 رقم 1 الطابق 1 الدارالبيضاء - 

21411 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)ماكنون.

غرض الشركة بإيجاز):)شراء،بيع)

وتأجي1العقارات امل لوكة أو املؤجرة.

سيدي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

زنقة) مج وعة2) الجديد،) مومن 

(- الدارالبيضاء) (1 الطابق) (1 رقم) (3

21411)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (811 (: صالح) كن1  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيدة عائشة املو):)211)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() صالح  كن1  السيد 
تجزئة اكنزة كولف غوسور رقم)254 
تاسولطانت مراكش)41165)مراكش)

املغرب.
عنوانه)ا() املو  عائشة  السيدة 
افني) سيدي  ابضر  علي  بو  اد  دوار 

85211)سيدي افني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() صالح  كن1  السيد 
تجزئة اكنزة كولف غوسور رقم)254 
تاسولطانت مراكش)41165)مراكش)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836133.
411I

kgh consulting maroc

 TRAGEM DIGITAL
INDUSTRY

شركة املساه ة
تغيي1 تس ية الشركة

kgh consulting maroc
 3rue(Bab(El(Mansour(ESPACE

 PORTE(D›ANFA، 20000،
CASABLANCA املغرب

 TRAGEM DIGITAL INDUSTRY
شركة املساه ة

وعنوان مقرها االجس اعي الطريق 
1129 املنطقة الصناعية اوالد رحو 
سيدي معروف والد حدو عين الشق 

- 21281 الدار البيضاء امل لكة 
املغربية.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

832158
)ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تغيي1) (2122 يوليوز) (17 املؤرخ في)
 TRAGEM« من) الشركة  تس ية 
إلى) (« (DIGITAL INDUSTRY

.(»TRAGEM«
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)832158.
411I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

 SOUTH EAST RENT CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc
 SOUTH EAST RENT CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت علي 

الحاج بومالن دادس تنغي1 - 45151 
بومالن دادس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOUTH EAST RENT CAR SARL
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
ايت علي) (: عنوان املقر االجس اعي)
الحاج بومالن دادس تنغي1)-)45151 

بومالن دادس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 340 (: االدري�شي) اس اء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيدة س ي1ة ي يني):)330)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
(: السيد موالي الحسين املساوي)
330)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

االدري�شي) اس اء) السيدة 

 72 حي وادي الدهب رقم) عنوانه)ا()

ورزازات)45111)ورزازات املغرب.

عنوانه)ا() ي يني  س ي1ة  السيدة 

ايت علي والحاج بومالن دادس تنغي1)

45151)بومالن دادس املغرب.
املساوي) الحسين  موالي  السيد 

رقم) الجديد  السالم  حي  عنوانه)ا()

ورزازات) (45111 ورزازات) (191

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

االدري�شي) اس اء) السيدة 

 72 حي وادي الدهب رقم) عنوانه)ا()

ورزازات)45111)ورزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

2122)تحت رقم)661.

412I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

شركة التنمية السعيدية
إعالن مسعدد القرارات

شركة السن ية السعيدية 

شركة مساه ة ب جلس إدارة 

برأس ال 3.525.300.000 درهم

فضاء الوداية، زاوية شارع النخيل 

واملهدي بن14كة، حي الرياض الرباط

 TP : 25568354 - RC : 88619 - IF

: 3344035 - CNSS : 8945307

اإلدارة) مجلس  محضر  ب قس�شى 
تقرر (،2121 دجن14) (30 في)  املؤرخ 

)ما يلي:)

السيد) اسسقالة  معاينة  (-

ع ر املريني ك دير عام،)

تعيين السيد جليل بنيس،) (-

املزداد بساريخ)15/11/1971)الساكن)

ب يال)137)شارع والد مراح،)اليوس ية)

(،A324174 وطنيسه) الرباط،) شرق 

 3 ك دير جديد عام بأثر ابسداءا من)

يناير)2122.

اإلدارة) مجلس  محضر  ب قس�شى 
تقرر (،2122 يونيو) (11 في)  املؤرخ 

)ما يلي:)
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السيد) اسسقالة  معاينة  (-
طارق املصدق،)

طارق) السيد  تعيين  (-
 AB225126 وطنيسه) الصقلي،)

ك سصرف جديد.
السيد) اسسقالة  معاينة  (-

مح د كريم جنان،)
غزالن) السيدة  تعيين  (-
 A429419 وطنيتها) خالوفي،)

ك سصرفة جديدة.
العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 
(،2122 يونيو) (28 في) العادي املؤرخ 

تقرر ما يلي:)
تعيين) على  املصادقة  (-
وطنيسه) الصقلي،) طارق  السيد 

AB225126)ك سصرف جديد.
تعيين) على  املصادقة  (-
وطنيتها) خالوفي،) غزالن  السيدة 

A429419)ك سصرفة جديدة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
بالرباط تحت عدد)D127188)بساريخ)

23)غشت)2122.
ملخص قصد النشر

413I

فوكون اي و)-شركة دات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد

فوكون ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

فوكون اي و 
-شركة دات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
تجزئة فيادي�شي إقامة رانية ع ارة 
ف طابــــــق األول الشقة رقـــم 12 

عيــــن حرودة املح ديـــة ، 28630، 
املح دية املغرب

فوكون اي و شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
فيادي�شي إقامة رانية ع ارة ف 

طابــــــق األول الشقة رقـــم 12 عيــــن 
حرودة املح ديـــة تجزئة فيادي�شي 
إقامة رانية ع ارة ف طابــــــق األول 

الشقة رقـــم 12 عيــــن حرودة 
املح ديـــة 28630 عين حرودة 

املح دية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.28215

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تم) (2121 دجن14) (16 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.432.800,00«
 2.532.800« إلى) درهم«) (111.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1683.

414I

jamal ait hommad

ج-كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ج-كوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن في حي الياس ين 1 بلوك ب 
رقم 271 سيدي قاسم 16111 

سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)ج-كوم.

غرض الشركة بإيجاز):)تجارة.

املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بلوك ب) (1 الياس ين) في حي  الكائن 
 16111 قاسم) سيدي  (271 رقم)

سيدي قاسم مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 491 (: السيد عبد العزيز امباركي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (511 (: السيد بدر ه وش)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
امباركي) العزيز  عبد  السيد 
الريصاني) اسرغين  قصر  عنوانه)ا()

52451)الراشيدية مغرب.
حي) السيد بدر ه وش عنوانه)ا()
سيدي) (16111  135 رقم) القدس 

قاسم مغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
امباركي) العزيز  عبد  السيد 
الريصاني) اسرغين  قصر  عنوانه)ا()

52451)الراشيدية مغرب
حي) السيد بدر ه وش عنوانه)ا()
سيدي) (16111  135 رقم) القدس 

قاسم مغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بساريخ) قاسم  بسيدي  االبسدائية 

تحت رقم)-.
415I

زوبي1 بوتغ اس

STE SAAD BOUKALLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبي1 بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE SAAD BOUKALLAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
بوقالل تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SAAD BOUKALLAL

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال)

وسيط مالي.

مركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بوقالل تازة)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد مح د ابرقي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد مح د ابرقي عنوانه)ا()دوار)

تازة) (35000 تازة) مكناسة  بوقالل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد مح د ابرقي عنوانه)ا()دوار)

تازة) (35000 تازة) مكناسة  بوقالل 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)414.

416I
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

شركة التنمية السعيدية
إعالن مسعدد القرارات

 شركة السن ية السعيدية

شركة مساه ة ب جلس إدارة 

برأس ال 3.525.300.000 درهم

فضاء الوداية، زاوية شارع النخيل 

واملهدي بن14كة، حي الرياض الرباط

 TP : 25568354 - RC : 88619 - IF

: 3344035 - CNSS : 8945307

العام) الج ع  محضر  ب قس�شى 

ف14اير) (23 االسسثنائي املنعقد بساريخ)

2122،)تقرر ما يلي:

الزيادة في رأس ال الشركة) (-

ب بلغ)1.611.111.111)درهم،)لرفعه)

درهم إلى) (1.925.300.000 من مبلغ)

طريق) عن  درهم  (3.525.300.000

جديد) سهم  (16.111.111 اصدار)

بقي ة اس ية قدرها)111)درهم)؛

االجس اعي) املقر  تحويل  (-

الوداية،) الرباط فضاء) من  للشركة 

زاوية شارع النخيل واملهدي بن14كة،)

مليناء) العام  املجال  إلى  الرياض  حي 

 111.2 املبنى رقم) (- مارينا السعيدية)

و511.7

من) و6) (4 تحيين ال صلين) (-

النظام األسا�شي للشركة.

ب قس�شى محضر اجس اع مجلس)

يونيو) (27 بساريخ) املنعقد  االدارة 

2122،)تقرر ما يلي:

ع لية) إنجاز  معاينة  (-

ب بلغ) الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم،) (1.611.111.111

إلى) درهم  (1.925.300.000 مبلغ)

3.525.300.000)درهم)؛

من) (6 ال صلين) معاينة  (-

النظام األسا�شي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط تحت عدد)D127178)بساريخ)

22)غشت)2122.
ملخص قصد النشر

417I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

بيرجي لوفرو التطوير املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

بي1جي لوفرو املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأس الها 511.111 درهم 

مقرها االجس اعي: مكاتب رقم 2 مبنى 
هاي طيك، بهو A، الطابق األول، 

الرباط 
 RC(RABAT 160453
 – IF 39399583 - ICE
002300652000032

ب قس�شى محضر الشريك الوحيد)
تقرر) (،2122 يوليوز) (27 في)  املؤرخ 

ما يلي:
االجس اعي) االسم  تغيي1  (-
السطوير) لوفرو  بي1جي  من  للشركة 

املغرب الى بي1جي لوفرو املغرب؛
من) (2 ال صل) تحيين  (-

النظام األسا�شي للشركة
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
بالرباط تحت عدد)D127155)بساريخ)

19)غشت)2122.
ملخص قصد النشر

418I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

TETOUAN TILES SARL.AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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
 TETOUAN TILES SARL.AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع واد 

سبو اقامة الياس رقم 1 الطابق 

االول تطوان - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2121 أكسوبر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TETOUAN TILES SARL.AU

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البالط واألرضيات والجدران واألشياء)

واألثاث والعناصر الزخرفية.

بالغرض) املسعلقة  الع ليات  (-

والبيع) الرئي�شي للشركة مثل الشراء)

واالسسي1اد وتصدير املنسجات واآلالت.

عنوان املقر االجس اعي):)شارع واد)
سبو اقامة الياس رقم)1)الطابق االول)

تطوان)-)93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: السيد بول هانس ببين)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد بول هانس ببين عنوانه)ا()

الطابق) اديسا  اقامة  العشاق  شارع 

الساسع رقم)28)طنجة)91111)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بول هانس ببين عنوانه)ا()

الطابق) اديسا  اقامة  العشاق  شارع 

الساسع رقم)28)طنجة)91111)طنجة)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (03 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)724.

419I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

FONCIERE DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

21111، الدار البيضاء املغرب

شركة أسهم مبسطة ذات شريك 

وحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 زنقة 

القا�شي بن ح ادي الصنهاجي، 

السو�شي. - الرباط املغرب

تأسيس شركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد
رقم السقييد في السجل السجاري : 

162261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (12

األسا�شي لشركة أسهم مبسطة ذات)

الشريك الوحيد بامل يزات السالية:

أسهم) شركة  (: الشركة) شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FONCIERE DAKHLA

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجارة العقارات.
زنقة) (5 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الصنهاجي،) ح ادي  بن  القا�شي 

السو�شي.)-)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

:(NOYA HOSPITALITY(الشركة

درهم) (111 بقي ة) حصة  (111  

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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 NOYA HOSPITALITY الشركة)
عنوانه عكاشة بارك)2)،)شارع موالي)
،)عين السبع الدار البيضاء) سلي ان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 NOYA HOSPITALITY الشركة)
عنوانه عكاشة بارك)2)،)شارع موالي)
،)عين السبع الدار البيضاء) سلي ان)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127197
421I

SOUFIADIL DISTRIBUTION SARL

 SOUFIADIL DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 SOUFIADIL DISTRIBUTION
SARL

 AV AICHA BERNI LOTS SALIMA
 N° 128 ، 90060، TANGER

MAROC
 SOUFIADIL DISTRIBUTION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عائشة ال14ني تجزئة سلي ة رقم 128 
- 91161 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.105323
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)18)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
سلي ة) تجزئة  ال14ني  عائشة  »شارع 
رقم)128 - 91161)طنجة املغرب«)إلى)
سلي ة) تجزئة  ال14ني  عائشة  »شارع 
 91161 (- األول) الطابق  (128 رقم)

طنجة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256926.
421I

NA CONSEIL

 MARRAKECH HAUT DE

GAMME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 marrakeh(marrakeh، 40000،

marrakech MAROC

 MARRAKECH HAUT DE

GAMME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 4 

د.م.م اقامة خالد رقم 11 طابق 2 

طريق تاركة مراكش مراكش 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128221

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 MARRAKECH HAUT DE

.GAMME

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

 4 شارع) (: عنوان املقر االجس اعي)

 2 طابق) (11 د.م.م اقامة خالد رقم)

 41111 طريق تاركة مراكش مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (511 (: السيد عبدو فارس)

بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (511 (: السيد عبدو كريم)

بقي ة)111)درهم للحصة).

بقي ة) (511 (: السيد عبدو فارس)
111)درهم.

بقي ة) (511 (: السيد عبدو كريم)
111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فارس  عبدو  السيد 
فرنسا)59111)روبيكس فرنسا.

عنوانه)ا() كريم  عبدو  السيد 
فرنسا)59111)ليل فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() فارس  عبدو  السيد 
فرنسا)59111)روبيكس فرنسا

عنوانه)ا() كريم  عبدو  السيد 
فرنسا)59111)ليل فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138580.
422I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 ENTREPRISE GENERALE
 D’INFRASTRUCTURES,

 RENOVATION ET
)CONSTRUCTION (EGIRC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 ENTREPRISE GENERALE
 D’INFRASTRUCTURES,

 RENOVATION ET
CONSTRUCTION )EGIRC( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 45 زنقة 
عبد القادر موفسقر الطابق الثاني 

رقم 4 الدار البيضاء - 22111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554119

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 ENTREPRISE GENERALE
 D ’ I N F R A S T R U C T U R E S ,
 RENOVATION ET

. (CONSTRUCTION (EGIRC
وبيع) بناء) (: غرض الشركة بإيجاز)
ج يع املباني لالسسخدامات السكنية)

أو السجارية أو الصناعية أو املهنية.
•)نشاط تجهيز البقع األرضية

والشقق) املباني  وشراء) بيع  (•
أو) وال يالت واألرا�شي املكشوفة و/)

املبنية.
وبيع) (، وشراء) (، وإدارة) (، تأجي1) (•
وتطوير) (، واملباني) األرا�شي  وتأجي1  (،
األرا�شي ومعداتها)،)وتقسيم األرا�شي

وأع ال) الري ية  الطرق  تطوير  (•
والعقارات) األرا�شي  وتطوير  الح ر 

وتطوير األرا�شي.
العقارات) (، املعامالت العقارية) (•
وإدارة) اإلدارة  (، األرا�شي) وتقييم 
املباني) تأهيل  إعادة  (، األصول)
(، الداخلي) الديكور  (، وتجديدها)

الصرف الصحي)،)صيانة املباني
القيام بأع ال الهندسة العامة) (•
الهندسة) أع ال  والصناعية وج يع 

املدنية.
•)توفي1 اليد العاملة.

•)تسويق وتأجي1 واسسي1اد وتصدير)
معدات ومواد البناء

-)ج يع ع ليات الدراسة والس ثيل)
والع والت) واإلرساليات  والوساطة 

املسعلقة باملجاالت املذكورة أعاله.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجس اعي)
الثاني) الطابق  موفسقر  القادر  عبد 
22111)الدار) (- 4)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (511 (: السيد نافع ادجار)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: الغياط) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الغياط عنوانه)ا()

س) بلوك  (2 الحسنية) (124 قم)

املح دية)28111)املح دية املغرب.

حي) ادجار عنوانه)ا() نافع  السيد 

افال ن ران القصيبة)23150)بني مالل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي) ادجار عنوانه)ا() نافع  السيد 

افال ن ران القصيبة)23150)بني مالل)

املغرب

السيد يوسف الغياط عنوانه)ا()

س) بلوك  (2 الحسنية) (124 قم)

املح دية)28111)املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28654.

423I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

FD Wear
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

45 شارع أن ا إقامة الطابق السابع 

الدار البيضاء املغرب

شركة أسهم مبسطة 

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

موتسارت وشارع أن ا إقامة الطابق 

السابع le petit paradis - الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة أسهم مبسطة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

547225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (19

مبسطة) أسهم  لشركة  األسا�شي 

بامل يزات السالية:

أسهم) شركة  (: الشركة) شكل 

مبسطة).

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FD (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Wear

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجارة العقارات.
زاوية) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

موتسارت وشارع أن ا إقامة الطابق)

الدار) (- (le petit paradis السابع)

البيضاء)املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (51 (: دنيا عروط) السيدة 

بقي ة)5.111)درهم للحصة

حصة) (51 (: السيدة فايزة كي�شي)

بقي ة)5.111)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عروط  دنيا  السيدة 

M1)،)محل اإلقامة)14)،)مج ع مارينا)

أكادير أكادير املغرب

عنوانه)ا() كي�شي  فايزة  السيدة 

الدار) أن ا  (، (39 رقم) مي وزا  شارع 

البيضاء)املغرب

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() عروط  دنيا  السيدة 

M1)،)محل اإلقامة)14)،)مج ع مارينا)

أكادير أكادير املغرب

عنوانه)ا() كي�شي  فايزة  السيدة 

الدار) أن ا  (، (39 رقم) مي وزا  شارع 

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)828639 

424I

nador conseil sarl au

OCES GROUPE
إعالن مسعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

OCES GROUPE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 

ودادية الصباح رقم ف16 حي املطار 

- 62111 الناظور املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.14483

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)16)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ت ويت السيد مح د الصغي1) مايلي:)

الحجاجي ج يع حصصه في الشركة)

)511()للسيد الحجاجي عبد الح يظ

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الحجاجي) السيد  اسسقالة  قبول 

تسيي1) منصب  من  الصغي1  مح د 

الشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اصافة نشاط جديد لغرص الشركة)

»)تصنيع وتسويق املواسي1) يس ثل في)

 PVC-PP مادة) من  وال14وفيالت 

واألملنيوم) للصدأ  املقاوم  وال والذ 

والصلب وملحقاتها«

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  النظام  تغيي1 

شركة محدودة املسؤولية الى شركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

نشاط الشركة هو):)اسسي1اد وتصدير)

وتسويق) تصنيع  (- املنسجات) ج يع 

PVC- املواسي1 وال14وفيالت من مادة)

PP)وال والذ املقاوم للصدأ واألملنيوم)

والصلب وملحقاتها.

الذي ينص على) (: و7) (6 بند رقم)
 11.111 راس ال الشركة هو) مايلي:)
مقسم ل)1111)حصة اجس اعية من)
دراهم كلها في ملك السيد) (11 قي ة)

الحجاجي عبد الح يظ
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
تسي1 الشركة من قبل السيد) مايلي:)

الحجاجي عبد الح يظ)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)25)غشت)

2122)تحت رقم)4258.
425I

STE BABOUZID

CARBURANT MLY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
CARBURANT MLY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
النهضة شارع الحسن الثاني رقم 

11 املر�شى - 71111 املر�شى العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42293

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CARBURANT MLY
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحروقات ونقل املواد البيت1ولية).
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تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) الثاني  الحسن  شارع  النهضة 
املر�شى العيون) (71111 (- املر�شى) (11

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: السيد موالي املوساوي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 1111 (: املوساوي) موالي  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد موالي املوساوي عنوانه)ا()

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد موالي املوساوي عنوانه)ا()

العيون)71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بساريخ) بالعيون  االبسدائية 

2122)تحت رقم)2984.

426I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

JALIMEDSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن ط يل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكسب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
JALIMEDSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بني مكادة 
طريق ركايع تجزئة املجد رقم 584 
مكسب في الطابق االر�شي طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130027

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.JALIMEDSA
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)بني مكادة)
 584 رقم) املجد  تجزئة  ركايع  طريق 
(- طنجة) االر�شي  الطابق  في  مكسب 

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 KG( HOLDING( :( 250 الشركة)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (251 (: السيد جرار سعيد)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (251 (: السيد جرار ج ال)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (251 (: السيد جرار أح د)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
 KG HOLDING الشركة)
اس اعيل) موالي  شارع  عنوانه)ا()
 22 رقم) اس اعيل  موالي  إقامة 

الطابق)19 91111)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() سعيد  جرار  السيد 
هولندا) روتردام  (35 ميدوورنست1ات)

3036)روتردام هولندا.
السيد جرار ج ال عنوانه)ا()عبد)
أ) بلوك  الكوثر  إقامة  بنونة  السالم 
 93000 بوجراح) (8 شقة) (4 الطابق)

تطوان املغرب.
عنوانه)ا() أح د  جرار  السيد 
روتردام) (35-3036 ميدوورنست1ات)

هولندا)3036)روتردام هولندا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد جرار خالد عنوانه)ا()شارع)
 93000 تطوان) (94 رقم) القنطرة 

تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9168.
427I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

AGDAL HOSPITALITY
شركة املساه ة

تغيي1 تس ية الشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

AGDAL HOSPITALITY شركة 
املساه ة

وعنوان مقرها االجس اعي 5 زنقة 
القا�شي بن ح ادي الصنهاجي، 

السو�شي. - 1 الرباط املغرب..
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
 161151

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تغيي1) (2122 يونيو) (30 املؤرخ في)
 AGDAL« من) الشركة  تس ية 
 YAMED« إلى) (« (HOSPITALITY

.(«(GHANDOURI
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)126522.
428I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

D-AIM Africa
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc
D-AIM Africa شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 شارع 

ناصية عبد املؤمن وشارع الرشاطي - 
1 الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 520193
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يونيو) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 HEMISPHERE()ت ويت السيد))ة
NORD 2.251)حصة اجس اعية من)
السيد) ل ائدة  حصة  (2.251 أصل)
يونيو) (30 بساريخ) (AIM DIGITAL )ة()

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833405.
429I

zagora consulting sarl

MAIAMH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع مح د 

الخامس ، 47911، زاكورة 
املغرب--------------------

MAIAMH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع رقم 
9 حي تالت تاكونيت - 47552 زاكورة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3935
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAIAMH
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر وقود.
عنوان املقر االجس اعي):)شارع رقم)
9)حي تالت تاكونيت)-)47552)زاكورة)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 251 (: والكوش) عائشة  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 751 (: بران) ايت  موحى  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة عائشة والكوش عنوانه)ا()
قصر تابوريت)47552)زاكورة املغرب.
السيد موحى ايت بران عنوانه)ا()
 24111 السبيل) 31تعاونية  الرقم)

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد عائشة والكوش عنوانه)ا()
قصر تابوريت)47552)زاكورة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 االبسدائية بزاكورة بساريخ)

2122)تحت رقم)229.
430I

STE TORNE TOP

STE TORNE TOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE TORNE TOP
 EL(QODS 2 BLOC 1 NR 193 ،

35000، TAZA(MAROC
STE TORNE TOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي القدس 
2 بلوك 1 رقم 193 - 35000 تازة 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6111

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()صابر شالة)511 
 1.111 أصل) من  اجس اعية  حصة 
إبراهيم) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

العابد بساريخ)11)ماي)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)418.
431I

REFERENCES CARROSSERIE

REFERENCES CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

REFERENCES CARROSSERIE
 NR 197 BD(LA(RESISTANCE

 ETG 6 CASABALANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 REFERENCES CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 BD LA RESISTANCE, 197

 ,6eme(CASABLANCA 20000
. CASABLANCA MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.359243
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2121 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 81.111« أي من) درهم«) (691.111«
عن) درهم«) (771.111« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2121)تحت رقم)745538.
432I

GECAFISC

FRUILEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
FRUILEG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 زنقة 

الهدهد اقامة عادل الطابق 3 - 
21521 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.347037
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 رأس الها) مبلغ  (FRUILEG
 81 اإلجس اعي) درهم وعنوان مقرها 
 3 زنقة الهدهد اقامة عادل الطابق)
- 21521)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)توقف النشاط السجاري.
81)زنقة) و حدد مقر السص ية ب)
 -  3 الطابق) عادل  اقامة  الهدهد 

21521)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

لكحل) هللا  عبد  السيد)ة()
الطابق) زنقة زرهون  (67 وعنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (21521  8 الشقة) (4

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسص ية):)81)زنقة الهدهد)

اقامة عادل الطابق)3
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836139.

433I

REFERENCES CARROSSERIE

REFERENCES CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

REFERENCES CARROSSERIE
 NR 197 BD(LA(RESISTANCE

 ETG 6 CASABALANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 REFERENCES CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 CASABLANCA CASABLANCA
.20000 CASABLANCA(MAROC

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.359243

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2121 دجن14) (21 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»830.000)درهم«)أي من)»771.111 
درهم«) (1.611.111« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

دجن14)2121)تحت رقم)816454.
434I

COMPTA DAY SERVICES

ASSOUDI AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAY SERVICES
شارع مح د الخامس الرقم 403 
الطابق الرابع بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
ASSOUDI AUTO ECOLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االول الكائن بج اعة تبانت ازيالل - 
22111 ازيالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. ASSOUDI AUTO ECOLE
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)
 Ecole Pour la(السياقة تعليم 

.(Conduite des Automobiles
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- االول الكائن بج اعة تبانت ازيالل)

22111)ازيالل املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 
111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: االزدهار) فاتحة  السيدة 
درهم) (51.111,11 بقي ة) حصة 

للحصة).
(: عسودي) الرزاق  عبد  السيد 
511)حصة بقي ة)51.111,11)درهم)

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيدة فاتحة االزدهار عنوانه)ا()
دوار اوالد يوسف اوالد سعيد الواد)
تادلة) قصبة  (23350 تادلة) قصبة 

املغرب.
عسودي) الرزاق  عبد  السيد 
الواد) العربي  ايت  دوار  عنوانه)ا()
تادلة) قصبة  (23350 تادلة) قصبة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيدة فاتحة االزدهار عنوانه)ا()
دوار اوالد يوسف اوالد سعيد الواد)
تادلة) قصبة  (23350 تادلة) قصبة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (19 بساريخ) بازيالل  االبسدائية 

2122)تحت رقم)216.
435I

CABINET BENHASSAN SARL AU

MEDCOTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
21441، الدارالبيضاء املغرب
MEDCOTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 117 زنقة 
ابن مني1 إقامة الزرقاء الطابق الثاني 
رقم 18 املعاريف - 20370 البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
544835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. MEDCOTRAV
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وأشغال مخسل ة)
(، وبحث) ومسح  دراسة  مكسب  (
والقيام بع ليات شراء)وبيع املباني أو)

غي1ها من املعامالت العقارية.
عنوان املقر االجس اعي):)117)زنقة)
ابن مني1 إقامة الزرقاء)الطابق الثاني)
البيضاء) (20370(- املعاريف) (18 رقم)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: عبد هللا) ملصنع  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد ملصنع عبد هللا عنوانه)ا()
حي السالم الزمامرة)24211)الزمامرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ملصنع عبد هللا عنوانه)ا()
حي السالم الزمامرة)24211)الزمامرة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
تحت رقم مركز الجهوي) (2122 ماي)

إلسثس ار بالبيضاء).
436I

N2M CONSEIL-SARL

IBEYAT COMPANY
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

IBEYAT COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املطار اوندا الو 51 رقم ,161 - 

62111 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IBEYAT(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.COMPANY

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة او البناء)

االسسي1اد والسصدير.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 -  161, رقم) (51 الو) اوندا  املطار 

62111)الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد عبد الح يظ طيبي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

طيبي) الح يظ  عبد  السيد 

 33 رقم) الع ال  دوار  عنوانه)ا()

الناضور) (62111 الناضور) ازغنغان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

طيبي) الح يظ  عبد  السيد 

 33 رقم) الع ال  دوار  عنوانه)ا()

الناضور) (62111 الناضور) ازغنغان 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)12)غشت)

2122)تحت رقم)4194.

437I

N2M CONSEIL-SARL

 EL MEKKAOUI

ARCHITECTES
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

 EL MEKKAOUI ARCHITECTES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني رقم 146 - 62111 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MEKKAOUI ARCHITECTES
مكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املع ارية.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 62111  -  146 رقم) الثاني  الحسن 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: املكاوي) شي اء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
املكاوي عنوانه)ا() السيدة شي اء)
شارع الحسن الثاني رقم)146 62111 

الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
املكاوي عنوانه)ا() السيدة شي اء)
شارع الحسن الثاني رقم)146 62111 

الناضور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)11)غشت)

2122)تحت رقم)4191.
438I

SAFAA

RIM REDA IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
RIM REDA IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 
كاوكي منازل تراب صيني اس ي - 

46111 اس ي املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6529

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 RIM REDA الوحيد) الشريك  ذات 
 111.111 رأس الها) مبلغ  (IMPORT
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم)
اس ي) صيني  تراب  منازل  كاوكي  (1
(: ل) نتيجة  املغرب  اس ي  (46111  -

منافسة كي1ة.
 1 رقم) السص ية ب  مقر  و حدد 
(- اس ي) صيني  تراب  منازل  كاوكي 

46111)اس ي املغرب.)
و عين:

سبهي) الكبي1  عبد  السيد)ة()
كاوكي منازل تراب) (1 رقم) وعنوانه)ا()
املغرب) اس ي  (46111 اس ي) صيني 

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)741.
439I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

AXULLEV
شركة املساه ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن ط يل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكسب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
AXULLEV شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 

مساردودان دارديلي فرنسا - 69571 
دارديلي فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.130035
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (14 في) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

 AXULLEV SUCCURSALE(التس ية
موالي) شارع  بالعنوان  والكائن 
اس اعيل إقامة موالي اس اعيل رقم)
22)الطابق)5)رقم)19)طنجة)-)91111 
طرف) من  واملسي1  املغرب  طنجة 
السيد)ة()لي ي ميجان ك يل راشيل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9073.

441I

STE CONSEIL MAROC

 ETABLISSEMENT
 NOUSSAIBA BINTO KAAB

D›ENSEIGNEMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 ETABLISSEMENT NOUSSAIBA

 BINTO KAAB D›ENSEIGNEMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 251, شارع 
ع ر املخسار زنقة نور تطوان تطوان 

93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21967

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ETABLISSEMENT NOUSSAIBA
 BINTO KAAB D’ENSEIGNEMEN
مبلغ رأس الها)81.111)درهم وعنوان)
ع ر) شارع  (,251 اإلجس اعي) مقرها 
تطوان) تطوان  نور  زنقة  املخسار 
93000)تطوان املغرب نتيجة ل):)حل)

الشركة.
 ,251 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
تطوان) نور  زنقة  املخسار  ع ر  شارع 

تطوان)93000)تطوان املغرب.)

و عين:
السيد)ة()اح د اشرقي وعنوانه)ا()
الخضراء) الجزيرة  (11215 اسبانيا)

اسبانيا ك ص ي))ة()للشركة.
حياة لهالل وعنوانه)ا() السيد)ة()
شارع واد بهت اقامة النسيم بلوك س)
3)ط)1)شقة)8 93000)تطوان املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1771.

441I

STE CONSEIL MAROC

 PIERRE
MEDITERRANEENNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 PIERRE MEDITERRANEENNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2357

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 PIERRE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (MEDITERRANEENNE
وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)
تطوان) تطوان  اإلجس اعي  مقرها 
93000)تطوان املغرب نتيجة ل):)حل)

الشركة.
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 4 رقم) السص ية ب  مقر  و حدد 

مرتيل) تطوان  شارع  أوتاح  قيسارية 

93150)مرتيل املغرب.)

و عين:

الكامل) مح د  السيد)ة()

الشويخيين ج اعة) دوار  وعنوانه)ا()

تطوان) (93000 تطوان) املالليين 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1792.

442I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

ISLAMIR CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 165av(Tanger 1er(etage(apt 3

nador، 62000، Nador(maroc

ISLAMIR CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

عاريض سكسور 1 زنقة 48 62111 

الناضور املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23747

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

2122)تم تعيين) 22)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

والشيخ حسن ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)30)غشت)

2122)تحت رقم)4272.

443I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 STE HIBAT ALKHALIL

LOGISTIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 165av(Tanger 1er(etage(apt 3

nador، 62000، Nador(maroc

 STE HIBAT ALKHALIL

LOGISTIQUE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 
لوتي اد 57 62111 الناضور املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21697
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الطالبي) نادية  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (411
1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()خالد)

افقي1 بساريخ)18)غشت)2122.
زروال) كريم  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (300
1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()خالد)

افقي1 بساريخ)18)غشت)2122.
الواحد) عبد  )ة() السيد) ت ويت 
من) اجس اعية  حصة  (300 قادري)
أصل)1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()

خالد افقي1 بساريخ)18)غشت)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)30)غشت)

2122)تحت رقم)4271.
444I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE BERHMANE
AUTO ECOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

 SOCIETE BERHMANE AUTO

ECOLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األول ايت يدير ضاية عوا - 53100 

افران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE BERHMANE AUTO

.ECOLE

سيارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السعليم.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 53100 (- األول ايت يدير ضاية عوا)

افران املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(: الكريم) عبد  برح ان  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  برح ان  السيد 
اقامة الص اء)حي) (14 عنوانه)ا()رقم)

بئ1 انزران)53100)افران املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الكريم) عبد  برح ان  السيد 
اقامة الص اء)حي) (14 عنوانه)ا()رقم)

بئ1 انزران)53100)افران املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) بازرو  االبسدائية 

2122)تحت رقم)276.

445I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

FAJR LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

 AVENUE(DE(LA(RESISTANCE 24

N°16، 90020، Tanger(Maroc

FAJR LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الزودية شارع الوحدة الوطنية رقم 

22 الطابق الثالث طنجة 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130091

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FAJR (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOGISTIQUE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  الدولي  الطرقي 

الغي1.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الزودية شارع الوحدة الوطنية رقم)

 91111 طنجة) الثالث  الطابق  (22

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: محداد) رشيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد محداد عنوانه)ا()حي)
اعزيزبو زنقة ابو بكر بن مروان رقم)5 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد رشيد محداد عنوانه)ا()حي)
اعزيزبو زنقة ابو بكر بن مروان رقم)5 

91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256937.
446I

NOTAIRE

TRADERNITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TRADERNITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 4 
غشت، تجزئة ليزارين حي راسين - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
. 389169

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)15)يوليوز)2122)تقرر إنشاء)
التس ية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
 SUCCURSALE TRADERNITE 1
رحو،) أوالد  شارع  بالعنوان  والكائن 
رقم)30)و32))سابقا الطريق الثالثية)
سيدي) الصناعي  الحي  (، ()1129
البيضاء) الدار  (21281 (- معروف)
السيد)ة() طرف  من  واملسي1  املغرب 

بن كي1ان س ية).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834126.

447I

مكسب الحسابات ح ل

STE OULED ABDELJALIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الحسابات ح ل
21 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الج اعة ، 20430، الدار البيضاء 

املغرب
STE OULED ABDELJALIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

21111 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. OULED ABDELJALIL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
61)محج) (: عنوان املقر االجس اعي)
اللة ياقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

21111)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
شامة) الرداد  ابن  السيدة 
البيضاء) (29491 مديونة) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

شامة) الرداد  ابن  السيدة 
البيضاء) (29491 مديونة) عنوانه)ا()

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835770 .
448I

CFCIM

 Conseils Négoces et
 Services Europe Afrique
CNSEA استشارات األعمال 

والخدمات أوروبا وأفريقيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 20130، 

الدار البيضاء املغرب
 Conseils Négoces et Services

 Europe Afrique CNSEA
استشارات األع ال والخدمات 

أوروبا وأفريقيا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 144 

شارع مح د س يحة ، الطابق 6 ، 
شقة 35 - درب ع ر - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 Conseils Négoces et Services
Europe Afrique CNSEA)استشارات)

األع ال والخدمات أوروبا وأفريقيا.
السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالسسي1اد والسصدير وتقديم املشورة)
وشراء)وبيع ج يع األصناف الحرفية)

املحلية وكذلك املعدات الصناعية
ستش ل الخدمات)،)من بين أمور)
نقل هذه البضائع للس اح) (، أخرى)

بالنشاط الكامل
املعدات) ج يع  في  السجارة 
والسياحية) والزراعية  الصناعية 
وج يع) العامة  واألشغال  والبناء)

املعدات األخرى).
 144 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(، (6 الطابق) (، شارع مح د س يحة)
شقة)35)-)درب ع ر)-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عام سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
رينيه) (، سي1ج) جيليت  السيد 
روندونور) دي  ٱمباس  (6 عنوانه)ا()
فالينز) سان كريسسوف دي  (35140

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
رينيه) (، سي1ج) جيليت  السيد 
روندونور) دي  ٱمباس  (6 عنوانه)ا()
فالينز) سان كريسسوف دي  (35140

فرنسا
(- بساريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

449I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

G5 HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن ط يل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكسب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
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G5 HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بني مكادة 

طريق ركايع تجزئة املجد رقم 584 

مكسب في الطابق االر�شي طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130037

 13 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 G5 (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HOLDING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.HOLDING

عنوان املقر االجس اعي):)بني مكادة)

 584 رقم) املجد  تجزئة  ركايع  طريق 

(- طنجة) االر�شي  الطابق  في  مكسب 

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد أح د جرار):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جرار  أح د  السيد 

 3036 هولندا) روتردام  ميدورنست1ا 

روتردام هولندا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() جرار  أح د  السيد 

 3036 هولندا) روتردام  ميدورنست1ا 

روتردام هولندا.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9177.

451I

YAKI BUSINESS

 WASTE واسط روسيكلين 

RECYCLING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YAKI BUSINESS

 RSD(MYSSIL(ETG 5 N 64 ،

90000، TANGER(MAROC

 WASTE واسط روسيكلين 

RECYCLING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

ادريسية زنقة غزوة الخندق رقم 2 

الطابق 2 - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.90399

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)24)يوليوز)2122)تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

روسيكلين) واسط  الوحيد  الشريك 

مبلغ) (WASTE RECYCLING
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

زنقة) ادريسية  اإلجس اعي حي  مقرها 

 -  2 الطابق) (2 رقم) الخندق  غزوة 

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (91111

اسسحالة اسس رار الشركة في النشاط)

السعامالت) تحقيق  عدم  ظل  في 

الناج ة عن) السجارية بسبب األزمة 

اشسداد) جهة،) من  كورونا  في1وس 

حدة املنافسة،)وعدم الحصول على)

وسائل) في  لالستث ار  البنكي  الدعم 

النقل..

حي) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 2 ادريسية زنقة غزوة الخندق رقم)

الطابق)2 - 91111)طنجة املغرب.)

و عين:
الزغاري) الحق  عبد  السيد)ة()
النعيم) الحسني  املج ع  وعنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (91111  55 رقم) (2

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (16 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8635.
451I

GENERAL NEGOCE SOLUTION

 GENERAL NEGOCE
SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GENERAL NEGOCE SOLUTION
14 شارع الحسين خضار طابق 
3 شقة رقم 6 املدينة الجديدة ، 
30000، فاس امل لكة املغربية

 GENERAL NEGOCE SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 شارع 
الحسين خضار طابق 3 شقة رقم 
6 املدينة الجديدة 30000 فاس 

امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
.GENERAL NEGOCE SOLUTION

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
.(Quincaillerie (Md en détail

14)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
رقم) شقة  (3 طابق) خضار  الحسين 
فاس) (30000 الجديدة) املدينة  (6

امل لكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
1.111)حصة) (: السيد ع ر ايوس)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد ع ر ايوس عنوانه)ا()درب)
غلف زنقة)17)رقم)16 21112)الدار)

البيضاء)امل لكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ع ر ايوس عنوانه)ا()درب)
غلف زنقة)17)رقم)16 21112)الدار)

البيضاء)امل لكة املغربية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3530.

452I

BUSINESS CENTER.COM

TECHNO IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

TECHNO IT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
ان ا 5 الطابق س لي شارع لحسن 
البصري - 20390 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
433507



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17124

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)21)يوليوز)2122)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع) س لي  الطابق  (5 ان ا) »شارع 

الدار) (20390 (- البصري) لحسن 

أنا�شي) »الحي  إلى) املغرب«) البيضاء)

 14 رقم) مكازة  د  إقامة  (4 مج وعة)

 21111 (- مقاطعة سيدي ال14نو�شي)

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836175.

453I

MOORE CASABLANCA

اس ال ام كونساي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

اس ال ام كونساي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

زنقة موزار وشارع ان ا، اقامة لوبتي 

بارادي الطابق السابع الدار البيضاء 

- 20370 الدار البيضاء أملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

551571

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)اس ال)

ام كونساي.

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غي1) أو  مباشر  بشكل  الشركة  من 

مباشر سواء)في املغرب أو في الخارج:

عن) باألصالة  الشركة  تع ل  (-

األوراق) إدارة  أو  وضع  في  ن سها 

املالية القابلة للسحويل أو في معامالت)

األوراق املالية أو في مراقبة الشركات)

؛

املال) رأس  في  املشاركة  (-

واالستث ار.

للشركات) الخدمات  تقديم  (-

واملؤسسات.
زاوية) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
اقامة لوبتي) زنقة موزار وشارع ان ا،)

بارادي الطابق السابع الدار البيضاء)

- 20370)الدار البيضاء)أملغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة سلمى العلمي):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العلمي  سلمى  السيدة 
اقامة) الدين  تاج  الجياللي  بن  زنقة 

س) شقة  (5 طابق) درج س  ياس ين 

21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

أملغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() العلمي  سلمى  السيدة 
اقامة) الدين  تاج  الجياللي  بن  زنقة 

س) شقة  (5 طابق) درج س  ياس ين 

21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

أملغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)832117.

454I

MOORE CASABLANCA

كابيطال إيغانيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

كابيطال إيغانيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي فضاء باب 

ان ا 3، زنقة باب املنصورع ارة س 

الطابق 1 مكسب 3 الدار البيضاء - 

21251 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551569

في مؤرخ  حر  عقد   ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يونيو) (28  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

كابيطال إيغانيس.

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غي1) أو  مباشر  بشكل  الشركة  من 

مباشر سواء)في املغرب أو في الخارج:

املال) رأس  في  املشاركة  (-

واالستث ار.

عن) باألصالة  الشركة  تع ل  (-

األوراق) إدارة  أو  وضع  في  ن سها 

املالية القابلة للسحويل أو في معامالت)

األوراق املالية أو في مراقبة الشركات)

والخ14ة) والسدريب  الدراسة  (-

للشركات) والدعم  والسحليل 

واملنظ ات)؛

-)تقديم الخدمات للشركات.
االسسي1اد والسصدير والبيع ع14) (-

اإلنت1نت.
وبيع واسسي1اد) أي نشاط لشراء) (-

وتصدير ج يع السلع)؛
تسويق وتوزيع هذه السلع وأي) (-

نشاط مسعلق بها)؛
في) الج لة  أو  السجزئة  تجارة  (-

املنسجات املسسوردة أو املصنعة).
فضاء) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
باب ان ا)3،)زنقة باب املنصورع ارة)
س الطابق)1)مكسب)3)الدار البيضاء)-)

21251)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
111)حصة) (: السيد ع ر حديوي)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حديوي  ع ر  السيد 
الدار) دياب  عين  كوناسيي  تجزئة 
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() حديوي  ع ر  السيد 
الدار) دياب  عين  كوناسيي  تجزئة 
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)832116.
455I

STE FACILITY.CASH 

 STE JINANE COSMETICS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI



17125 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

 STE JINANE COSMETICS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

ملوية تجزئة النسيم امللك املسمى 

ح يدو 11 جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1673

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر) (2122 أبريل) (14 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STE JINANE ذات الشريك الوحيد)

مبلغ) (COSMETICS SARL AU

وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)

مقرها اإلجس اعي شارع ملوية تجزئة)

 11 ح يدو) املسمى  امللك  النسيم 

-)35100)جرسيف املغرب) جرسيف)

نتيجة ل):)املنافسة السيئة.

شارع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

املسمى) امللك  النسيم  تجزئة  ملوية 

 35100 (- جرسيف) (11 ح يدو)

جرسيف املغرب.)

و عين:

السيد)ة()هند الحيالت وعنوانه)ا()

شارع ملوية تجزئة النسيم جرسيف)

ك ص ي) املغرب  جرسيف  (35100

)ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ)21)يونيو)

2122)تحت رقم)1339.

456I

STE FACILITY.CASH 

STE RED SHARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

STE RED SHARK SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي امللك 
املسمى »بلقاسمي مح د« بركينات 

ص صافات بركين جرسيف - 
35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2119 شتن14) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RED SHARK SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة)،)الس اوض.
امللك) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بركينات) مح د«) »بلقاسمي  املسمى)
(- جرسيف) بركين  ص صافات 

35100)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد ع اد بلقاسمي):)51)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 51 (: الوحداني) رضوان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بلقاسمي  ع اد  السيد 
جرسيف) (12 الراشيدية) تجزئة 

35100)جرسيف املغرب.
الوحداني) رضوان  السيد 
جرسيف) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بلقاسمي  ع اد  السيد 
جرسيف) (12 الراشيدية) تجزئة 

35100)جرسيف املغرب
الوحداني) رضوان  السيد 
جرسيف) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ)29)أبريل)

2122)تحت رقم)1310.
457I

STE FACILITY.CASH 

شركة اياديدي كار
إعالن مسعدد القرارات

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

شركة اياديدي كار »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

موالي الحسن رقم 112 جرسيف - - 
جرسيف املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1283
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)31)ماي)2122
تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مهدي) السيد:) الحصص  كامل  بيع 

لكبي1 ل ائدة السيد:)ع اد بحباح
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ك سي1) بحباح  ع اد  السيد:) تعيين 

وحيد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مهدي) السيد:) الحصص  كامل  بيع 

لكبي1 ل ائدة السيد:)ع اد بحباح

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

بحباح) ع اد  السيد:) تعيين  مايلي:)

ك سي1 وحيد للشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ)13)يونيو)

2122)تحت رقم)1336.

458I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

 AFRAH BOUGRINE DES
FETES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ع ارة رقم 24 الطابق الثاني شقة 

12 شارع عالل بن عبد هللا م.ج. ، 

51111، مكناس املغرب

 AFRAH BOUGRINE DES FETES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القبو رقم 

35 تجزئة الي ن - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

56559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AFRAH BOUGRINE DES FETES
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ت وين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الح الت.

عنوان املقر االجس اعي):)القبو رقم)
مكناس) (51111 (- الي ن) تجزئة  (35

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: بوكرين) سناء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوكرين  سناء) السيدة 
رقم)15)زنقة)18)عين الشبيك ب م ع)

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بوكرين  سناء) السيدة 
رقم)15)زنقة)18)عين الشبيك ب م ع)

51111)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)2415.

459I

مكسب املحاسبة ومراجعة الحسبات اليعقوبي

كليك بوك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة ومراجعة الحسبات 
اليعقوبي

46 مكرر زنقة الكويرة حي لي1اك ، 
settat maroc ،26111

كليك بوك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75 شارع 
انجيل قريبة دي بروفانس طابق 9 
شقة ب 118 الدار البيضاء 20300 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
551411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
كليك) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

بوك.
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أجهزة االتصال.
75)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
 9 انجيل قريبة دي بروفانس طابق)
الدار البيضاء)20300  (118 شقة ب)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() له وز  خالد  السيد 
 32 رقم) س  بلوك  النخيل  اقامة 
البيضاء) الدار  معروف  سيدي 

20300)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() له وز  خالد  السيد 
 32 رقم) س  بلوك  النخيل  اقامة 
البيضاء) الدار  معروف  سيدي 

20300)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)833086.
461I

cabinet el asfari

س ف ز كونسيلتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet el asfari
63 شارع موالي يوسف ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
س ف ز كونسيلسين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الحرية الطابق3الشقة5 - 21111 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

:)س ف) ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

ز كونسيلسين.

ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال نادق

ادارة املقاهي واملطاعم.
زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)

 21111  - الطابق3الشقة5  الحرية 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(: الزهراء) فاط ة  شهي1  السيدة 

251)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

.

حصة) (251 (: السيد شهي1 مح د)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد شهي1 ح يض):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الزهراء) فاط ة  شهي1  السيدة 
مو�شى) ابو  19زنقة  عنوانه)ا()

 21111 املعاريف) طابق2) الجازولي 

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() مح د  شهي1  السيد 
الجازولي طابق2  ابو مو�شى  19زنقة 

الدارالبيضاء) (21111 املعاريف)

املغرب.

عنوانه)ا() ح يض  شهي1  السيد 
املاروني) ابواسحاق  44زنقة 

 21111 الطابق3الشقة6املعاريف)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() ح يض  شهي1  السيد 
املاروني) ابواسحاق  44زنقة 

 21111 الطابق3الشقة6املعاريف)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835107.

461I

CAP MONDIAL COMPTA

COCHES DORADOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2

 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC

COCHES DORADOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي قيسارية 

بوطاهر رقم 8 الطابق االول حي 

املنضر ج يل زنقة 71 رقم 9 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.116583

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يوليوز) (28 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 COCHES الوحيد) الشريك  ذات 

رأس الها) مبلغ  (DORADOS

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

 8 رقم) بوطاهر  قيسارية  اإلجس اعي 

الطابق االول حي املنضر ج يل زنقة)
طنجة) (91111 (- طنجة) (9 رقم) (71

املغرب نتيجة ل):)الصعوبات املالية.
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و حدد مقر السص ية ب قيسارية)

حي) االول  الطابق  (8 رقم) بوطاهر 
9)طنجة) 71)رقم) املنضر ج يل زنقة)

املغرب)91111)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()مني1 الشراط وعنوانه)ا()
 91111  21 رقم) (2 حي بنكي1ان زنقة)

طنجة املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256644.

462I

WEJ CONSULTING

EOASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WEJ CONSULTING

 TANGER(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

EOASIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يوسف بن تاش ين الطابق 2 شقة 8 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.99847

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2121 يوليوز) (17 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 111.111 رأس الها) مبلغ  (EOASIS

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع)

يوسف بن تاش ين الطابق)2)شقة)8 

طنجة)-)91111)طنجة املغرب نتيجة)

لالشسغال) طلبات  توفر  عدم  (: ل)

واملعامالت).

شارع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

يوسف بن تاش ين الطابق)2)شقة)8 

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.)

و عين:
احساين) مح د  السيد)ة()
 45 زنقة) الزهراء) حي  وعنوانه)ا()
طنجة املغرب) (91111 طنجة) (9 رقم)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2121)تحت رقم)5895.

463I

مكسب املحاسبة الصالحي

SOCIETE ANFEG NEGOCE
إعالن مسعدد القرارات

مكسب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
 SOCIETE ANFEG NEGOCE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 37 
زنقة القنيطرة - 61111 وجدة 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.19225

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)17)يوليوز)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
الذي) القراراألول:) رقم  قرار 
رأس ل) رفع  مايلي:) على  ينص 
درهم) (111.111,11 من) الشركة 
ودلك) درهم  الى5.300.000,00)
امل حددة) الشركة  ديون  بادماج 
واملسسحقة املقدرة ب3.300.000,00 
الشركة) ارباح  جزء) وادماج  درهم 

املقدرة ب1.611.111,11)درهم).)
قرار رقم القرارالثاني:)الذي ينص)
املال) رأس ال  تخ يض  مايلي:) على 
درهم) (2.111.111,11 قدره) ب ا 

المسصاص العجز املحاسباتي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)
النظام األسا�شي السالية:)

السادس:) ال صل  رقم  بند 
على) ينص  الذي  الرأس ال:)
في) الشركة  رأس ال  حدد  مايلي:)
مساه ة) درهم  (3.300.000,00

السيدأقاللوش عبد هللا.
السابع:) ال صل  رقم  بند 
مايلي:) على  ينص  الذي  الحصص:)
 33000 الى) الشركة  رأس ال  فسم 
حصة من فئة)111,11)درهم للحصة)
م لوكة م ن طرف السيد اقاللوش)

عبد هللا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1284.

464I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

نوطرسيون غيش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسس رار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
نوطرسيون غيش »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 8 شارع 
الكندي ع ارة سانسا كالرII الطابق 7 

رقم 17 - - طنجة املغرب .
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.113245

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2122)تقرر ما يلي:
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسائر املسجلة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256779.

465I

ste(cofiguer(sarl

STE LASER LAMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE LASER LAMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االول بحرشة بوحامد جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LASER LAMO
-لحام:) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقش على الحديد وااللي نيوم.
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- جرسيف) بوحامد  بحرشة  االول 

35100)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد مح د لكرد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لكرد  مح د  السيد 
 35100 جرسيف) بوحامد  حرشة 

جرسيف املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() لكرد  مح د  السيد 
 35100 جرسيف) بوحامد  حرشة 

جرسيف املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ)23)غشت)

2122)تحت رقم)1382/2022.
466I

كومافيد

 SOCIETE MALKI D›ETUDE
ET REALISATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

كومافيد
11 شارع عبد هللا ش شاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب
 SOCIETE MALKI D›ETUDE

ET REALISATION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املنار 

تجزئة العاقل زنقة أ رقم 14 - 
61111 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18525
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) املؤرخ في)23)غشت)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE MALKI D’ETUDE ET
REALISATION SARL)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
العاقل) تجزئة  املنار  حي  اإلجس اعي 
زنقة أ رقم)14 - 61111)وجدة املغرب)
على) الشركة  توفر  عدم  (: ل) نتيجة 

الشروط التي أسست من اجلها.
و حدد مقر السص ية ب حي املنار)
تجزئة العاقل زنقة أ رقم)14 - 61111 

وجدة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مح د مالكي وعنوانه)ا()
حي املنار تجزئة العاقل زنقة أ رقم)14 
)ة() ك ص ي) املغرب  وجدة  (61111

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

حي املنار تجزئة) (: املسعلقة بالسص ية)

العاقل زنقة أ رقم)14

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1269.

467I

BCNG

STE. Skytech aviation
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE. Skytech(aviation شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

21151 الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.532709

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ت ويت السيد))ة()عبداإلله بل ان)

151)حصة اجس اعية من أصل)451 

يوسف) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

عطيف بساريخ)14)يونيو)2122.

ت ويت السيد))ة()حسن الح دي)

151)حصة اجس اعية من أصل)451 

يوسف) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

عطيف بساريخ)29)غشت)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835449.

468I

CDH AUDIT ET CONSEILS

FBA LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

FBA LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

لقواسم ، رمل الهالل ، سيدي 

معروف - بوسكورة - الدار البيضاء - 

21521 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FBA (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. LOGISTICS

غرض الشركة بإيجاز):)-)

املنسجات) من  وسيلة  بأي  النقل 

واألشياء) الغذائية  واملواد  والبضائع 

عن) جهة  وألي  املصادر،) ج يع  من 

طريق البحر وال14 والجو.)

تأجي1 ج يع أنواع املركبات) (-

وج يع معدات املناولة والرفع وج يع)

اآلليات.

والسأجي1) والس ريغ  املناولة  (-

والسخزين.

ج يع) وإيداع  تخزين  (-

املنقولة) واملواد  واملنسجات  البضائع 

عن طريق البحر وال14 والجو.)

الس ثيل) ع ليات  ج يع  (-

املسعلقة) والس سرة  والع والت 

وجه) وعلى  أعاله  بالخدمات 

الخصوص ع ولة النقل من أي نوع:)

الجوي والبحري وال14ي.

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة)
للشركة في ج يع الع ليات السجارية)
التي قد تكون مرتبطة بأحد األشياء)
إنشاء) طريق  عن  أعاله  املذكورة 
مؤسسات) أو  عدادات  أو  شركات 
طريق) عن  أو  نوع  أي  من  جديدة 
شراء) أو  االكسساب  أو  املساه ة 
األوراق املالية أو الحقوق االجس اعية)
أو االندماجات أو املشاريع املشت1كة أو)

غي1 ذلك.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
سيدي) (، الهالل) رمل  (، لقواسم)
معروف)-)بوسكورة)-)الدار البيضاء)-)

21521)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد كريم الغ ارتي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (511 (: السيد علي اشبان)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد كريم الغ ارتي):)511)حصة)

مدفوعة بالكامل بقي ة)111)درهم.
حصة) (511 (: السيد علي اشبان)

مدفوعة بالكامل بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الغ ارتي  كريم  السيد 
 TR( 33( 8302( VH( Emmeloord

8302)هولندا هولندا.
 2 عنوانه)ا() اشبان  علي  السيد 
اقامة سهام الطابق االول كالي ورنيا)

21151)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الغ ارتي  كريم  السيد 
 TR( 33( 8302( VH( Emmeloord

8302)هولندا هولندا
 2 عنوانه)ا() اشبان  علي  السيد 
اقامة سهام الطابق االول كالي ورنيا)

21151 21151 21151
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.
469I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيستويست هولدينغ كومبني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع مح د الخامس وشارع 

ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

إيسسويست هولدينغ كومبني شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 212 شارع 

عبد املومن رقم 5 ،كريدوم - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.518359

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)15)يوليوز)2122)تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد إيسسويست هولدينغ)

 111.111 رأس الها) مبلغ  كومبني 

 212 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي)

(- ،كريدوم) (5 شارع عبد املومن رقم)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

ل):)انعدام اآلفاق السس رار النشاط.

و حدد مقر السص ية ب)212)شارع)

عبد املومن رقم)5)،كريدوم)-)21111 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()مريم الوزاني وعنوانه)ا()

 8 حي النزاهة زنقة الشيخ ميارة رقم)

)ة() املغرب ك ص ي) طنجة  (91111

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835855.

471I

FOUZMEDIA

JINANE GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
JINANE GARDEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
موالي عبد العزيز اقامة موالي عبد 
العزيز رقم 4 - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.JINANE GARDEN
مصدر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعديد من انواع البضائع.
59)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
موالي عبد العزيز اقامة موالي عبد)
القنيطرة) (14111  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اوشين  الغازي  السيد 
الحسي ة) (32000 داود) بن  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() اوشين  الغازي  السيد 

حي بن داود)32000)الحسي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم)-.

471I

STE CECONA SARL

ISSOUSSI EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

ISSOUSSI EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بوشواف اوالد لحسن رقم 8 الناظور 

62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

24519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ISSOUSSI EXPRESS
1()مقاول) غرض الشركة بإيجاز):)

مصحوبة) الغي1  االمسعة  النقل 

الت1اب) ع14  الغي1  لحساب  والبضائع 

الوطني والدولي.

2()السصدير واالسسي1اد والسجارة.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بوشواف اوالد لحسن رقم)8)الناظور)

62111)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: السو�شي) مراد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 1111 (: السو�شي) مراد  السيد 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السو�شي  مراد  السيد 

حي عريض)3)تجزئة زعنان زنقة)319 

62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() السو�شي  مراد  السيد 

حي عريض)3)تجزئة زعنان زنقة)319 

62111)الناظور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)23)غشت)

2122)تحت رقم)4241.

472I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

RIKKO LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUKHAR Choukri Expert-

 Comptable(DPLE, Commissaire

 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca

3 زنقة كال ان زاوية شارع عبد 

املومن وزنقة بيالن الدار البيضاء ، 

20360، الدار البيضاء املغرب

 RIKKO LUXURY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي بوسكورة - 
املركز السجاري فيالج BO، املحل رقم 

7 - 27182 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553859
 18 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RIKKO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.LUXURY
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األثاث بالسقسيط)
تسويق) شراء،) بيع،) اسسي1اد،) (-
األثاث) عناصر  في  والسجارة  ت ثيل 

والديكور الداخلي
-)املشاركة املباشرة أو غي1 مباشرة)
في املناقصات العامة أو الخاصة في)

املغرب أو في الخارج.
-)ت ثيل ج يع العالمات السجارية)

أو االمسياز في املغرب أو في الخارج
أي قطعة أثاث واألثاث) شراء،) (-

الداخلي)
عنوان املقر االجس اعي):)بوسكورة)
املحل) (،BO فيالج) السجاري  املركز  (-
رقم)7 - 27182)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 611.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد ديان سعيد):)3.000)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد ديان خالد):)3.000)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعيد  ديان  السيد 
سيدي) (15 رقم) السالمة  تجزئة 
البيضاء) الدار  (21662 معروف)

املغرب.

فيال) السيد ديان خالد عنوانه)ا()
بوسكورة،) الخضراء) املدينة  (179
البيضاء) الدار  (27182 النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  ديان  السيد 
سيدي) (15 رقم) السالمة  تجزئة 
البيضاء) الدار  (21662 معروف)

املغرب
فيال) السيد ديان خالد عنوانه)ا()
بوسكورة،) الخضراء) املدينة  (179
البيضاء) الدار  (27182 النواصر)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835809.

473I

مكسب السوتيق

 LEAN ENGLISH
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

مكسب السوتيق
اقامة ياس ينة 3 زنقة ابن العريف 
مكسب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
 LEAN ENGLISH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء رقم بالل الطابق الخامس 
11 زنقة عزيز املعاريف - 21211 

الدار البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.403957

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يناير) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()التهامي زخروف)
330)حصة اجس اعية من أصل)330 
حصة ل ائدة السيد))ة()عبدالح يد)

سعدالدين بساريخ)14)يناير)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835648.

474I

ASILAH NEW

ASILAH NEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASILAH NEW
12 خالد ابن الوليد الطابق الثالث 

رقم 8 ، 91181، طنجة املغرب
ASILAH NEW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 خالد 
ابن الوليد الطابق الثالث رقم 8 - 

91181 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128127

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ASILAH NEW
إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
12)خالد) (: عنوان املقر االجس اعي)
 -  8 رقم) الثالث  الطابق  الوليد  ابن 

91181)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 51 (: أزريوح) املجيد  عبد  السيد 

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (51 (: عسيكي) عزيز  السيد 

بقي ة)1.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

أزريوح) املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة كريم رقم)1 91151 

أصيلة املغرب.

عنوانه)ا() عسيكي  عزبز  السيد 

 Molenweg( 24( 2930( Brasschaat

بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

أزريوح) املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة كريم رقم)1 91151 

أصيلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)5711.

475I

Afifa(BELHANA

TABIA PREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Afifa(BELHANA

شارع 11 يناير٬ ع ارة ٲدرار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكسب رقم 3 حي 

الداخلة، 81161، ٲكادير٬ املغرب

TABIA PREFA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11، 
زنقة 2 مارس، الحي الصناعي - 

81121، أكادير، املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:



17131 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TABIA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PREFA
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النشاطات) وج يع  البناء،) مواد 

األخرى.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- الحي الصناعي) مارس،) (2 زنقة) (،11

81121،)أكادير،)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:
السيد مح د سعيد كرم):)1.111 
حصة بقي ة)111,11)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

كرم) سعيد  مح د  السيد 
زنقة) (،46 رقم) فيال غيثة،) عنوانه)ا()
املنطقة السكنية،) املخسار السو�شي،)

81111،)أكادير،)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
كرم) سعيد  مح د  السيد 
46،)شارع) عنوانه)ا()فيال غيثة،)رقم)
املنطقة السكنية،) املخسار السو�شي،)

81111،)أكادير،)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118145.
476I

CABINET BADREDDINE

T.M.T.N
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي1ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 1، مراكش املغرب
T.M.T.N شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

رقم 30 تجزئة أمل 2 الطابق الثاني 
الشقة رقم 18 تيت مليل - * الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.306319

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
والكائن بالعنوان) (T.M.T.N التس ية)
ع ارة) العزوزية  تجزئة  يبيتي  اقامة 
41111)مراكش) 41/أ)-) 12أ4)الشقة)
السيد)ة() طرف  من  واملسي1  املغرب 

بهديدي يوسف.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834284.

477I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أنكولي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
أنكولي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 14 زنقة 
الحافة مرشان - 91111 طنجة 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.32523

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 يونيو) (21 املؤرخ في)
أنكولي شركة ذات مسؤولية محدودة)
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوان  درهم  (11.111
(- 14)زنقة الحافة مرشان) اإلجس اعي)
91111)طنجة املغرب نتيجة النعدام)

اآلفاق.

و عين:
طاغالون) إيف جرمان  السيد)ة()
باسطوريل) زنقة  (8 وعنوانه)ا()

)ة() ك ص ي) فرنسا  باريس  (75003

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
زنقة) (14 وفي) (2122 يونيو) (27 بساريخ)

طنجة) (91111 (- مرشان) الحافة 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256849.

478I

CANOCAF SARL

ASSURANCES DRIOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC

 ASSURANCES DRIOUCH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

الحسن الثاني وشارع أم الربيع - 

62253 الدريوش املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)15)غشت)2122)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»زاوية شارع الحسن الثاني وشارع أم)

الربيع)-)62253)الدريوش املغرب«)إلى)

»شارع الحسن الثاني،)تجزئة النسيم)

 62253 (- الع ران) حي  (CM( C13

الدريوش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)30)غشت)

2122)تحت رقم)4239.

479I

YF CONSULTING SERVICES

 BN CENTRE DE
FORMATION PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 BN CENTRE DE FORMATION

PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 14111 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.63075

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 غشت) (24 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BN CENTRE ذات الشريك الوحيد)
مبلغ) (DE FORMATION PRIVE
وعنوان) درهم  (41.111 رأس الها)
موالي) إقامة  (59 اإلجس اعي) مقرها 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)
14111)القنيطرة) (- 4)القنيطرة.) رقم)
املغرب نتيجة ل):)صعوبة في الس ويل..
و حدد مقر السص ية ب)59)إقامة)
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)
 14111 (- القنيطرة.) (4 رقم) العزيز 

القنيطرة املغرب.)
و عين:

الشريف) بن  نجالء) السيد)ة()
 34 شقة) لبنان  زنقة  (8 وعنوانه)ا()
الرباط.) (11111 الرباط) املحيط 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسص ية):)59)إقامة موالي)
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)

رقم)4)القنيطرة.



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17132

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)92403.
481I

مكسب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE ERRIFAK ALI ET
FILS

إعالن مسعدد القرارات

مكسب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
 SOCIETE ERRIFAK ALI ET FILS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 
الصناعي 2 الرقم 194 - 61111 

وجدة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.22717

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)17)يوليوز)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
1/رفع رأس ال الشركة) قرار رقم)
الذي) األرباح:) من  جزء) بادماج 
مبلغ) بادماج  مايلي:) على  ينص 
مايعادل) اي  درهم  (1.300.000,00
13000)حصة من فئة)111,11)درهم)

مسسقطعة من األرباح املحققة).
2/رفع راس ال الشركة) قرار رقم)
بخصم من الديون املبالغ املسسحقة)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركاء:)
خصم مبلغ)491.111,11)درهم اي ما)
يعادل)4911)حصة من فئة)111,11 
درهم من الديون واملبالغ السسخقة)

للشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
السادس:) ال صل  رقم  بند 
على) ينص  الذي  الرأس ال:)
في) الشركة  رأس ال  حدد  مايلي:)
من) مساه ة  درهم  (1.811.111,11
1/السيد عبد) كاألتي:) طرف الشركاء)
اقاللوش..........1.261.111,11 هللا 

السيد عبد الرحيم اقالل (/2. درهم)

وش.................541.111,11)درهم)

بند رقم ال صل السابع:)الحصص:)

الذي ينص على مايلي:)قسم رأس ال)

فئة) من  حصة  (18111 ال) الشركة 

على) موزعة  للحصة  درهم  (111,11

عبد هللا) السيد  (/1 كالسالي) الشركاء)

 12611 اقاللوش.........................

الرحيم) عبد  السيد  (/2.. حصة)

5411)حصة.اي) أقاللوش.................)

ما مج وعه)18111)حصة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1293.

481I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE CHAHBOUN DES
MINES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE CHAHBOUN DES MINES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

صاكة جرسيف - 35100 جرسيف 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1187

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ت ويت السيد))ة()موالي عبد هللا)

حصة اجس اعية من أصل) (5 فوزي)

جيانك) )ة() حصة ل ائدة السيد) (30

شيانكشون بساريخ)21)يوليوز)2122.

ت ويت السيد))ة()عث ان مزقور)5 

حصة اجس اعية من أصل)21)حصة)
ل ائدة السيد))ة()جيانك شيانكشون)

بساريخ)21)يوليوز)2122.

ت ويت السيد))ة()امح د العابد)4 

حصة اجس اعية من أصل)17)حصة)
ل ائدة السيد))ة()جيانك شيانكشون)

بساريخ)21)يوليوز)2122.

القادر) عبد  )ة() السيد) ت ويت 

3)حصة اجس اعية من أصل) العابد)

جيانك) )ة() حصة ل ائدة السيد) (16

شيانكشون بساريخ)21)يوليوز)2122.

ت ويت السيد))ة()يحيى عساوي)3 

حصة اجس اعية من أصل)17)حصة)
ل ائدة السيد))ة()جيانك شيانكشون)

بساريخ)21)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ)11)غشت)

2122)تحت رقم)1364/2022.

482I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

بوصابون ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

بوصابون ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 815 
رقم 2 حي املسي1ة اكادير - 81111 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

بوصابون ترانس.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدولي للطرود لحساب الغي1.

عنوان املقر االجس اعي):)زنقة)815 
 81111 (- اكادير) حي املسي1ة  (2 رقم)

اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: السيد بوصابون الطيب)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الطيب) بوصابون  السيد 
ع ارة) سوس  فال  اقامة  عنوانه)ا()
 81111 19)بنسركاو اكادير) 16)شقة)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() زكرياء) الجبلي  السيد 
اكادير) الداخلة  رحي  (5 ق) بلوك 

81111)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118161.

483I

ACO CONSULTING

BONONI
إعالن مسعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
BONONI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 29، 
املنطقة الصناعية دار بوعزة - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.118561

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 25)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

البنود:) ج يع  تغيي1  تم  رقم  بند 

الذي ينص على مايلي:)النه تم تحيين)

القانون االسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833346.

484I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SAYF GAMING WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 81BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

 STE SAYF GAMING WORLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

العث انية 4-9 الحي االداري الطابق 

الثالت بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11633

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

2122)تقرر حل) 14)غشت) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ) (SAYF GAMING WORLD

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

العث انية) تجزئة  اإلجس اعي  مقرها 

الثالت) الطابق  االداري  الحي  (4-9

بني مالل املغرب) (23000 (- بني مالل)

نتيجة ل):)توالي الخسارات.

تجزئة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الحي االداري الطابق) (4-9 العث انية)

بني مالل) (23000 (- الثالت بني مالل)

املغرب.)

و عين:

الدين مرسل يز) سيف  السيد)ة()

 11 اليوس ية) تجزئة  وعنوانه)ا()

الرقم)16)بني مالل)23000)بني مالل)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ)16)غشت)

2122)تحت رقم)789.

485I

FLASH ECONOMIE

ERACLEA MARBRE
إعالن مسعدد القرارات

 ERACLEA MARBRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجس اعي: 61 شارع اللة 

الياقوت زاوية مصط ى املعاني رقم 

39 الطابق 1 الدارالبيضاء
رأس الها: 611.11111 درهم

رقم السقييد في السجل السجاري: 

360763 الدارالبيضاء 

)ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)11)غشت)2122)قرر شركاء)

شركة)

ERACLEA MARBRE(:(ما يلي(
ت ويت حصص مع ج يع الحقوق)

وااللتزامات املصاحبة لها

ت ويت السيد هنيني عبد) (5711 

الرحيم

التي ي سلكها في) حصة اجس اعية,)

ل ائدة) (ERACLEA MARBRE شركة)

ادري�شي املصط ى

)ت ويت السيد هنيني أسامة)81

في) ي سلكها  اجس اعية,التي  حصة 

ل ائدة) (ERACLEA MARBRE شركة)

ادري�شي املصط ى

81)ت ويت السيد هنيني ياسر

في) ي سلكها  اجس اعية,التي  حصة 

ERACLEA MARBREل ائدة) شركة)

ادري�شي املصط ى.

81)ت ويت السيدة هنيني وئام
,التي ي سلكها في) حصة اجس اعية)
ل ائدة) (ERACLEA MARBRE شركة)

ادري�شي املصط ى)
من) األسهم  انسقال  املوافقة على 

قبل ج يع الشركاء)املسنازل لهم
تعيين السيد ادري�شي املصط ى)،)

املولود سنة)1971 
زنقة) (، مي ونة) حي  في  واملقيم  (

أح د أو مو�شى)،)رقم)4)سطات)
 W155561 )مسي1 وحيد للشركة)

الحامل لللبطاقة الوطنية رقم
عبد) هنيني  السيد  اسسقالة  (

الرحيم
من مسي1 للشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28161
486I

CABINET BADREDDINE

NOUR CHAM FOODS
إعالن مسعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي1ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 1، مراكش املغرب
NOUR CHAM FOODS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: محل 
رقم 14 و15 الطابق الس لي ع ارة 
16 بين شارع عبد الكريم الخطابي 
وعالل ال ا�شي - 41111 مراكش 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.95217

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)25)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيي1) للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 KABSA (« للشركة) السجاري  الشعار 
(« (: لنشاط الشركة بالشعار السالي) (»
Orient Taste)«)وبالسالي تقرر تعديل)

النظام األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)*:)الذي ينص على مايلي:)

*

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138904.

487I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

MI COCINITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب

MI COCINITA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 29 شارع 

ع ر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MI (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.COCINITA

غرض الشركة بإيجاز):)

تسويق املطابخ املجهزة

شراء)وبيع االدوات املنزلية.
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29)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
ع ر ابن العاص الطابق الثالث رقم)

26 - 91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
 111 (: ياسين) املرابطي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد املرابطي ياسين عنوانه)ا()
 11 رقم) (7 زنقة) الشافية  اللة  حي 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد املرابطي ياسين عنوانه)ا()
 11 رقم) (7 زنقة) الشافية  اللة  حي 

91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256898.
488I

CABINET BADREDDINE

OCCASION EL AZZOUZIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي1ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 1، مراكش املغرب
 OCCASION EL AZZOUZIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 513 الحي 
الصناعي سيدي غانم - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12621

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 OCCASION الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (EL AZZOUZIA

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اإلجس اعي)513)الحي الصناعي سيدي)
غانم)-)41111)مراكش املغرب نتيجة)
ل):)طبقا للبندين)29)و30)من النظام)

االسا�شي للشركة.
 513 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
الحي الصناعي سيدي غانم)-)41111 

مراكش املغرب.)
و عين:

حسني) بلغيتي  علي  السيد)ة()
الصناعي) الحي  (513 وعنوانه)ا()
41111)مراكش املغرب) سيدي غانم)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138906.

489I

tensiftconsultant

B.Y.S DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكسب 2 ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46111، آس ي املغرب

B.Y.S DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 23 
ع ارة 2 الشقة رقم 6 بالد الجد - 

46111 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13045

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 B.Y.S (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز):)-)السطوير)

العقاري
-)التشييد املباني

-ج يع املهن.
 23 زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
(- بالد الجد) (6 الشقة رقم) (2 ع ارة)

46111)اس ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: بوزيد) حنان  السيدة 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوزيد  حنان  السيدة 
بوسكورة كولف سيتي فيال11)شارع)
الكستناء)املدينة الخضراء)بوسكورة)
البيضاء) الدار  (27182 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بوزيد  حنان  السيدة 
بوسكورة كولف سيتي فيال11)شارع)
الكستناء)املدينة الخضراء)بوسكورة)
البيضاء) الدار  (27182 البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)663.
491I

african expert for coaching and consulting

 أفريكان إكسبرت فور كوتشين 
أند كونسلتين

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 african expert for coaching and
consulting

 Avenue abdelkrim

 benjellounN42 6eme(etage
 Bureaux(achraf(fes ، 30000، fes

maroc
 أفريكان إكس14ت فور كوتشين أند 
كونسلسين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم بنجلون رقم 42 الطابق 
السادس مكاتب أشرف - 30033 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73591
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)أفريكان)
إكس14ت فور كوتشين أند كونسلسين.

دورات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واالستشارت) لالمسحانات  السحضي1 

االدارية.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (42 عبد الكريم بنجلون رقم)
 30033 (- أشرف) مكاتب  السادس 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيدة ليلى ابن الطاهر عنوانه)ا()
إقامة سايس كاردن فيال رقم)15)واد)

فاس)30020)فاس املغرب.
الطاهر) ابن  أمي ة  السيدة 
فيال) كاردن  إقامة سايس  عنوانه)ا()
فاس) (30020 فاس) واد  (15 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
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السيدة ليلى ابن الطاهر عنوانه)ا()
إقامة سايس كاردن فيال رقم)15)واد)

فاس)30020)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4476.

491I

ITALIAN PRIVATE LIVING

ITALIAN PRIVATE LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ITALIAN PRIVATE LIVING
 BD FRANKLIN ROOSEVELT
 AG(BAB(SALAM ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ITALIAN PRIVATE LIVING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بول ارد 
فرانكلين روزفلت إيه جي باب سالم - 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
 553749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ITALIAN PRIVATE LIVING
غرض الشركة بإيجاز):)السجارة في)

أثاث املنزل..
بول ارد) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
فرانكلين روزفلت إيه جي باب سالم)-)

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالسالي:

السيد عبداللطيف فجرين):)511 
حصة بقي ة)511)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

فجرين) عبداللطيف  السيد 
ان ا) شالة  باب  زنقة  (3 عنوانه)ا()

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
فجرين) عبداللطيف  السيد 
ان ا) شالة  باب  زنقة  (3 عنوانه)ا()

21111)الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835560.

492I

SOFINACTE

PROARCH. AZ.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
.PROARCH. AZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 FES SOLUTIONS DE«

DOMICILIATION« شارع عبد 
الكريم الخطابي. ع ارة بن مو�شى 
الكواش. الطابق الثاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73599
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROARCH. AZ.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
االجس اعي) املقر  عنوان 
 FES SOLUTIONS DE« (:
عبد) شارع  (»DOMICILIATION
مو�شى) بن  ع ارة  الخطابي.) الكريم 
 30000 (- الثاني) الطابق  الكواش.)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 611 (: لزرق) ال ساح  السيد عبد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيدة ربيعة خباش):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 211 (: لزرق) زياد  أح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
111)حصة) (: السيدة هدى لزرق)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
لزرق) ال ساح  عبد  السيد 
درب) (11 تجزئة أنيس رقم) عنوانه)ا()

الورد)30050)فاس املغرب.
عنوانه)ا() خباش  ربيعة  السيدة 
تجزئة أنيس شارع ابن الخطيب) (11

30050)فاس املغرب.
السيد أح د زياد لزرق عنوانه)ا()
تجزئة أنيس شارع ابن الخطيب) (11
فاس) (30050 الجديدة) املدينة 

املغرب.
 27 السيدة هدى لزرق عنوانه)ا()
شقة)4)زنقة أوكي دن أكدال)11181 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
لزرق) ال ساح  عبد  السيد 
درب) (11 تجزئة أنيس رقم) عنوانه)ا()

الورد)30050)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3532.

493I

moorish co

BALKIS FILMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
BALKIS FILMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة 
د الدارالبيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BALKIS FILMS
اإلنساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األفالم) إنساج  البصري  الس عي 
والس عية) السلي زيونية  السين ائية 

البصرية.
عنوان املقر االجس اعي):)39)شارع)
د) الشقة  (5 الطابق) الياقوت  اللة 
الدارالبيضاء)-)21111)الدار البيضاء)

املغرب.



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17136

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة البسول بنعزو):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنعزو  البسول  السيدة 

فرنسا)75111)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بنعزو  البسول  السيدة 

فرنسا)75111)فرنسا فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835554.

494I

 COMPAGNIE MAROCAINE DU

STATIONNEMENT

 COMPAGNIE MAROCAINE

DU STATIONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPAGNIE MAROCAINE DU

STATIONNEMENT

 TANGER ، 90000، Tanger

Maroc

 COMPAGNIE MAROCAINE DU

STATIONNEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21, 

اقامة الشاوية، شارع يوسف ابن 

تاش ين، زنقة رشيد رضا - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 COMPAGNIE MAROCAINE DU

.STATIONNEMENT
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل مواقف السيارات)
إدارة وتشغيل نشاط الحجز.

 ,21 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
ابن) يوسف  شارع  الشاوية،) اقامة 
 91111 (- زنقة رشيد رضا) تاش ين،)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 La SOCIETE الشركة)
 MAGHREBIENNE DE GENIE
بقي ة) حصة  (CIVIL( :( 1.000

111.111)درهم للحصة).
 Joseph Roger السيد)
بقي ة) حصة  (SAHYOUN( :( 800

81.111)درهم للحصة).
 Laurent( SAHYOUN( : السيد)
درهم) (81.111 بقي ة) حصة  (811

للحصة).
 Jerôme Luc SAHYOUN(السيد
درهم) (81.111 بقي ة) حصة  (:( 800

للحصة).
 Sébastien Yann Fayes السيد)
بقي ة) حصة  (SAHYOUN( :( 800

81.111)درهم للحصة).
 Mehdi(BOUHRIZ(:(800(السيد
حصة بقي ة)81.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

 La SOCIETE الشركة)
 MAGHREBIENNE DE GENIE
 Angle Rue Corbi عنوانه)ا() (CIVIL
 Et( Rue( Mohamed( El( Mesfioui
البيضاء) الدار  (Oukacha( 34000

املغرب.

 Joseph Roger السيد)

املحيط) (11 عنوانه)ا() (SAHYOUN

البيضاء) الدار  (34000 االطل�شي)

املغرب.

 Laurent SAHYOUN السيد)
مصط ى) زنقة  (61 عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (34000 املن لوطي)

املغرب.
 Jerôme Luc SAHYOUN(السيد
عنوانه)ا()11)شارع املحيط االطل�شي)
طابق س لي شقة فيل)34000)الدار)

البيضاء)املغرب.
 M.Sébastien Yann السيد)
 4 عنوانه)ا() (Fayes SAHYOUN
الطابق) االطل�شي  املحيط  شارع 
تجزئة دارسوينيا) الس لي شقة ف4)

34000)الدار البيضاء)املغرب.
 Mehdi BOUHRIZ السيد)
إقامة) الكولف  منتزه  عنوانه)ا()
الشقة) (1 الطابق) الرميالت  مي وزا 

03 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 Mehdi BOUHRIZ السيد)
إقامة) الكولف  منتزه  عنوانه)ا()
الشقة) (1 الطابق) الرميالت  مي وزا 

03 91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9121.
495I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيموبلييغ نكتار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي1 جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
إي وبلييغ نكسار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 148 شارع 
مح د الخامس إقامة نكسار - 91111 

طنجة املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.23851

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)
مسي1 جديد للشركة السيد)ة()باديش)

بدر ك سي1 آخر).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256878.

496I

مكسب املحاسبة الصالحي

SCIETE TAJIN CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
SCIETE TAJIN CITY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املركب 
السكني جوهرة وجدة الع ارة رقم 
17 املحل رقم 3. - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SCIETE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.TAJIN CITY
غرض الشركة بإيجاز):)1/)مسسغل)

مطعم).
2/)مسسغل مقهى.

3/مقدم خدمات مسعددة.
4/السصدير واالسسي1اد.
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املركب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) الع ارة  وجدة  جوهرة  السكني 
وجدة) (61111  -  .3 رقم) املحل  (17

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: حرثي) مروان  السيد 
حصة بقي ة)111,11)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد مروان حرثي عنوانه)ا()ظهر)
ملحلة تجزئة حدائق الزاري رقم341 

61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مروان حرثي عنوانه)ا()ظهر)
ملحلة تجزئة حدائق الزاري رقم341 

61111)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1281.

497I

إئس انيات الدريوش

Société LARA SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب

Société LARA SPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي جنان 
الباشا الشرقي رقم 771 - 92111 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7053
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Société LARA SPORT
قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرياضة)
تسويق املعدات الرياضية.

جنان) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 92111  -  771 رقم) الشرقي  الباشا 

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد جايجا يوسف):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد القا�شي بالل):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  جايجا  السيد 
 771 رقم) الشرقي  الباشا  جنان 

92111)العرائش املغرب.
عنوانه)ا() بالل  القا�شي  السيد 
 92111 بيضاوة) جنان  (5 رقم)

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  جايجا  السيد 
 92111 بيضاوة) جنان  (5 رقم)

العرائش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ)26)غشت)

2122)تحت رقم)897/2122.
498I

HORICOM

 ASROUTI-MED ET
OUSROUT-MALLOUK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ASROUTI-MED ET OUSROUT-

MALLOUK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
األول شقة رقم 1 تجزئة 9 تجزئة 

ع ر - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57039
 21 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
ASROUTI-MED ET OUSROUT-

.MALLOUK
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (9 تجزئة) (1 رقم) شقة  األول 

ع ر)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)1.211.111 

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ملوك  اسروت  السيد 

املانيا)2300)املانيا املانيا.
اسروتي مح د عنوانه)ا() السيد 
دريوش) (62253  12 السعادة) حي 

الناظور.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() ملوك  اسروت  السيد 

املانيا)2300)املانيا املانيا
اسروتي مح د عنوانه)ا() السيد 
دريوش) (62253  12 السعادة) حي 

الناظور
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3093.

499I

CAP MONDIAL COMPTA

WADISH COMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2
 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC
WADISH COMP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 2 شارع 
يعقوب املنصور الطابق االول رقم 

1 - 91111 طنجة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.114275

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لقديم) اح د  )ة() السيد) ت ويت 
أصل) من  اجس اعية  حصة  (111
111)حصة ل ائدة السيد))ة()امح د)

لقديم بساريخ)18)يوليوز)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256143.

511I

BCNG

 STE: DATA MANAGEMENT
RLF

إعالن مسعدد القرارات

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: DATA(MANAGEMENT(RLF
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
21151 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17138

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.498511

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 15)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

الذي) بيع الحصص:) (1 قرار رقم)

رضا) السيد  قام  مايلي:) على  ينص 

السيدة) إلى  حصة  (111 ببيع) لطاف 

نجاة مسعودي

قرار رقم)2)توزيع الحصص:)الذي)

ينص على مايلي:)بعد هذا البيع أصبح)

توزيع الحصص كالسالي:)السيدة نجاة)

مسعودي ت سلك)111)حصة

قرار رقم)3)إسسقالة املسي1للشركة:)

السيد) قام  مايلي:) على  ينص  الذي 
من) اسسقالسه  بسقديم  لطاف  رضا 

تسيي1 الشركة

تعيين مسي1 للشركة:) (4 قرار رقم)

الذي ينص على مايلي:)عينت السيدة)

وحيدة) ك سي1ة  مسعودي  نجاة 

للشركة

وإمضاء) إعس اد  (5 رقم) قرار 

الوتائق:)الذي ينص على مايلي:)أصبح)

من) معس دة  الشركة  وثائق  إمضاء)

طرف السيدة نجاة مسعودي
القانون) تعديل  (6 رقم) قرار 

على) ينص  الذي  للشركة:) األسا�شي 

مايلي:)عدل القانون األسا�شي للشركة)

بعد هذا السغيي1

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

7:)الذي ينص على) بند رقم البند)

مايلي:)السيدة نجاة مسعودي ت سلك)

111)حصة

بند رقم البند)15:)الذي ينص على)

مايلي:)قام السيد رضا لطاف بسقديم)

اسسقالسه من تسيي1 الشركة وعينت)

ك سي1ة) مسعودي  نجاة  السيدة 

وحيدة للشركة مع إعس اد واإلمضاء)

ج يع وثائق الشركة

ينص) الذي  (:28 البند) رقم  بند 

تعديل القانون األسا�شي) على مايلي:)

للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835452.

511I

CDH AUDIT ET CONSEILS

THE CLOUD COFFEE LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 THE CLOUD COFFEE LAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 حي 

ابو الوقت خلفFOREST سابقا 

- بوركون - 20053 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 THE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. CLOUD COFFEE LAB

غرض الشركة بإيجاز):)-)

مؤسسات) وإدارة  وتشغيل  إنشاء)

او) للنقل  او  املكان  عين  في  للبيع 

التسليم من مقاهي وقاعات الشاي)

واملثلجات

املؤسسات) اسسغالل  (-

الخ ي ة) الوجبات  في  املسخصصة 

والسريعة.

لل نسجات) الحال  في  البيع  (-
الجاهزة) واالطباق  الغذائية 
والحلويات) الغذائية  واملسسحضرات 

والسوابل والبهارات.
ال عاليات) وتنظيم  تسويق  (-

واملناسبات الثقافية أو العائلية.
الصناعية) الع ليات  كل  وعامة 
بص ة) املرتبطة  واملالية  والسجارية 
مباشرة أو غي1 مباشرة جزئيا أو كليا)
املرتبطة) أو  امل اثلة  األهداف  بأحد 

بأهداف الشركة..
حي) (22 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
سابقا) (FORESTخلف الوقت  ابو 
البيضاء) الدار  (20053 (- بوركون) (-

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
 111 (: داسولي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 111 (: داسولي) مح د  السيد 
 111 حصة مدفوعة بالكامل بقي ة)

درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() داسولي  مح د  السيد 
 21171 بارن ا) السنبلة  زنقة  (103

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() داسولي  مح د  السيد 
 21171 بارن ا) السنبلة  زنقة  (103

الدار البيضاء)الدار البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835792.
512I

MB CONSEIL

EURO CERAMICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

MB CONSEIL
 BD(ANFA(Casablanca، 219

20100، CASABLANCA(MAROC
EURO CERAMICA »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: ج اعة 
رياح دوار أوالد أغ ي1 قيادة الدروة 

دائرة الكارة - - 26111 املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.8945
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)28)شتن14)2115
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقسضيات  مع  للشركة 
:ب وجب عقد عرفي بساريخ)28)شتن14)

2115)قرر الشريك الوحيد مايلي)
تحيين النظام األسا�شي للشركة)))))))))))))))))))))))))))))))))))
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 2475 رقم) تحت  ل14شيد  اإلبسدائية 

بساريخ)2115/19/29
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (29 بساريخ) ب14شيد  االبسدائية 

2115)تحت رقم)2475.

503I

موثقة

 ASSAR ALUMINUM«SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثقة
فضاء السعادة رقم 26 سان لويس 

مكسب 11 الطابق الثالث فاس ، 30، 
فاس املغرب

 ASSAR(ALUMINUM«SARL(AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة، 

مغوغة الكبي1ة تجزئة فاتن رقم 304 
- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57403



17139 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2112 نون14) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ASSAR(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.ALUMINUM«SARL(AU
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األلومينيوم).النجارة املعدنية…))انظر)

النظام األسا�شي(.
طنجة،) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
مغوغة الكبي1ة تجزئة فاتن رقم)304 

- 91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد ح يد الشاوي):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الشاوي  ح يد  السيد 
مغوغة الكبي1ة تجزئة فاتن رقم)313 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الشاوي  ح يد  السيد 
مغوغة الكبي1ة تجزئة فاتن رقم)313 

91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون14) (27 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2112)تحت رقم)4933.
514I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ZBARA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC
ZBARA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك د 
رقم 16 حي املوظ ين ايت ايعزة - 

83000 تارودانت املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7617

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر) (2122 غشت) (19 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأس الها) مبلغ  (ZBARA TRANS
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
حي) (16 رقم) د  بلوك  اإلجس اعي 
 83000 (- ايعزة) ايت  املوظ ين 
أسباب) (: تارودانت املغرب نتيجة ل)
اقسصادية حالة دون شراء)الشاحنة.

بلوك) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
(- حي املوظ ين ايت ايعزة) (16 د رقم)

83000)تارودانت املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا() زبار  هشام  السيد)ة()
ايت) املوظ ين  حي  (16 رقم) د  بلوك 
املغرب) تارودانت  (83000 ايعزة)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 16 :)بلوك د رقم) املسعلقة بالسص ية)

حي املوظ ين ايت ايعزة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) بسارودانت  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)526.
515I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيست ويست أوبكو إيموبليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مح د الخامس وشارع 
ابن كثي1 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

إيست ويست أوبكو إي وبليي شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 
الكندي ع ارة سانسا كالرا II الطابق 
7 رقم 17 - 91111 طنجة املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.121753
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (11 في) املؤرخ 
إي وبليي) أوبكو  ويست  إيست  حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
الكندي) شارع  اإلجس اعي  مقرها 
رقم) (7 الطابق) (II ع ارة سانسا كالرا)
نتيجة) املغرب  طنجة  (91111  -  17

النعدام اآلفاق السس رار النشاط).
و عين:

السيد)ة()مريم الوزاني وعنوانه)ا()
 8 حي النزاهة زنقة الشيخ ميارة رقم)
)ة() املغرب ك ص ي) طنجة  (91111

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
شارع) وفي  (2122 يوليوز) (31 بساريخ)
الطابق) (II الكندي ع ارة سانسا كالرا)

7)رقم)17 - 91111)طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256911.

516I

GHIZLANE DOUBLANE

MANAZIL AL FIRDAOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع مح د 
السادس ، 24111، الجديدة املغرب
MANAZIL AL FIRDAOUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املسسقبل رقم 118 الطابق االول 
الجديدة - 24111 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MANAZIL AL FIRDAOUS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. Promotion immobilière
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  (118 رقم) املسسقبل 

الجديدة)-)24111)الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
الشركة شعيب دالل):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: عاقيلي) مسعود  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد مسعود عاقيلي عنوانه)ا()
118)ف تجزئة املسسقبل زنقة ج ال)
 24111 الجديدة) االن غاني  الدين 

الجديدة املغرب.
السيد شعيب دالل عنوانه)ا()15 
 24111 الجديدة) الناصرية  تجزئة 

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مسعود عاقيلي عنوانه)ا()
118)ف تجزئة املسسقبل زنقة ج ال)
 24111 الجديدة) االن غاني  الدين 

الجديدة املغرب
السيد شعيب دالل عنوانه)ا()15 
 24111 الجديدة) الناصرية  تجزئة 

الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)30)غشت)

2122)تحت رقم)29164.
517I
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GHIZLANE DOUBLANE

FICTILIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع مح د 
السادس ، 24111، الجديدة املغرب

FICTILIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الساني رقم 3 

املعاريف الدار البيضاء - 24111 
الجديدة املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19765
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
املؤرخ في)24)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الساني) الطابق  بالل  عزيز  زنقة  (67«
(- البيضاء) الدار  املعاريف  (3 رقم)
24111)الجديدة املغرب«)إلى)»الشقة)
رقم)21)اقامة اناس تجزئة)5)الع ارة)
(- الجديدة) (24111 املطار) حي  أ2)

24111)الجديدة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)30)غشت)

2122)تحت رقم)29163.
518I

karama conseil

 STE LOTFI COUTURE SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل 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 LOTFI COUTURE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
الس لي رقم 35 زنقة 7 الدكارات 

فاس - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.63429

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE LOTFI الوحيد) الشريك  ذات 
COUTURE SARL AU)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
 35 رقم) الس لي  الطابق  اإلجس اعي 
زنقة)7)الدكارات فاس)-)30000)فاس)
املغرب نتيجة ل):)الركود االقسصادي)

/)كوفيد)19)/قوة املنافسة).
و حدد مقر السص ية ب الطابق)
الدكارات) (7 زنقة) (35 رقم) الس لي 

فاس)-)30000)فاس املغرب.)
و عين:

الخادري) لط ي  السيد)ة()
5)حي) 48)مكرر زنقة) وعنوانه)ا()رقم)
 30000 الهادي زواغة فاس) سيدي 

فاس املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3374/2022.
519I

FIDUCIAIRE AL KAMALI

شركة ماسة ماريتيما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL KAMALI
 BD GENERAL KETTANI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،
26000، SETTAT(MAROC

شركة ماسة ماريتي ا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 
اللة يقوت إقامة مصط ى املعاني 

رقم 39 الطابق االول الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553955
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

ماسة ماريتي ا.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري).
61)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
املعاني) مصط ى  إقامة  يقوت  اللة 
رقم)39)الطابق االول الدار البيضاء)-)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد عبد الرحيم جرموني):)511 

بقي ة)111)درهم.
 511 (: السيد عبدالرزاق ناضري)

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
ناضري) عبدالرزاق  السيد 
عنوانه)ا()دوار اوالد اح د بني يكرين)

سطات)26111)سطات املغرب.
جرموني) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()دوار اوالد اح د بني يكرين)
اوالد سيدي بنداوود سطات)26111 

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
جرموني) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()دوار اوالد اح د بني يكرين)
اوالد سيدي بنداوود سطات)26111 

سطات املغرب
ناضري) عبدالرزاق  السيد 
عنوانه)ا()دوار اوالد اح د بني يكرين)

سطات)26111)سطات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835953.

511I

karama conseil

STE TOP DIVERSITY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل 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 TOP DIVERSITY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 
شارع ع ر بن الخطاب حي طارق 2 

فاس - 30000 فاس املغرب .
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.58847

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) (STE TOP DIVERSITY SARL
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
شارع ع ر) (4 مقرها اإلجس اعي رقم)
(- فاس) (2 طارق) حي  الخطاب  بن 
(: ل) نتيجة  املغرب  فاس  (30000
19)/قوة) الركود االقسصادي)/كوفيد)

املنافسة).
 4 رقم) السص ية ب  مقر  و حدد 
 2 شارع ع ر بن الخطاب حي طارق)

فاس)-)30000)فاس املغرب).)
و عين:

السيد)ة()زينب بوكاش وعنوانه)ا()
 30000 فاس) (2 زنقة الهزاز طارق) (2

فاس املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3375/2022.

511I

LOGIFIN

NUTRIPERFORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE(OUED(ZIZ, RES 21

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

NUTRIPERFORM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 

زنقة ع رو بن العاص واإلمام 

السهيلي رقم 44 الطابق األول طنجة 

91111 طنجة ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NUTRIPERFORM

غرض الشركة بإيجاز):)-)شراء)وبيع)

التي) والخدمات  واألشياء) املنسجات 
تهدف إلى تعزيز األداء)وإعادة السوازن)

إلى النظام الغذائي للرياضيين.

أو لياقة) أي نشاط ريا�شي و/) (2-

بدنية.

الريا�شي) السدريب  توفي1  (3-
الشخ�شي وخدمات الصيانة البدنية)

وتحسين األداء)واللياقة البدنية
-4تقديم املشورة والدعم للطعام)

الج اعي
-5)نشاط تدريبي

-6)السجارة اإللكت1ونية
والدراسة) االمسياز  حق  (7-
واالسسي1اد) والوساطة  واملشورة 
والسأجي1) والبيع  والشراء) والسصدير 
عام) بشكل  والسجارة  والسوفي1 
املواد) لج يع  والشحن  والع ولة 
بالسغذية) املسعلقة  واملنسجات  واملواد 
والرياضة واألداء)الريا�شي والوجبات)

الغذائية وعلم السغذية.
-8)وبص ة عامة ج يع املعامالت)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
املسعلقة) املنقولة  غي1  أو  املنقولة 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر)،)كلًيا أو)
جزئًيا)،)بالكائن املشار إليه أعاله والتي)
من املحس ل أن تعزز تطوير الشركة.

تقاطع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
واإلمام) العاص  بن  ع رو  زنقة 
السهيلي رقم)44)الطابق األول طنجة)

91111)طنجة ااملغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد خالد البوشيخي):)11)حصة)

بقي ة)1.111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد خالد البوشيخي عنوانه)ا()
 91111  43 السواني شارع آن ا رقم)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد خالد البوشيخي عنوانه)ا()
 91111  43 السواني شارع آن ا رقم)

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9114.

512I

Cabinet LAMRINI HADI

 DEPOT LA KORONA

MELLILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62111، الناضور املغرب

 DEPOT LA KORONA MELLILA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي حي املطار 

شارع كرونوبل اقامة مارينا - 62111 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21995

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تصنيع األثاث واألدوات الزخرفية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)29)غشت)

2122)تحت رقم)4264.

513I

ائس انية القلمي

برو فبركسيون لوريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية القلمي

الزودية زنقة مح د السني رقم 15 

طنجة ، 91161، طنجة املغرب

برو ف14كسيون لوريك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 29 زنقة 

ع ر ابن العاص طابق 3 رقم 26 

91161 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

108037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2121 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
برو) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ف14كسيون لوريك.
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واالست1اد) االحذية  وتصنيع 

والسصدير.
زنقة) (29 (: عنوان املقر االجس اعي)
 26 رقم) (3 طابق) العاص  ابن  ع ر 

91161)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: رشيد) لوريك  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رشيد  لوريك  السيد 
طنجة) (91161 طنجة) اشناد  املرس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  لوريك  السيد 
طنجة) (91161 طنجة) املرس  اشناد 

امل رب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (21 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2121)تحت رقم)233983.
514I

MON COMPTABLE SARL

USMOFOOT
تأسيس شركة املساه ة

MON COMPTABLE SARL
21 زنقة سجل اسة ، 61111، 

وجدة املغرب
USMOFOOT »شركة املساه ة« 
وعنوان مقرها االجس اعي: 15 زنقة 
ج ال الدين االفغاني الطابق االول 

شقة 3 -، 61111 وجدة املغرب
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إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
رقم السقييد في السجل السجاري 

.39859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

األسا�شي لشركة املساه ة بامل يزات)

السالية:

شكل الشركة):)شركة املساه ة).

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.USMOFOOT

التسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الريا�شي-كرة القدم-.
زنقة) (15 (: عنوان املقر االجس اعي)
ج ال الدين االفغاني الطابق االول)

شقة)3 - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأس ال الشركة)

درهم،

مقسم كالسالي:

الريا�شي) االتحاد  ج عية  السيد 

حصة) (2.671 (: الوجدي) االسالمي 

بقي ة)111)درهم للحصة).

 82 (: السيد اح د بنعبد الكريم)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 83 (: الكعوا�شي) ج ال  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 83 (: بوشيخي) س يان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (82 (: ابينة) ج ال  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).-

مجلس) أعضاء) أو  املسصرفون 

الرقابة:)

عن) الكريم  بنعبد  اح د  السيد 

االسالمي) الريا�شي  االتحاد  ج عية 
النادي) رئيس  بص سه)ا() الوجدي 

عنوانه)ا()شارع يعقوب املنصور رقم)

63 61111)وجدة املغرب

الكريم) بنعبد  اح د  السيد 
االداري) املجلس  رئيس  بص سه)ا()

يعقوب) شارع  وجدة  عنوانه)ا()

املنصور)61111)وجدة املغرب.

الكعوا�شي) ج ال  السيد 
شارع) مسصرف عنوانه)ا() بص سه)ا()
 61111  278 رقم) الثاني  الحسن 

وجدة املغرب
السيد س يان بوشيخي بص سه)ا()
سيدي) طريق  عنوانه)ا() مسصرف 
 17 رقم) بلحسين  تجزئة  دريس 

61111)وجدة املغرب
بص سه)ا() ابينة  ج ال  السيد 
الحسني) الحي  عنوانه)ا() مسصرف 
وجدة) (61111  32 رقم) (114 زنقة)

املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

السيد ادرغال نصر هللا))ا(بص سه)
 62111 الناظور) عنوانه)ا() خبي1 

الناظور املغرب
األسا�شي) النظام  مقسضيات 
وتوزيع) االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح):
الرجوع للقانون االسا�شي.

املنصوص) الخاصة  اإلمسيازات 
عليها لكل شخص):

القانون) تض نه  ملا  الرجوع 
االسا�شي.

بقبول) مسعلقة  مقسضيات 
ت ويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
القانون) مقسضيات  تطبيق 

االسا�شي).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1281.

515I

FISCOMPTES

ZAYORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد ع ارة لعلج الطابق 
الثاني رقم 11 ، 61121، وجدة 

املغرب
ZAYORA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 83 زنقة 

نهر سبو تجزئة عامري طريق العونية 

- 61121 وجدة املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.21729

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)2122)تقرر حل)

املسؤولية) ذات  شركة  (ZAYORA

 11.111 رأس الها) مبلغ  املحدودة 

 83 اإلجس اعي) درهم وعنوان مقرها 

طريق) عامري  تجزئة  سبو  نهر  زنقة 

املغرب) وجدة  (61121 (- العونية)

نتيجة اليقاف النشاط.

و عين:

صادق) رح ونة  السيد)ة()

تجزئة) العونية  طريق  وعنوانه)ا()

وجدة) (61111  305 رقم) مسكني 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)16)يوليوز)2122)وفي)83)زنقة)

نهر سبو تجزئة عامري طريق العونية)

- 61121)وجدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (14 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1168.

516I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

IMMOHOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

IMMOHOL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 58, شارع 

موالي علي الشريف إقامة بالل 

الطابق الثالث قم 8 بني مكادة - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.73965

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (IMMOHOL SARL

مقرها) وعنوان  درهم  (6.711.111

علي) موالي  شارع  (,58 اإلجس اعي)

الشريف إقامة بالل الطابق الثالث)

طنجة) (91111 (- مكادة) بني  (8 قم)

السص ية النهائية) (: املغرب نتيجة ل)

السجل) رقم  وتشطيب  للشركة 

السجاري).

و حدد مقر السص ية ب)58,)شارع)

بالل) إقامة  الشريف  علي  موالي 

(- مكادة) بني  (8 قم) الثالث  الطابق 

91111)طنجة املغرب.)

و عين:

مجوجي) مح د  السيد)ة()

علي) موالي  شارع  (,58 وعنوانه)ا()

الشريف إقامة بالل الطابق الثالث)

قم)8)بني مكادة)91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.

مجوجي) الحكيم  عبد  السيد)ة()

علي) موالي  شارع  (,58 وعنوانه)ا()

الشريف إقامة بالل الطابق الثالث)

قم)8)بني مكادة)91111)طنجة املغرب)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

على) حدود  ال  (: بالسص ية) املسعلقة 

محل) لهم  املخولة  الصالحيات 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256972.

517I
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موثقة

MASSAR ALUMINUM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

موثقة
فضاء السعادة رقم 26 سان لويس 

مكسب 11 الطابق الثالث فاس ، 30، 
فاس املغرب

 MASSAR ALUMINUM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجس اعي طنجة، 

مغوغة الكبي1ة تجزئة فاتن رقم 304 
، - 91111 طنجة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.57403
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)أكسوبر)2118)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2118)تحت رقم)6895.

518I

CONSTRUCTION BOUHJIRA

 KASSIMI IMMOBILIERE
MAHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSTRUCTION BOUHJIRA
 ،LOT(RIBH 2 N 10 ، 90000

طنجة املغرب
 KASSIMI IMMOBILIERE MAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 86 تجزئة 

هجار - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 مارس) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KASSIMI IMMOBILIERE MAHA

البنا) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملقاولة.

عنوان املقر االجس اعي):)86)تجزئة)

هجار)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

111)حصة) (: السيد كريم قاسمي)

بقي ة)1.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قاسمي  كريم  السيد 

2)طنجة) زنقة موالي رشيد موجدين)

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() قاسمي  كريم  السيد 

2)طنجة) زنقة موالي رشيد موجدين)

91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)252736.

519I

louardi compta

HIB-ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
املسعدي) عباس  زنقة  (26 رقم)
مكسب رقم)5)املدينة الجديدة فاس)،)

30000،)فاس املغرب
شركة) (HIB-ARCHITECTURE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
رقم) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
نرجس ا) (2 زنقة االرجوان الشقة) (7

فاس)-)30070)فاس املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم السقييد في السجل السجاري : 

71291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
HIB- (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. ARCHITECTURE
مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مع اري.
 7 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ا) نرجس  (2 الشقة) االرجوان  زنقة 

فاس)-)30070)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: ايوب) هيباوي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ايوب  هيباوي  السيد 
االرجوان) زنقة  السالم  شارع  (7 رقم)
الن1جس ا فاس)30070)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() ايوب  هيباوي  السيد 
االرجوان) زنقة  السالم  شارع  (7 رقم)

الن1جس ا فاس)30070)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ف14اير) (14 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)730.

521I

MOSTACHARCOM

 ACCESSOIRES CAFTAN DU

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM

 BD(ZERKTOUNI(IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 ACCESSOIRES CAFTAN DU

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الشراردة الطابق الس لي درب لوبيال 

بوركون - 21141 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 ACCESSOIRES CAFTAN DU

.MAROC
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تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الق طان,تاجر) ملسسلزمات  تجزئة 

وتسويق) وتصدير  باسسي1اد  يقوم 

ج يع أنواع السلع والخدمات..

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)

الشراردة الطابق الس لي درب لوبيال)

البيضاء) الدار  (21141 (- بوركون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد عبد املنعيم غازي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
غازي) املنعيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا()حي املسي1ة ع ارة)18)رقم)1 

21661)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
غازي) املنعيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا()حي املسي1ة ع ارة)18)رقم)1 

21661)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835499.

521I

MOUHIDI MOHAMED

SOCIETE BELLAHSEN CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED

 IMM(KANDOUCI(IMPASS 12

 APPT(N°4)V.N( MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 SOCIETE BELLAHSEN CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : الوفاء 

3 محل رقم 6 الع ارة 6 حي النعيم 

اإلس اعيلية مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
 56955

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE BELLAHSEN CASH
م وض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ال واتي1) وتحصيل  األموال  )تحويل 

ألطراف ثالثة()-)مستشار).
الوفاء) (: (: عنوان املقر االجس اعي)
حي النعيم) (6 الع ارة) (6 محل رقم) (3
 51111 (- مكناس) اإلس اعيلية 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: بلحسن) ادريس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: السباعي) بوشرى  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس بلحسن عنوانه)ا()
البساتين) (52 رقم) قبيبش  تجزئة 

مكناس)51111)مكناس املغرب.
السباعي) بوشرى  السيدة 
 52 رقم) قبيبش  تجزئة  عنوانه)ا()
مكناس) (51111 مكناس) البساتين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ادريس بلحسن عنوانه)ا()
البساتين) (52 رقم) قبيبش  تجزئة 

مكناس)51111)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (16 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)-.
522I

AUDITAL CONSULTING

 DAT DESIGN AT
 PERFECTION

دأت ديزاين أت بيرفيكتيون
إعالن مسعدد القرارات

AUDITAL CONSULTING
 BOULEVARD MOHAMMED 29
 IV(IMM(F2 N°11 CASABLANCA

 ، 20500، CASABLANCA
MAROC

 DAT DESIGN AT PERFECTION
دأت ديزاين أت بي1فيكسيون »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 12 زاوية 
شارع موالي إدريس وزنقة الجن1ال 
في1ي، الطابق الرابع، شقة 7 و8 - 

20360 الدار البيضاء 
امل لكة املغربية

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.541959
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 18)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
على) واملوافقة  والقبول  االعت1اف 
بيع األسهم التي قام بها السيد عبد)
،)حامل بطاقة الهوية) املولى بوخراق)
الوطنية رقم)L808324)،)والذي نقل)
لصالح) سهً ا  (30 البيع) طريق  عن 
السيدة زينب اشراقة)،)حاملة بطاقة)

BK627031(الهوية الوطنية رقم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
1)و6)و7)و43  تعديل مت1ابط لل واد)

للنظام األسا�شي)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث النظام األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يقبل) (، االطالع) بعد  (، العام) الج ع 
ويوافق على بيع األسهم ب وجب عقد)
عبد) السيد  بها  قام  حرالتي  ات اق 
،)حامل بطاقة الهوية) املولى بوخراق)
الوطنية رقم)L808324)،)والذي نقل)
لصالح) سهً ا  (30 البيع) طريق  عن 
السيدة زينب اشراقة)،)حاملة بطاقة)

.BK627031(الهوية الوطنية رقم
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل) تحويل  يقرر  العام  الج ع 
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
يقرر) العام  الج ع  سبق  ملا  نتيجة 
للنظام) و43) و7) و6) (1 تعديل املواد)
تم) (: الشكل) (:1 املادة) (: األسا�شي)
تشكيل من قبل املوقعة شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
القوانين) سسحك ها  التي  الوحيد 
(: (6 املادة) (، بها) املع ول  واألنظ ة 
الوحيدة) الشريكة  (: املساه ات)
 11111.11 قدرها) مساه ة  قدمت 
درهم))عشرة آالف درهم()،)املادة)7):)
رأس املال):)111 11)درهم مقسم إلى)
111)سهم بقي ة)111)درهم لكل سهم)
مكستبة بالكامل ومدفوعة بالكامل) (،
الوحيدة زينب) ومخصصة للشريكة 
اشراقة)،)املادة)43):)املسي1ة الوحيدة)
مغربية) اشراقة  زينب  السيدة  (:
ملزمة) الشركة  سسكون  الجنسية 
بشكل صحيح تجاه األطراف لج يع)
األع ال املسعلقة بها من خالل توقيع)

الشريكة الوحيدة.
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الج ع العام يقرر مع األخذ في االعسبار)
العديد من مواد األنظ ة األساسية)
تحديث النظام) (، املك لة أو املعدلة)
األسا�شي للشركة واملوافقة على مادة)
النظام) تلو األخرى وفي مج لها على 
يحدد) للشركة.) املراجع  األسا�شي 
الج ع العام أن هذا اإلصالح الشامل)
كيان) إنشاء) إلى  يؤدي  لن  للقوانين 

معنوي جديد.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835797.

523I

FOUZMEDIA

SOCIETE IBIDUM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE IBIDUM SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املكسب 3 
شارع موالي عبد العزيز الرقم 6 - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2119 مارس) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE IBIDUM SERVICE
مكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارة.
املكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 -  6 3)شارع موالي عبد العزيز الرقم)

14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مسعبد  املهدي  السيد 

اقامة االسرة سحر ع ارة ب الشقة)

9)سال الجديدة)11111)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مسعبد  املهدي  السيد 

اقامة االسرة سحر ع ارة ب الشقة)

9)سال الجديدة)11111)سال املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)21)مارس)

2119)تحت رقم)-.

524I

GLOBE FIDUCIAIRE

TRINOBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

TRINOBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 زنقة 

مح د س يحة, الطابق 11, الشقة 
رقم 57 ,الدار البيضاء. - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TRINOBAT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجس اعي)

الشقة) (,11 الطابق) مح د س يحة,)

 21111 (- البيضاء.) ,الدار  (57 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

1.111)حصة) (: السيد نائر ميلود)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ميلود  نائر  السيد 

لكري ات) (15 رقم) حدو  أوالد  شارع 

الدار) (21111 كالي ورني عين الشق)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() ميلود  نائر  السيد 

لكري ات) (15 رقم) حدو  أوالد  شارع 

الدار) (21111 كالي ورني عين الشق)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836170.

525I

WAY CONSEIL

ZA TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZA TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 952 

شقة 5 الطابق 2 الحي الصناعي 

املسار طريق اس ي - 41111 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.80357

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (27 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)شراء)معدات تكييف الهواء.

-)أع ال مخسل ة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138963.

526I

اس وب

SOLIDET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

اس وب

 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45

 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

SOLIDET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

الفونطين، زنقة مح د بن عبد هللا 

رقم 75, الطابق 1 رقم 28 - 91111 

طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.21129

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (296.862,36«

 1.151.511« إلى) درهم«) (511.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256691.

527I
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اس وب

SOLIDET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

اس وب
 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45
 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
SOLIDET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

الفونطين، زنقة مح د بن عبد هللا 
رقم 75, الطابق 1 رقم 28 ، 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21129

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم«) (253.637,64«
 1.151.511« إلى) درهم«) (511.111«
درهم«)عن طريق):)إدماج احسياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256691.
528I

اس وب

SOLIDET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

اس وب
 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45
 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
SOLIDET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

الفونطين، زنقة مح د بن عبد هللا 
رقم 75, الطابق 1 رقم 28 - 91111 

طنجة املغرب.
تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21129

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تعيين) 21)يوليوز) املؤرخ في)

مسي1 جديد للشركة السيد)ة()اس ار)

ادريس ك سي1 وحيد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256691.

529I

FLASH ECONOMIE

KAVALA HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOGEF

TEL : 05.22.27.81.19
إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

 KAVALA HOUSE
R.C: 553949

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�شى 
2122)تم) 16)غشت) بالبيضاء)بساريخ)

تأسيس شركة باملواص ات السالية:
(: ( التس ية)

KAVALA HOUSE
زنقة) (81 (: املقر االجس اعي)

الهدهد الدار البيضاء)
اإلنعاش) (: االجس اعي) الهدف 

العقاري
ذات) شركة  (: الشكل القانوني)
املسؤولية املحدودة ذو شريك وحيد

درهم) (111.111,11 (: الرأس ال)
مقس ة الى:

•)1111)حصة من فئة)111)درهم)
للسيد بوج عة لحرش

السيد بوج عة) تعيين  (: التسيي1)
لحرش مسي1 وحيد للشركة ملدة غي1)

محدودة
باملحك ة) (: القانوني) اإليداع 
غشت) (30 يوم) بالبيضاء) السجارية 

2122تحت رقم)835944
من) (: السنة االجس اعية)

11)يناير الى)31)دجن14)
):)99)سنة. املدة)

السجل السجاري):)553949
من أجل النشر

530I

FLASH ECONOMIE

 ALYAAKOUBE AND
ALSENOUSSI LLC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ALYAAKOUBE AND

ALSENOUSSI LLC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مراكات انوال رقم 16 شقة رقم 3 - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32065

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 ALYAAKOUBE AND (:

.ALSENOUSSI LLC

االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير))تاجر أو وسيط(.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 - 16)شقة رقم)3  مراكات انوال رقم)

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: طارق) اليعقوبي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: زبيدة) السنو�شي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد اليعقوبي طارق عنوانه)ا()
 x  1  1 4رقم) شارع) (3 السرة قطعة)

الكويت.
السيدة السنو�شي زبيدة عنوانه)ا()
 x  1  1 4رقم) شارع) (3 السرة قطعة)

الكويت.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد اليعقوبي طارق عنوانه)ا()
 x  1  1 4رقم) شارع) (3 السرة قطعة)

الكويت
السيدة السنو�شي زبيدة عنوانه)ا()
 x  1  1 4رقم) شارع) (3 السرة قطعة)

الكويت
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1759.
531I

7P CONSEIL

XINFALUM 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة رقم 14 رقم 74 زاوية شارع 

فرحت حشاد وشارع غاندي
 حي القدس ، 81111، اكادير 

املغرب
 XINFALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دار بوبكر 
رقم 157 دراركة تكوين - 81111 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52629
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.XINFALUM
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نجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األملنيوم.اسسي1اد وتصدير.

عنوان املقر االجس اعي):)دار بوبكر)
 81111 (- تكوين) دراركة  (157 رقم)

اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
:  السيد نور الدين ايت حساين)
511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيدة ملياء)كومس)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
حساين) ايت  الدين  نور  السيد 
حي) (26 رقم) أ3) بلوك  عنوانه)ا()

الصناعي)81111)اكادير املغرب.
السيد ملياء)كومس عنوانه)ا()دوار)
تيزنيت) (85111 وجان) اوبال  علي  اد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() كومس  ملياء) السيدة 
 85111 وجان) اوبال  علي  اد  دوار 

تيزنيت املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118162.
532I

office(consulting(sarl(au

نركي لوكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

office(consulting(sarl(au
 RUE 23 IMMB 2 APPT(N°6

 BLED(EL(JED(SAFI ، 46100، SAFI
MAROC

نركي لوكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : تجزئة 
اللة هنية الح رية االقامة 23 

الشقة 12 اس ي تجزئة اللة هنية 
الح رية االقامة 23 الشقة 12 

اس ي 46111 اس ي املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.11447

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) املؤرخ في)03)غشت)
مسؤولية) ذات  شركة  لوكس  نركي 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
هنية) اللة  تجزئة  اإلجس اعي  مقرها 
الح رية االقامة)23)الشقة)12)اس ي)
االقامة) الح رية  هنية  اللة  تجزئة 
اس ي) (46111 اس ي) (12 الشقة) (23
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
بودرقة) اسامة  اح د  السيد)ة()
وعنوانه)ا()تجزئة اللة هنية الح رية)
االقامة)23)الشقة)12)اس ي)46111 

اس ي املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
تجزئة) وفي  (2122 غشت) (03 بساريخ)
اللة هنية الح رية االقامة)23)الشقة)
اس ي تجزئة اللة هنية الح رية) (12
االقامة)23)الشقة)12)اس ي)46111 

اس ي املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)719.
533I

7P CONSEIL

FRÈRE EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

7P CONSEIL
شقة رقم 14 رقم 74 زاوية شارع 
فرحت حشاد وشارع غاندي حي 
القدس ، 81111، اكادير املغرب
FRÈRE EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي شقة رقم 
12 ع ارة 30 اقامة مكادور دشي1ة 
الجهادية - 86350 انزكان املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

24763

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2122 غشت) (15 في) املؤرخ 
 FRÈRE« من) الشركة  تس ية  تغيي1 
(»DOMAINE L’EST«(إلى(»EXPORT

.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1677.

534I

FLASH ECONOMIE

BOUTELA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BOUTELA IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 شارع 
ابن الونان عين السبع - 21111 

االدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548671
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BOUTELA IMMOBILIER
الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري..
56)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
 21111 (- السبع) عين  الونان  ابن 

االدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 21.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 111 (: السيد علي الدخامة بناني)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 111 (: هشام) الطاف�شي  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

بناني) الدخامة  علي  السيد 
.x 1 x x()عنوانه)ا

السيد الطاف�شي هشام عنوانه)ا()
.x 1 x x

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسي1ي الشركة:

بناني) الدخامة  علي  السيد 
x 1 x x()عنوانه)ا

السيد الطاف�شي هشام عنوانه)ا()
x 1 x x

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)-.

535I

FLASH ECONOMIE

TULMAREM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TULMAREM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 شارع 
ابن الونان عين السبع - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
26448

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TULMAREM IMMOBILIER

الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

56)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

ابن الونان عين السبع)-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: الناغر) نعي ة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 X()السيدة نعي ة الناغر عنوانه)ا

.X X X

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 X()السيدة نعي ة الناغر عنوانه)ا

X X X

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

536I

FLASH ECONOMIE

 BEAUTOLOGIE
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Beautologie solutions شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 345 املسار 

طريق أس ي - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Beautologie solutions

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منسجات السج يل وتص يف الشعر.

 345 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

املسار طريق أس ي)-)41111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

491)حصة) (: السيد عبد هللا رانا)

بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (511 (: رانا) بالل  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 x 1()السيد عبد هللا رانا عنوانه)ا

.x x

.x 1 x x()السيد بالل رانا عنوانه)ا

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 x 1()السيد عبد هللا رانا عنوانه)ا

x x

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (18 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)137617.

537I

louardi compta

INVESTISSEMENT ABIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكسب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
30000، فاس املغرب

 INVESTISSEMENT ABIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 
زنقة عبد الكريم بن جلون مكاتب 
اشرف الطابق 5 املكسب رقم 39 
مكررفاس - 30000 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.72819
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 ف14اير) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
علي) مح د  )ة() السيد) ت ويت 
2.511)حصة اجس اعية من) اعبيدة)
أصل)5.111)حصة ل ائدة السيد))ة()

طارق لشقر بساريخ)22)ف14اير)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)2981.
538I

FLASH ECONOMIE

 AL HOMMANI
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

 AL HOMMANI IMMOBILIER
السص يـــة املبكرة

RC:334783
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
قرر) (2122 ف14اير) (81 املنعقد بساريخ)
 AL HOMMANI« شركة) مساه و 

IMMOBILIER«ما يلي):)

-)السص يـــة املبكرة للشركة

-)تعيين السيد مح د زهي1 مص ي)

للشركة

 131 (: السص ية) عنوان  تعيين  (-

 11 شارع أن ا إقامة أزور مكسب رقم)

ب الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بساريخ) بالبيضاء) السجارية 

2122)تحت رقم).829123

من أجل النشر

539I

FLASH ECONOMIE

 EL FAOUARIS

CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

EL FAOUARIS CONSTRUCTION

السص يـــة املبكرة

RC: 281571

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

قرر) (2122 ف14اير) (81 املنعقد بساريخ)

 EL FAOUARIS« شركة) مساه و 

CONSTRUCTION«ما يلي):)

السص يـــة املبكرة للشركة (-

زهي1) السيد مح د  تعيين  (-

مص ي للشركة

(: السص ية) عنوان  تعيين  (-

 2 زنقة سبسة إقامة رامي الطابق) (7

املكسب رقم)8)الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (16 بساريخ) بالبيضاء) السجارية 

2122)تحت رقم).828030
من أجل النشر

541I
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FLASH ECONOMIE

ENTREPRISE KAMOBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FISCOGEF

ENTREPRISE KAMOBER

املقر االجس اعي : تجزئة حي النسيم 2 

بناية 356 محل رقم 2 الدار البيضاء

الج ع) محضر  ب قس�شى 

 16 يوم) املنعقد  االسسثنائي  العام 

يونيو2122)تقرر ما يلي):

تحويل املقر االجس اعي للشركة) (-

إلى:

 1 رقم) محل  (176 بناية) النسيم 

الحي الحسني الدارالبيضاء

األساسية) القوانين  تحيين  (-

املنصوص) السعديالت  وفق  للشركة 

عليها.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) السجارية بالبيضاء)

2122)تحت رقم)835749.

من أجل النشر

541I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EXPARC
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد وعبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

جليز، الطابق الثالث، مكسب رقم 21 

، 41111، مراكش املغرب

EXPARC »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: كلم 4 

،طريق أمزميز الشري ية - 40030 

تسلطانت - مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.19983

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

تم اتخاذ) (2122 يونيو) (27 املؤرخ في)

القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
عن) النهائي  اإلدماج  على  املوافقة 
(»SEFIPAR« طريق إمسصاص شركة)

لشركة«EXPARC«ش.م)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) حل  تم  ٲعاله،) للقرار  تبعا 
 224 )ألحكام املادة)

ً
دون تص ية وفقا

من القانون)17-95.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138934.
542I

TARGET PARTNERS

 ARTCOM’SUP
CASABLANCA
إعالن مسعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 ARTCOM’SUP CASABLANCA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

إكدال ، حي بيل إير ، الدار البيضاء 
، املغرب - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.54197

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 11)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
اسهم شركة) باجس اع  اشعار  مايلي:)
يد) في  (Artcom’Sup Casablanca
املسجلة) (ISGA Casablanca شركة)
البيضاء) للدار  السجاري  السجل  في 

تحت رقم)302449)؛
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 Artcom’Sup Casablanca تحويل)
محدودة) مسئولية  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إعادة صياغة النظام األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)
النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شكل الشركة):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد.
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
درهم،) (1511111 الشركة:) رأس ال 
15111)حصة بقي ة) مقسم كالسالي:)
 ISGA لشركة) للحصة  درهم  (111

CASABLANCA
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28781.
543I

TARGET PARTNERS

 ARTCOM’SUP
CASABLANCA
إعالن مسعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 ARTCOM’SUP CASABLANCA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

إكدال ، حي بيل إير ، الدار البيضاء 
، املغرب - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.54197

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املسجلة) (ISGA على) املوافقة  مايلي:)
الدار) سجل  في  (CASABLANCA
البيضاء)السجاري تحت رقم)302449 

كشريك جديد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اسسقالة السيد عبد املؤمن بن عبد)
وتعيين) ك دير  مهامه  من  الجليل 
السيد توحيد الشتيوي مديًرا جديًدا

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

النظام األسا�شي وفق) تعديل  مايلي:)

القرارات الالحقة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تم تحديد رأس املال ب بلغ)1511111 

سهم) (15111 إلى) مقسم  درهم 

،)وج يعها) 111)درهم للسهم) بقي ة)

توزيع) مكستب بها ومدفوعة بالكامل.)
 ISGA السالي:) النحو  على  املال  رأس 

سهم) (9751 مقابل) (CASABLANCA

 1311 الجليل) عبد  بن  املؤمن  عبد 

سهم زكريا بن عبد الجالي)657)سهم)
زاهية بن عبد الجليل)657)سهم عبد)

العزيز االزرق)657)سهم شامة االزرق)

 656 الزرق) غزالن  سهم  سهم  (656

نيكول أدريان مقابل)656)سهم

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

الوحيد) الجديد  املسي1  تعيين  مايلي:)

للشركة:)السيد توحيد الشتيوي ملدة)

غي1 محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28779.

544I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 SOCIETE IMMOBILIERE
TALMA

إعالن مسعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE TALMA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مركب 

دالي, الحي الصناعي ليساس ة, طريق 

-1177 الدار البيضاء - 20232 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17150

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.26521

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إسس رار الشركة بالرغم من خسارة)

ثالث أرباع الرأس ال طبقا ملقسضيات)

ال صل)86)من القانون رقم)5-96 .

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ب قدار430.000  املال  رأس  زيادة 

 300.000 مبلغ) من  لرفعه  درهم 

درهم عن طريق) (730.000 درهم إلى)

بقي ة) جديدة  حصة  (4300 إنشاء)

درهم لإلكسساب واإلفراج عنهم) (111

طريق) عن  اإلكسساب  عند  بالكامل 

املحددة) الديون  مع  مقاصة  إجراء)

واملسسحقة تجاه الشركة املسجلة في)

الحساب الجاري للشركاء

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تخ يض رأس املال ب قدار)730.000 

درهم عن طريق إمسصاص الخسائر)

إجس اعية) حصة  (7300 وإلغاء)

إلى) درهم  (730.000 من) لسقليصه 

ص ر درهم.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
ب قدار.111.111  املال  رأس  زيادة 

إلى) درهم  (1 مبلغ) من  لرفعه  درهم 

إنشاء) طريق  عن  درهم  (111.111

 111 بقي ة) جديدة  حصة  (1111

عنهم) واإلفراج  لإلكسساب  درهم 

طريق) عن  االكسساب  عند  بالكامل 

املحددة) الديون  مع  مقاصة  إجراء)

املسجلة) الشركة  تجاه  واملسسحقة 

أو) للشركاء) الجاري  الحساب  في 
ً
املساه ة نقذا

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

من) السادس  البند  في  تعديالت 

القانون األسا�شي للشركة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تعديالت في البند السابع من القانون)

األسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833898.

545I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

VIBRA CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن ط يل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكسب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
VIBRA CALL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 مج ع 

إريس 2 ط ر ب 7 مالباطا 4 رقم 264 
- 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.100403
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 24)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (VIBRA CALL الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (15.111 رأس الها)
مقرها اإلجس اعي)7)مج ع إريس)2)ط)
 91111 -  264 4)رقم) 7)مالباطا) ر ب)
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط.
7)مج ع) و حدد مقر السص ية ب)
إريس)2)ط ر ب)7)مالباطا)4)رقم)264 

- 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

حنان) الصادق  عبد  السيد)ة()
كروا) (59171 فرنسا) وعنوانه)ا()

فرنسا ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9119.
546I

SERVIAP

 PROXIMITE SERVICES LES
PALMIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SERVIAP
رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 
بنسلي ان ، 13000، بنسلي ان 

املغرب
 PROXIMITE SERVICES LES

PALMIES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كائن 
باقامة حدائق بوزنيقة رقم محل 
11 ع ارة 5 مج وعة 1 - 13100 

بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 PROXIMITE SERVICES LES

.PALMIES
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوساطة العقارية)/)م وض.
كائن) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
محل) رقم  بوزنيقة  حدائق  باقامة 
 13100  -  1 مج وعة) (5 ع ارة) (11

بوزنيقة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: براش) مح د  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد مح د براش):)1111)بقي ة)
111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() براش  مح د  السيد 
بوجدور) (71111 بوجدور) لي1اك  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() براش  مح د  السيد 
بوجدور) (71111 بوجدور) لي1اك  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) سلي ان  ب4ن  االبسدائية 

يوليوز)2122)تحت رقم)372.
547I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE TAGRAGRA
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE TAGRAGRA
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 زنقة 

511 الجرف انزكان ع الة انزكان 
ايت ملول - 86350 انزكان املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20883
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
انزكان) الجرف  (511 زنقة) (1 »رقم)



17151 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

 86350 (- ملول) ايت  انزكان  ع الة 
زنقة) (8 »رقم) إلى) املغرب«) انزكان 
انزكان) تراست  اومزال  اكرور  (1116
 86350 (- ملول) ايت  انزكان  ع الة 

انزكان املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1682.

548I

FLASH ECONOMIE

بريكوما أڭادير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

لومند دو بريكوالج أڭادير
باخسصار: بريكوما أڭادير

شركة محدودة املسؤولية 
رأس اله 4.000.000،00 درهم

املقر اإلجس اعي: الدار البيضاء : 31 
زنقة بيي1 بارانت بالدار البيضاء.

لشركاء) الج اعي  قرار  ب قس�شى 
لومند دو بريكوالج أڭادير) (« الشركة)
باخسصار:)بريكوما أڭادير)»،)املنعقد)
ب قر) (، (2111 دجن14) (27 بساريخ)
زنقة بيي1 بارانت) (31 الشركة الكائن)

بالدار البيضاء)فقد تقرر ما يلي):
ت ويت)21.111)حصة من) (•
شركة لومند دو بريكوالج باخسصار:)
بريكوما)،)الى شركة بريكوما هولدينغ).
حصة) (11.111 ت ويت) (•
من شركة عالم الحديقة الى شركة)

بريكوما هولدينغ).
ت ويت)11.111)حصة من) (•
الى شركة) كيو وشركاؤه  لوي  شركة 

بريكوما هولدينغ).
تحويل الشركة من شركة) (•
شريك) ذات  شركة  الى  شركاء) ذات 

واحد)
تحيين القانون االسا�شي) (•

تم اإليداع القانوني بكسابة) (2-
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء)بساريخ)31)يناير)2112)تحت)

رقم)492030.
قصد النشر واإلعالن
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FLASH ECONOMIE

IHL COMPAGNY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

               IHL COMPAGNY SARL
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
بعدم) قرار  تم  (3103/2022/ بساريخ)
حل الشركة رغم الخسائر املسجلة،)
وعنوان) (111.111 رأس ال) ذات 
مقرها االجس اعي اقامة ابن خلدون)
معروف) سيدي  زينيث  ام  (14 رقم)

الدار البيضاء
رقم السجل السجاري)452495

الوضع الصافي أقل من من رأس)
تبين) املال واسس رار نشاط الشركة:)
للج ع العام أن صافي وضع الشركة)
أقل من ربع))1/4()رأس مال الشركة)
وتقرر)،)مع األخذ في االعسبار السوقعات)

،)مواصلة نشاط الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
الرقم) ب وجب  (26/17/2122

.832336
551I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

MS COS م س كوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق السادس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

م س كوص MS COS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 تجزئة 
تيسي1 حي صناعي ليساس ة - 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553745
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
م س) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.MS COS(كوص
•اسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)
وتوزيع) وتصنيع  ومعالجة  وتصدير 
لالكسسورات) والسقسيط  بالج لة 

واملواد واملنسجات من ج يع األنواع.
االستشارات والخدمات لصالح) (•

شركات.
في ج يع) بأي وسيلة  املشاركة  (•
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها)
أو التي سيسم إنشاؤها،)والتي قد تسعلق)
وخاصة) أعاله  املذكورة  باألشياء)
شركات جديدة أو) عن طريق إنشاء)
مساه ات أو رعاية أو اشت1اك أو شراء)
اجس اعية) حقوق  أو  مالية  أوراق 
أو اندماج أو مشروع مشت1ك أو أي)

وسيلة أخرى.
•)مراقبة وتطوير وتسويق املشاريع)

العقارية.
عنوان املقر االجس اعي):)15)تجزئة)
تيسي1 حي صناعي ليساس ة)-)21111 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 11 (: السقاط) موصف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
ان ست) مونسك  الشركة 
حصة) (MONSK( INVEST( :( 990

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السقاط) موصف  السيد 
 21111 نيل) زنقة  (16 عنوانه)ا()

الدارالبيضاء)املغرب.
ان ست) مونسك  الشركة 
 15 عنوانه)ا() (MONSK INVEST
 21111 ليساس ة) تيسي1  تجزئة 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السقاط) موصف  السيد 

 21111 نيل) زنقة  (16 عنوانه)ا()

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835558.

551I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

بارافيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE

 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME(ETAGE(N°10

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

بارافيت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ديار موالي 

إس اعيل ج.ش 8 أ 17 م3 مديونة 

- 29491 الدارالبيضاء امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553125

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

بارافيت.

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسجات) ج يع  وتوزيع  وتصدير 

واملواد الطبية وشبه الطبية

بالج لة) واملواد  املنسجات  بيع 

والسجزئة.
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ديار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
م3  (17 أ) (8 ج.ش) إس اعيل  موالي 
الدارالبيضاء) (29491 (- مديونة)

امل لكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: بان ول) مصط ى  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: معاوي) مديحة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد مصط ى بان ول عنوانه)ا()
 18 زنقة) (2 بلوك) (1 حي موالي رشيد)
رقم)23 21111)الدارالبيضاء)امل لكة)

املغربية.
السيدة مديحة معاوي عنوانه)ا()
 18 زنقة) (2 بلوك) (1 حي موالي رشيد)
رقم)23 21111)الدارالبيضاء)امل لكة)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مصط ى بان ول عنوانه)ا()
 18 زنقة) (2 بلوك) (1 حي موالي رشيد)
رقم)23 21111)الدارالبيضاء)امل لكة)

املغربية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835186.
552I

TAWTIN CENTER

OMAR HAFDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC
OMAR HAFDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
غزالن رقم الثالثة عشر الطابق 

الثاتي طريق مراكش الجديدة. - 
24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري):)
19703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 OMAR(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.HAFDI
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الع ولة..
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
غزالن رقم الثالثة عشر الطابق الثاتي)
 24111 (- الجديدة.) مراكش  طريق 

الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد ع ر ح ظي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد ع ر ح ظي):)1111)بقي ة)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ح ظي  ع ر  السيد 
ع ارة د الشقة)16)حي املنزه الجديدة)

24111)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() ح ظي  ع ر  السيد 
ع ارة د الشقة)16)حي املنزه الجديدة)

24111)الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)03)غشت)

2122)تحت رقم)29103.

553I

FUTURE CONSEIL

LOCATION DRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاش ين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
LOCATION DRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 18 شارع 
مح د 6 حي املقاومة الطابق االول - 

25111 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOCATION DRIVE
تأجي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
18)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
6)حي املقاومة الطابق االول)-) مح د)

25111)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 5.111 (: البياني) فاطنة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطنة البياني عنوانه)ا()
ال وس اط) حي  (1 الرقم) (38 بلوك)

بولنوار)25111)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() اوعكي  يونس  السيد 

بلوك ا ج رقم)7)حي الحاج قاسم ح ي)

م)11111)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة بساريخ)21)يوليوز)

2122)تحت رقم)342.

554I

JBR CONSEILS

ANATRIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JBR CONSEILS

816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 

411111، مراكش املغرب

ANATRIT TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي االمل 

مجاط شيشاوة حي االمل مجاط 

شيشاوة 41111 شيشاوة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.179

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) املؤرخ في)31)غشت)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ANATRIT TRAVAUX)مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوان  درهم  (11.111

اإلجس اعي حي االمل مجاط شيشاوة)

 41111 شيشاوة) مجاط  االمل  حي 

نقص) (: ل) نتيجة  املغرب  شيشاوة 

املوارد املالية).

و حدد مقر السص ية ب حي االمل)

 41111 املغرب) شيشاوة  مجاط 

شيشاوة املغرب.)

و عين:

واعبيدا) اللطيف  عبد  السيد)ة()

شيشاوة) االمل  حي  وعنوانه)ا()

41111)شيشاوة املغرب ك ص ي))ة()

للشركة.



17153 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) بامنسانوت  االبسدائية 

شتن14)2121)تحت رقم)511/2121.

555I

JBR CONSEILS

ANATRIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

JBR CONSEILS

816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 

411111، مراكش املغرب

ANATRIT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي االمل 

مجاط شيشاوة حي االمل مجاط 

شيشاوة 41111 شيشاوة املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.179

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 25)مارس) املؤرخ في)

ذات) شركة  (ANATRIT TRAVAUX

رأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (11.111

اإلجس اعي حي االمل مجاط شيشاوة)

 41111 شيشاوة) مجاط  االمل  حي 

شيشاوة املغرب نتيجة لنقص املوارد)

املالية).

و عين:

واعبيدا) اللطيف  عبد  السيد)ة()

شيشاوة) االمل  حي  وعنوانه)ا()

41111)شيشاوة املغرب ك ص ي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)25)مارس)2122)وفي حي االمل)

مجاط) االمل  حي  شيشاوة  مجاط 

شيشاوة)41111)شيشاوة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بامنسانوت بساريخ)21)يونيو)

2122)تحت رقم)111/2122.

556I

Dilegis Premium Service

UNO AVIATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle(Rue(D›alger(Et 2,Rue
 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
UNO AVIATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
شارع الجزائر مع، 2 شارع أبو بكر 
البقالني ، الطابق 3 ، مكسب 11 

الدار البيضاء ، املغرب 21171 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554037

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 UNO (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.AVIATION
بيع قطع) (: غرض الشركة بإيجاز)
إصالح الطائرات،) غي1ات الطائرات،)

تائجي1 وبيع الطائرات.
تقاطع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بكر) أبو  شارع  (2 مع،) الجزائر  شارع 
 11 مكسب) (، (3 الطابق) (، البقالني)
الدار البيضاء)،)املغرب)21171)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد ايت مهدي اس اعيل):)151 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 151 (: مهدي هشام) ايت  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 350 (: السيد ايت مهدي عث ان)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 350 (: زكرياء) مهدي  ايت  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

زكرياء) مهدي  ايت  السيد 

مع،) الجزائر  تقاطع شارع  عنوانه)ا()

الطابق)3  (، 2)شارع أبو بكر البقالني)

املغرب) (، الدار البيضاء) (,11 ،)مكسب)

21171)الدار البيضاء)املغرب.

عث ان) مهدي  ايت  السيد 

مع،) الجزائر  تقاطع شارع  عنوانه)ا()

الطابق)3  (، 2)شارع أبو بكر البقالني)

املغرب) (، 11,الدار البيضاء) مكسب) (،

21171)الدار البيضاء)املغرب.

هشام) مهدي  ايت  السيد 

مع،) الجزائر  تقاطع شارع  عنوانه)ا()

الطابق)3  (، 2)شارع أبو بكر البقالني)

املغرب) (، 11,الدار البيضاء) مكسب) (،

21171)الدار البيضاء)املغرب.

اس اعيل) مهدي  ايت  السيد 

مع،) الجزائر  تقاطع شارع  عنوانه)ا()

الطابق)3  (، 2)شارع أبو بكر البقالني)

املغرب) (، 11,الدار البيضاء) مكسب) (،

21171)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عث ان) مهدي  ايت  السيد 

مع،) الجزائر  تقاطع شارع  عنوانه)ا()

الطابق)3  (، 2)شارع أبو بكر البقالني)

املغرب) (، 11,الدار البيضاء) مكسب) (،

21171)الدار البيضاء)املغرب

اس اعيل) مهدي  ايت  السيد 

مع،) الجزائر  تقاطع شارع  عنوانه)ا()

الطابق)3  (، 2)شارع أبو بكر البقالني)

املغرب) (، 11,الدار البيضاء) مكسب) (،

21171)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28613.

557I

wimocab

 MOUAQIT CENTRE
DENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab

مج وعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 

الدارالبيضاء مج وعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 

معروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء

 MOUAQIT CENTRE DENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75 شارع 

موال ي يوسف الدار البيضاء - 

21671 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 نون14) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MOUAQIT CENTRE DENTAIRE

غرض الشركة بإيجاز):)

مشغل عيادة أسنان.

 75 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع موال ي يوسف الدار البيضاء)-)

21671)الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)1.430.000 
درهم،)مقسم كالسالي:

 14.300 (: موقت) خالد  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() موقت  خالد  السيد 
 21451 البيضاء) كالي ورنيا  إقامة 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() موقت  خالد  السيد 
 21451 البيضاء) كالي ورنيا  إقامة 

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835946.
558I

ANAL ACONTING SARL

RAD SERVICE-ELHIRECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAL ACONTING SARL
 CITE(HAY(RIAD 868BOUZNIKA
، 13100، BOUZNIKA(MAROC

RAD SERVICE-ELHIRECH شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي واد 
الدهاب رقم 95 ج 1 بوزنيقة - 

13100 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RAD (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SERVICE-ELHIRECH

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السباكة) والسحسينات/أع ال  البناء)

والكهرباء)والديكور الجبس والبقع.
واد) حي  (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- بوزنيقة) (1 ج) (95 رقم) الدهاب 

13100)بوزنيقة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد رشيد الحي1ش):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيد ك ال الحي1ش):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحي1ش  رشيد  السيد 
بن) ال قيه  الكري ات  الجديد  دوار 

صالج)23000)بن مالل املغرب).
عنوانه)ا() الحي1ش  ك ال  السيد 
 14 بلوك) الغربيين  حي اوالد سيدي 
الزنقة)18)الرقم)03)ال قيه بن صالح)

23000)بن مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الحي1ش  رشيد  السيد 
بن) ال قيه  الكري ات  الجديد  دوار 

صالج)23000)بن مالل املغرب)
عنوانه)ا() الحي1ش  ك ال  السيد 
 14 بلوك) الغربيين  حي اوالد سيدي 
الزنقة)18)الرقم)03)ال قيه بن صالح)

23000)بن مالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) سلي ان  ب4ن  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)447.
559I

الشـركـة الصـحراويـة لل حـاسبة واالستشـارات)

القـانـونيـة

CARLAYOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة لل حـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

221 شـارع مكـة ع ـارة صـومأصيـل 

الطـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 
71111، العيـون املغـرب

CARLAYOUN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مـدينـة 

الـوفـاق بلـوك G رقـم 1961 العيـون - 
71111 العيـون املغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. CARLAYOUN
•ج يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ع ليات البناء)وج يـع الحـرف؛
•األشغـال والخدمات ذات الصلـة؛)
والسجارة) والسصدير  االسسي1اد  (•

العامة
مـدينـة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الـوفـاق بلـوك)G)رقـم)1961)العيـون)-)

71111)العيـون املغـرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد أح ـد حسيـن صـالح أح ـد)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد أح ـد حسيـن صـالح أح ـد)
اول) (5 املنطقة) (3 الحي) (57 عنوانه)ا()
القاهرة) (4441112 القـاهـرة الجـديـد)

مصر.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد أح ـد حسيـن صـالح أح ـد)
اول) (5 املنطقة) (3 الحي) (57 عنوانه)ا()

القاهرة) (4441112 القـاهـرة الجـديـد)

مصر

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2122/2652.

561I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

BENE BENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS
رقم 1 زنقة العابد ال ا�شي شارع 

ابن الخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس املغرب

BENE BENE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 

شارع ابي الطيب املسنبي تجزئة وليلي 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BENE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.BENE

مطعم،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وجبات سريعة،)السوصيل والسوزيع.
 13 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

شارع ابي الطيب املسنبي تجزئة وليلي)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(: أمين) مح د  ينجلون  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
أمين) مح د  ينجلون  السيد 
عنوانه)ا()شارع بنزرت رقم)21)اقامة)
 30000  2 الزهور) سايس  حدائق 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
أمين) مح د  ينجلون  السيد 
عنوانه)ا()شارع بنزرت رقم)21)اقامة)
 30000  2 الزهور) سايس  حدائق 

فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4464.
561I

FOUZMEDIA

EL BAZAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EL BAZAR SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي سوق 

األحد اوالد جلول دوار اوالد زيان - 
14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BAZAR SERVICES
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل الشحن.
سوق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- زيان) اوالد  اوالد جلول دوار  األحد 

14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ال4زار  عزالدين  السيد 
الشريبالت قيادة سيدي عالل) دوار 
السازي)---)سوق أربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() ال4زار  عزالدين  السيد 
الشريبالت قيادة سيدي عالل) دوار 
السازي)---)سوق أربعاء)الغرب املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

562I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

CASH PLUS SA
إعالن مسعدد القرارات

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 

سيدي معروف ، 21191
 الدار البيضاء املغرب

CASH PLUS SA »شركة املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 1 

زنقة ديبلياد الطابق الثالت حي 
املستش يات - 20503 الدار 

البيضاء املغرب .
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
12932

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2121 أبريل) (14 املؤرخ في)

القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)قبول ٱسسقالة عضو باملجلس)

اإلداري
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835461.
563I

FOUZMEDIA

ECO DREAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ECO DREAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

 65785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ECO (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. DREAM SARL
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

منزل لإلقامة
اسسغالل قاعة لأللعاب وال يديو.

 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

امها�شي) أمين  مح د  السيد 
عنوانه)ا()الرقم)135)تجزئة املنزه بئ1)
القنيطرة) (14111 الشرقية) الرامي 

املغرب.
السيد ح يد بوكنوش عنوانه)ا()
إقامة) الديوري  مح د  شارع  (11
 14111 11)ع ارة أ) ال ورات الشقة)

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() دخاني  فايزة  السيدة 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() بنعسو  السيدة صباح 

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
امها�شي) أمين  مح د  السيد 
عنوانه)ا()الرقم)135)تجزئة املنزه بئ1)
القنيطرة) (14111 الشرقية) الرامي 

املغرب
السيد ح يد بوكنوش عنوانه)ا()
إقامة) الديوري  مح د  شارع  (11
 14111 11)ع ارة أ) ال ورات الشقة)

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)23)يونيو)

2122)تحت رقم)-.

564I

FOUZMEDIA

ANACOURS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ANACOURS PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
سعيد الداودي إقامة الوردي مكسب 
رقم 11 - 14111 القنيطرة املغرب.

حل شركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.58989

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ANACOURS PRIVE)مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

الداودي) سعيد  شارع  اإلجس اعي 

 -  11 رقم) مكسب  الوردي  إقامة 

(: القنيطرة املغرب نتيجة ل) (14111

حل الشركة.

شارع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

سعيد الداودي إقامة الوردي مكسب)
رقم)11 - 14111)القنيطرة املغرب.)

و عين:

حدوش) يوسف  السيد)ة()

اإلس اعيلية) تجزئة  وعنوانه)ا()

714 14111)القنيطرة املغرب) الرقم)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)92422.

565I

FIDU WARDA SARL-AU

SOMETUB صومتوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

FIDU WARDA SARL-AU

اقامة بني ع ي1 رقم 55 شقة رقم 7 

شارع الحسن الثاني ، 23000، بني 

مالل بني مالل

SOMETUB صومسوب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الصناعي بلوك 53 - 23000 بني 

مالل املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1145

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2112 يونيو) (19 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.511.111«
»2.111.111)درهم«)إلى)»3.500.000 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسسحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ)25)يوليوز)

2112)تحت رقم)841/2112.

566I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

أبيل ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 CONVOY MOROCCO
CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE
 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME(ETAGE(N°10
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

أبيل ترانس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 158 زنقة 
بوركادن ال فيليت الدارالبيضاء - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.163219

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تحويل) 28)يونيو) املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجس اعي  املقر 
فيليت) ال  بوركادن  زنقة  (158« من)
21111)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)
الحزام) شارع  (121« إلى) املغرب«)
 2 ليليا) إقامة  الوفاق  درب  الكبي1 
 21111  -  51 الخامس رقم) الطابق 

الدارالبيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)832617.

567I

CASA CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE FAJR 
AL MAARIFA PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

CASA CONSULTING

 N°191 BD(ANFA(RED(AZUR

 BUREAU 11B(ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

MAARIFA PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 124 

تجزئة بوري اج 2 بوزنيقة - 13100 

بوزنيقة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2997

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ادريس دلدولي) )ة() ت ويت السيد)

275)حصة اجس اعية من أصل)275 

بوشعب) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

عارفو بساريخ)12)يوليوز)2122.

ح و) مليكة  )ة() السيد) ت ويت 

275)حصة اجس اعية من أصل)275 

بوشعب) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

عارفو بساريخ)12)يوليوز)2122.

الحسين) )ة() السيد) ت ويت 

حصة اجس اعية من) (151 املجدوب)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (151 أصل)
يوليوز) (18 بساريخ) عارفو  بوشعب 

.2122

دلدولي) ليلى  )ة() السيد) ت ويت 

111)حصة اجس اعية من أصل)111 

بوشعب) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

عارفو بساريخ)12)يوليوز)2122.

دلدولي) أمي ة  )ة() السيد) ت ويت 

111)حصة اجس اعية من أصل)111 

بوشعب) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

بوشعب بساريخ)12)يوليوز)2122.

مح د دلدولي) )ة() ت ويت السيد)

111)حصة اجس اعية من أصل)111 

بوشعب) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

بوشعب بساريخ)12)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) سلي ان  ب4ن  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)567.

568I

ك س ناتيغ فيغت

كمس ناتيغ فيغت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ك س ناتيغ فيغت
رقم د-اس5 الطابق االول رقم 4 

تجزئة أركانة ، 81111، ايت ملول 

املغرب

ك س ناتيغ فيغت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

د-اس5 الطابق االول رقم 4 تجزئة 

اركانة - 81111 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

26731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

ك س) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

ناتيغ فيغت.

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير ال واكه والخضار.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (4 الطابق االول رقم) د-اس5)

اركانة)-)81111)ايت ملول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:



17157 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

حصة) (751 (: السيد مح د عبو)
بقي ة)111)درهم للحصة).

251)حصة) (: السيد رشيد الهي1ي)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عبو  مح د  السيد 
ايت) (81111  11 رقم) الص ا  تجزئة 

ملول املغرب.
عنوانه)ا() الهي1ي  رشيد  السيد 
 81111 السوي�شي) الحي  (14 رقم)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الهي1ي  رشيد  السيد 
 81111 السوي�شي) الحي  (14 رقم)

اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (22 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1612.

569I

LOUGAGHI

SHOSHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOUGAGHI
 RES(AL(BADRE(GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI(BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA(MAROC
SHOSHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

زرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2221 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SHOSHOP
السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالسسي1اد والسصدير
السجارة وج يع الخدمات في مجال)
الصحة والسالمة والوقاية والصيانة.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 -  6 الثاني الشقة) زرقطوني الطابق 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد بجيح جالل):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جالل  بجيح  السيد 
اقامة النعيم الع ارة)5)رقم)8)سيدي)
البيضاء) الدار  (21111 معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() جالل  بجيح  السيد 
اقامة النعيم الع ارة)5)رقم)8)سيدي)
البيضاء) الدار  (21111 معروف)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.
571I

مكسب املحاسبة

 TRANSPORT MAGHREB AL
GHAD

إعالن مسعدد القرارات

مكسب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15111، 

الخ يسات املغرب
 TRANSPORT MAGHREB AL
GHAD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 222 

مكررحي البام واملاس - 15111 

الخ يسات املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29313

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)11)غشت)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

الذي ينص على) قرار رقم األول:)

مايلي:)ت ويت)1111)حصة اجس اعية)

من فئة مائة درهم للحصة من طرف)

السيد) ل ائدة  ياسين  السيدأتنان 

أوتنان رشيد ك ا تم قبول اسسقالة)

السيد ياسين أتنان من مهامه ونعيين)

وحيد) ك سي1  رشيد  أوتنان  السيد 

للشركة مع ج يع الصالحيات

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

الذي ينص على) بند رقم السابع:)

مايلي:)الحصص

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)329.

571I

STE BABOUZID

SABAMOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

SABAMOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس الطابق االول فوق 
السجاري وفابنك - 71111 العيون 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

24843

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

زايد) الحسين  )ة() السيد) ت ويت 

حصة اجس اعية من أصل) (41.111

)ة() السيد) ل ائدة  حصة  (41.111

غشت) (11 بساريخ) ح ونو  ابراهيم 

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

15)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2512.

572I

ml(congestfin

CLARITY MEDICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ml(congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،

20101، casablanca(maroc

CLARITY MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 

الحسن السكساني طابق الس لي - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.517603

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

رفع) تم  (2122 شتن14) (19 في) املؤرخ 

رأس ال الشركة ب بلغ قدره)»30.000 

إلى) درهم«)أي من)»511.111)درهم«)

»530.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836180.

573I
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FIDUCIAIRE LA REUSSITE

ARTISTE BRODERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

 N 10 RCE(EL(HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A

 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES(MAROC

ARTISTE BRODERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 293 

تجزئة الوفاء 4 طريق ص رو فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ARTISTE BRODERIE

تطريز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والبيع بالسقسيط

بيع املالبس السقليدية الجاهزة

اسسي1اد وتصدير.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ص رو) طريق  (4 الوفاء) تجزئة  (293

فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: علوش) كوثر  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علوش  كوثر  السيدة 
طريق) (4 الوفاء) تجزئة  (293 تجزئة)

ص رو فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() علوش  كوثر  السيدة 
طريق) (4 الوفاء) تجزئة  (293 تجزئة)

ص رو فاس)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4479.

574I

NOTAIRE

NC CAPITAL 
إعالن مسعدد القرارات

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 NC CAPITAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 212، 

شارع عبد املومن ، رقم 5 ، الطابق 
األر�شي، - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

. 461569
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)29)يوليوز)2122
تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وهب السيد مح د ش يق ابن كي1ان)
ل) الرقبة  حق  برادة  نزهة  للسيدة 
211)حصة اجس اعية بقي ة)111,11 
من) تؤخذ  الواحدة  للحصة  درهم 
الرقبة) لحق  اجس اعية  حصة  (300

التي ي سلكها بالشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ك سي1ة) برادة  نزهة  السيدة  تعيين 
غي1) ملدة  للشركة  جديدة  مشت1كة 
مح د) السيد  إلى  إضافة  محدودة 

ش يق ابن كي1ان.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

تكون الشركة ملزمة بالسوقيع) مايلي:)

من) لكل  املن رد  والبنكي  اإلجس اعي 

أو) كي1ان  ابن  ش يق  مح د  السيد 

السيدة نزهة برادة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
القانون) من  و26) (7 ال صلين) تغيي1 

األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

وهب السيد مح د ش يق ابن كي1ان)

ل) الرقبة  حق  برادة  نزهة  للسيدة 

211)حصة اجس اعية بقي ة)111,11 

من) تؤخذ  الواحدة  للحصة  درهم 

الرقبة) لحق  اجس اعية  حصة  (300

التي ي سلكها بالشركة

على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 

برادة) نزهة  السيدة  تعيين  مايلي:)

للشركة) جديدة  مشت1كة  ك سي1ة 

ملدة غي1 محدودة إضافة إلى السيد)

مح د ش يق ابن كي1ان مع السوقيع)

اإلجس اعي والبنكي املن رد لكل واحد)

منه ا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836110.

575I

TGE FIDUS

DALVA PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت1 

ع ارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28811، 

املح دية املغرب

DALVA PLUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 216 

تجزئة الطابق 1 سيدي يحي زعي1 - 

12152 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

137077

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DALVA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PLUS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء-منعش عقاري.

 216 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- سيدي يحي زعي1) (1 تجزئة الطابق)

12152)ت ارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: جبوجي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جبوجي  مح د  السيد 

دوار اوالد سالم الرمامحة سيدي يحي)

زعي1)12152)ت ارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() جبوجي  مح د  السيد 

دوار اوالد سالم الرمامحة سيدي يحي)

زعي1)12152)ت ارة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (29 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8771.

576I
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TGE FIDUS

REDA PREMIUM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت1 

ع ارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28811، 
املح دية املغرب

REDA PREMIUM CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
النصر 3 ع ارة ج شقة 12 عين 

عسيق - 12013 ت ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
137097

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 REDA (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.PREMIUM CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
اقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
عين) (12 شقة) ج  ع ارة  (3 النصر)

عسيق)-)12013)ت ارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

111.111,11)درهم،)مقسم كالسالي:
السيد رضا جبوجي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جبوجي  رضا  السيد 
سيدي يحيى) (316 تجزئة خالد رقم)

زعي1)12152)ت ارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مكروم  مح د  السيد 

 41191 االوداية) عياد  سيدي  دوار 

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8785.

577I

DAR AD DAMANE

دار الضمان
شركة املساه ة

ق ل السص ية

DAR AD DAMANE

 ANGLE BD ABDELMOUMEN

 ET(RUE(CHATILA(RES(KAMAR ،

21111، الدارالبيضاء املغرب

دار الض ان شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 162 

زنقة مولييغ وشارع ان ا حي راسين - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.55287

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2119)تقرر حل) 18)شتن14) املؤرخ في)

مبلغ) املساه ة  شركة  الض ان  دار 

رأس الها)75.111.111)درهم وعنوان)

مولييغ) زنقة  (162 اإلجس اعي) مقرها 

 21111 (- راسين) حي  ان ا  وشارع 

لسوقف) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

انشطة الشركة.

و عين:

ح زة) هللا  عبد  السيد)ة()

ان ا) ط اريس  اقامة  وعنوانه)ا()

 21111 داربوعزة) (323 الرقم) (1

)ة() ك ص ي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

 162 وفي) (2122 مارس) (30 بساريخ)

(- زنقة مولييغ وشارع ان ا حي راسين)

21111)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ماي)2122)تحت رقم)824279.

578I

RHASKI IMMO

RHASKI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RHASKI IMMO
 Rue 23, Immeuble 2

 Appartement(N°6 Quartier
 Bled(El(jed, Safi ، 20160، SAFI

MAROC
RHASKI IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع23 
اقامة 2 شقة رقم 6 حي بالد الجد 

اس ي - 21161 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13133
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RHASKI IMMO
-تن ية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امل سلكات
-إنجاز كافة أع ال السقسيم

ج يع) وتأجي1  وبيع  اقسناء) (-
العقارات

ونيابة) الخاص  لحسابه  البناء) (-
عن اآلخرين)

اسسي1اد ج يع املواد وآالت البناء).
شارع23  (: عنوان املقر االجس اعي)
حي بالد الجد) (6 شقة رقم) (2 اقامة)

اس ي)-)21161)اس ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

السيد مح د غبوقي):)511)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد رشيد سكي1د):)511)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غبوقي  مح د  السيد 
19)طريق سبت جزولة حي الجري ات)

21161)اس ي املغرب.
السيد رشيد سكي1د عنوانه)ا()11 
الزنقة)3)تجزئة املباركي الحي الصناعي)

21161)اس ي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() غبوقي  مح د  السيد 
19)طريق سبت جزولة حي الجري ات)

21161)اس ي املغرب
السيد رشيد سكي1د عنوانه)ا()11 
الزنقة)3)تجزئة املباركي الحي الصناعي)

21161)اس ي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)13133.
579I

COMPTAFFAIRES

ESPACE ABRARE BELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ESPACE ABRARE BELLE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركب 

اقامة بيتي سكان ع ارة ج 32 بيس 
رقم 79 ج اعة بن يخلف ملكية 
عين رباح 2 بني يخلف 28111 

املح دية املغرب.
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18039
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2117)تقرر حل) 21)دجن14) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ESPACE ABRARE الشريك الوحيد)
11.111)درهم) BELLE)مبلغ رأس الها)
مركب) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
بيس) (32 اقامة بيتي سكان ع ارة ج)
رقم)79)ج اعة بن يخلف ملكية عين)
املح دية) (28111 بني يخلف) (2 رباح)

املغرب نتيجة ل):)املنافسة
صعوبة في تحقيق هدف الشركة.

مركب) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
بيس) (32 اقامة بيتي سكان ع ارة ج)
 28111 (- 79)ج اعة بن يخلف) رقم)

املح دية املغرب.)
و عين:

السيد)ة()ليلى حركات وعنوانه)ا()
 3 اقامة فلوريان ع ارة ج ه ا درج)
املح دية) (28811  5 شقة) (1 طابق)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
اقامة) مركب  (: بالسص ية) املسعلقة 
بيتي سكان ع ارة ج)32)بيس رقم)79 

ج اعة بن يخلف
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

دجن14)2116)تحت رقم)1741.
581I

مكســـب حسابــات جن1ال اوديساكس ش.)م.)م

 STE LAGHMAMI
LILACHGHAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

مكســـب حسابــات جن1ال اوديساكس 
ش. م. م

حي ت ديد الزيسون رقم 56 تكوين 
اكادير ، 81111، اكادير املغرب

 STE LAGHMAMI LILACHGHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : بلوك ا 
رقم223 تجزئة ادمين ايت ملول - 

81181 ايت ملول املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.6929

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)21)يوليوز)2122)تقرر حل)

 STE LAGHMAMI LILACHGHAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111,11

تجزئة) رقم223) ا  بلوك  اإلجس اعي 
ادمين ايت ملول)-)81181)ايت ملول)

املغرب نتيجة لسوقف النشاط.

و عين:

لغ امي) ح اد  السيد)ة()

وعنوانه)ا()فرنسا)1 1)فرنسا ك ص ي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بلوك) وفي  (2122 يوليوز) (21 بساريخ)

(- تجزئة ادمين ايت ملول) ا رقم223)

81111)ايت ملول املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1684/2122.

581I

NOTAIRE

NC CAPITAL
إعالن مسعدد القرارات

NOTAIRE

 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,

 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NC CAPITAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 212، 

شارع عبد املومن ، رقم 5 ، الطابق 

األر�شي - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

. 461569

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 29)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للسيد) برادة  نزهة  السيدة  وهبت 
مح د ش يق ابن كي1ان حق اإلنس اع)
بقي ة) اجس اعية  حصة  (111 ل)
الواحدة) للحصة  درهم  (111,11

بالشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيي1 ال صل)7)من القانون األسا�شي)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة صياغة القانون األسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
للسيد) برادة  نزهة  السيدة  وهبت 
مح د ش يق ابن كي1ان حق اإلنس اع)
بقي ة) اجس اعية  حصة  (111 ل)
الواحدة) للحصة  درهم  (111,11

بالشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836110.

582I

شركة ابهوش للخدمات

HABOUB PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 
االول رقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب
HABOUB PECHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

كاطالونيا شارع بيكاسو رقم 39 - 
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HABOUB PECHE

االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير والسجارة العامة والسوزيع

األس اك) وبيع  وشراء) تجارة 

وج يع املنسجات البحرية بالسقسيط)

والج لة

بيع األس اك الطازجة أو املج دة)

بالج لة والسقسيط.

تج يد وتجهيز األس اك.

النقل امل14د.

النقل املحلي والدولي وبيع ج يع)

أنواع البضائع

وج يع) وال واكه  الخضار  نقل 

املنسجات الغذائية.

للحساب) بأنواعها  البضائع  نقل 

الخاص ولحساب الغي1.

توريد قوارب الصيد وبيع معدات)

الصيد..

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 -  39 رقم) بيكاسو  شارع  كاطالونيا 

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: البشي1) الساه  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البشي1  الساه  السيد 
املسي1ة) حي  (344 تجزئة) (18 رقم)

71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
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عنوانه)ا() البشي1  الساه  السيد 
املسي1ة) حي  (344 تجزئة) (18 رقم)

71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2644/2122.
583I

شركة ابهوش للخدمات

INJOURNE PÊCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 
االول رقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب
INJOURNE PÊCHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الوحدة 12 شارع مزوار زنقة الهالل 
رقم 16 الشقة 12 - 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.INJOURNE PÊCHE
االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير والسجارة العامة والسوزيع
األس اك) وبيع  وشراء) تجارة 
وج يع املنسجات البحرية بالسقسيط)

والج لة
بيع األس اك الطازجة أو املج دة)

بالج لة والسقسيط.

تج يد وتجهيز األس اك.
النقل امل14د.

النقل املحلي والدولي وبيع ج يع)
أنواع البضائع

وج يع) وال واكه  الخضار  نقل 
املنسجات الغذائية.

للحساب) بأنواعها  البضائع  نقل 
الخاص ولحساب الغي1.

توريد قوارب الصيد وبيع معدات)
الصيد..

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع مزوار زنقة الهالل) (12 الوحدة)
12 - 71111)العيون) 16)الشقة) رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: لحسن) الساه  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لحسن  الساه  السيد 
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (517 رقم)

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() لحسن  الساه  السيد 
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (517 رقم)

71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2645/2122.
584I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

DFX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
DFX TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 شارع 

موالي اس اعيل,اقامة موالي 

اس اعيل الطابق الخامس الرقم 19 

- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DFX (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضائع..

 22 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

اس اعيل,اقامة موالي) شارع موالي 

اس اعيل الطابق الخامس الرقم)19 

- 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: نعيجوا) ح زة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نعيجوا  ح زة  السيد 

بوعرك) (26 بلوك) مسعود  سكسور 

سلوان)62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() نعيجوا  ح زة  السيد 

بوعرك) (26 بلوك) مسعود  سكسور 

سلوان)62111)الناظور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256977.

585I

FICASUD

ROUGE ET SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

ROUGE ET SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 192 

الدرب الجديد - درب ضابا�شي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19291

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر) (2122 مارس) (19 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ROUGE ET الوحيد) الشريك  ذات 

111.111)درهم) SUD)مبلغ رأس الها)

وعنوان مقرها اإلجس اعي)192)الدرب)

(- مراكش) ضابا�شي  درب  (- الجديد)

(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (41111

طبقا للبند)41)من القانون االسا�شي)

للشركة.

 192 ب) السص ية  مقر  حدد  و 

ضابا�شي) درب  (- الجديد) الدرب 

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.)

و عين:

 BRIGITTE MARIE السيد)ة()

وعنوانه)ا() (YVONNE GRILLON

درب ضابا�شي) (- الدرب الجديد) (192

)ة() 41111)مراكش املغرب ك ص ي)

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

الدرب) (192 (: بالسص ية) املسعلقة 

الجديد)-)درب ضابا�شي مراكش.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)134402.
586I

NKH CONSULTING SARL

O.H PRESTATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
O.H PRESTATIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
االبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

12211 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
162359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 O.H (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PRESTATIONS
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال نجارة الخشب وااللومنيوم.
15)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
4)أكدال الرباط)-) االبطال شقة رقم)

12211)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

11.111.111)درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: الحطاب) السيد عث ان 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد عث ان الحطاب عنوانه)ا()
حي العلويين شارع شرم الشيخ رقم)

165)ت ارة)12111)ت ارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد عث ان الحطاب عنوانه)ا()
حي العلويين شارع شرم الشيخ رقم)

165)ت ارة)12111)ت ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127286.
587I

مكسب املسني لل حاسبة والسدبي1

LA MAISON EN VOGUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب املسني لل حاسبة والسدبي1
ساحة ن ارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 91141، 
طنجة املغرب

LA MAISON EN VOGUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
يوسف ابن تاش ين - إقامة شهباء 
 - - C محل بالدور األر�شي بلوك -

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130073
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LA (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. MAISON EN VOGUE
السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والسوزيع) وبالسجزئة  بالج لة 
أنواع) لج يع  والسصدير  واالسسي1اد 
ومواد) املنزلية  وامل روشات  املعدات 

املساجرة) دلك  الى  إضافة  الديكور،)
والبضائع) املنسجات  أنواع  ج يع  في 
الخام) واملواد  الغذائية  واملواد 
على) إلخ.) وامللحقات،) واألدوات 
حالتها الخامة أو املصنعة بالج لة أو)

السجزئة.
والع ولة) والشحن  الس ثيل 
والس سرة ألي سلعة وبراءة اخت1اع)
ب ا) صلة  أية  لها  تجارية  عالمة  أو 

سبق.
غي1) أو  مباشر  بشكل  ذلك  كل 
شركات) إنشاء) طريق  عن  مباشر،)
املشروع) أو  جديدة  مج وعات  او 

املشت1ك الخ.
الع ليات) ج يع  عامة،) وبص ة 
أو) املالية  أو  السجارية  أو  الصناعية 
تكون) والتي قد  العقارية،) أو  املدنية 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)
بأي) أو  أعاله  إليها  املشار  باألنشطة 
نشاط م اثل أو ثانوي من املحس ل)

أن يعزز تطوير الشركة.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
إقامة شهباء) (- تاش ين) ابن  يوسف 
 -  -  C بلوك) األر�شي  بالدور  محل  (-

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 411 (: الع راني) غادة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
السيدة ريم الع راني):)300)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيدة مها الع راني):)300)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيدة غادة الع راني عنوانه)ا()
تجزئة القادرية إقامة الصنوبر بلوك)

D)رقم)9).)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() الع راني  ريم  السيدة 
 3 الشقة) (11 بلوك) الكولف  منتزه 

مي وزا).)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() الع راني  مها  السيدة 
 .  11 املجاهدين تجزئة الروضة رقم)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الع راني) مصط ى  السيد 

تجزئة) املجاهدين  طريق  عنوانه)ا()

الروضة رقم)11)-)طنجة املغرب

السيدة غادة الع راني عنوانه)ا()

تجزئة القادرية إقامة الصنوبر بلوك)

D)رقم)9)-)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256921.

588I

ste(figmara

YOUS STN يوس ستن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(figmara

 n1 tnine(old(mtaa(amizmiz

 alhaouz(marrakech، 40000،

marrakech maroc

YOUS STN يوس ستن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 5 

دوار سلي ان قطارة شطر اوالد دليم 

مراكش 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 YOUS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

STN)يوس ستن.
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غرض الشركة بإيجاز):
واشغال) املخسل ة  االشغال  (1-  

البناء.
)الجبص.) مخسل ة) اشغال  (2-

الصباغة الزليج واشغال التزيين(
واملواد) االليات  في  االتجار  (3-

والبضاءع املخسل ة..
 5 محل) (: عنوان املقر االجس اعي)
دوار سلي ان قطارة شطر اوالد دليم)

مراكش)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد يوس مح د):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد يوس مح د عنوانه)ا()ازلي)
مراكش) (41111  396 رقم) الجنوبي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد يوس مح د عنوانه)ا()ازلي)
مراكش) (41111  396 رقم) الجنوبي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)138228.
589I

orient compt

 ROUBAIX TOURCOING
CARS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 115

60000، OUJDA(MAROC
 ROUBAIX TOURCOING CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 BD MED وعنوان مقرها اإلجس اعي
 V(ET(AMINA(BERHILIA 3EME

ETAGE - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

39569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ROUBAIX TOURCOING CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 BD MED(:(عنوان املقر االجس اعي

 V( ET( AMINA( BERHILIA( 3EME

ETAGE - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: البالي) فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البالي  فاط ة  السيدة 

حي الشريف)7)رقم)56 61111)وجدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() البالي  فاط ة  السيدة 

حي الشريف)7)رقم)56 61111)وجدة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)911.

591I

Audifisc(Maroc

 TAMUDA FOOD
INDUSTRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

 SARL&quot;TAMUDA(FOOD
;INDUSTRIES & quot

املقر االجس اعي تطوان، حدورة 
اخرابو- محطة بوخالب
رأس ال 111111 درهم

املسجلة بالسجل السجاري بسطوان 
تحت رقم 12269

ت ويت حصص اجس اعية
ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بساريخ)18)يناير:)2121
-)فوت السيد مح د الودغي1ي بن)
حصة) (251 عداش ج يع الحصص)
شركة) في  ي سلكها  التي  اجس اعية 
»(TAMUDA FOOD INDUSTRIES

(- عينبي) طارق  السيد  ل ائدة 
ج يع) يسيني  سعيد  السيد  فوت 
الحصص)251)حصة اجس اعية التي)
 TAMUDA FOOD(ي سلكها في شركة

 INDUSTRIES
ل ائدة السيد طارق عينبي)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
الدار البيضاء)بساريخ)03)يونيو2122 

العزيز) عبد  السيد  فوت  (-
511)حصة) شكيب ج يع الحصص)
شركة) في  ي سلكها  التي  اجس اعية 

 TAMUDA FOOD INDUSTRIES
ل ائدة السيد طارق عينبي)

ب قس�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
لشركة) (:2122 يونيو) (11 في) البيضاء)

 TAMUDA FOOD INDUSTRIES
تقرر مايلي:

الحصص) ت ويت  على  املصادقة 
الشركة) في  حدثت  التي  االجس اعية 
وعليه ستسخذ الشركة شكل شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد؛
)تعديل ال صل)1)و6)و7)و15)من)

القانون األسا�شي للشركة ك ايلي)
في) محدد  الشركة  رأس ال 
 1.111 إلى) مقسم  درهم  (111.111
درهم)) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 

من) واملسددة بالكامل  املدفوعة 
طرف الشريك الوحيد السيد طارق)

عينبي

تحديث القانون االسا�شي للشركة

العزيز) عبد  السيد  اسسقالة 

للشركة) ك سي1  مهامه  من  شكيب 

ابسداءا من تاريخ)11)يونيو)2122

تعيين السيد طارق عينبي ك سي1)

وحيد للشركة مكان املسي1 املسسقيل

بكسابة) القانوني  اإليداع  وقدتم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بسطوان بساريخ)21)يونيو)2122)تحت)
رقم)1428 

591I

T.B COMPETENCE PRIVE

 INTERTRADE PRODUCTS &

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

T.B COMPETENCE PRIVE

 HAY LAARY CHEIKH AV

 HASSAN 1 5EME(ETAGE(APP 12

 RESIDENCE(ASSAYAH، 62000،

Nador Maroc

 INTERTRADE(PRODUCTS &

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 32 
رقم 8 حي املسي1ة العروي - 62111 

الناظور املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16681

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تعيين) 12)يوليوز) املؤرخ في)

مسي1 جديد للشركة السيد)ة()لوكيلي)

عزيزة ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)12)يوليوز)

2122)تحت رقم)3461.

592I
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سجيد طغاف

سجيد طراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

سجيد طغاف

اإلجس اعي مكاتب الرقي)الطابق 

الثالث( 2 شارع ع ر اإلدر�شي ،زنقة 

الجوالن املدينة الجديدة فاس - 

30000 فاس املغرب ، 30000، 

فاس املغرب

سجيد طراف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكاتب 

الرقي 2 شارع ع ر ادر�شي زنقة 

الجوالن املدينة الجديدة فاس - 

30100 فاس املغرب .
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.57249

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 يونيو) (18 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.511.111«

»1.151.111)درهم«)إلى)»2.551.111 

درهم«)عن طريق):)إدماج احسياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (16 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3614.

593I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 AMOSSEF

CONSTRUCTIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي1، 

الطابق الثاني ، 28811، املح دية 

املغرب

 AMOSSEF CONSTRUCTIONS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
عبد املومن 69 تجزئة ارض الصغي1 
الطابق الثاني - 28811 املح دية 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.16831

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 AMOSSEF CONSTRUCTIONS
درهم) (51.111 مبلغ رأس الها) (SARL
تجزئة) اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
69)تجزئة ارض الصغي1) عبد املومن)
املح دية) (28811 (- الثاني) الطابق 
دعم) -غياب  (: ل) نتيجة  املغرب 

املؤسسات املالية
-املنافسة)

-صعوبة االنسعاش..
تجزئة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
69)تجزئة ارض الصغي1) عبد املومن)
املح دية) (28811 (- الثاني) الطابق 

املغرب.)
و عين:

جواللي) ع ور  السيد)ة()
تجزئة عين تكي رقم261  وعنوانه)ا()
ك ص ي) املغرب  املح دية  (28811

)ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
عبد) تجزئة  (: بالسص ية) املسعلقة 
الصغي1) ارض  تجزئة  (69 املومن)

الطابق الثاني املح دية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

يوليوز)2122)تحت رقم)1473.
594I

ADVOLIS

ISYA IMMOBILIER
إعالن مسعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

ISYA IMMOBILIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 5, زاوية 
شارع عالل ابن عبد هللا وزنقة 

غاندي الطابق الثاني شقة رقم 5 - 
61111 وجدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.32055
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)28)يونيو)2122
تم اتخاذ القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) قرار 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع  مايلي:)
اي) درهم  (1.811.111,11 قدره)
(« الى) (« درهم) (1.911.111,11 (« من)
طريق) عن  (« درهم) (3.700.000,00
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء)

املحددة املقدار واملسسحقة.
على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 
العام) الج ع  اعضاء) ات ق  مايلي:)
القانون) تحيين  على  وباالج اع 

االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
الذي) بند رقم القانون االسا�شي:)
القانون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)1181.

595I

SOREVOL

كرين إيليك إنداستري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOREVOL
 Résidence Al Fath Bd Brahim

 Roudani(Prolongé(Etage 01 N°3
، 20330، Casablanca(MAROC
كرين إيليك إنداست1ي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

3 الطابق 11 إقامة ال سح شارع 

إبراهيم الروداني - 20390 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

549459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

كرين) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

إيليك إنداست1ي.

كرين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إيليك إنداست1ي شركة مسخصصة في)

األشغال الكهربائية.
 3 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق)11)إقامة ال سح شارع إبراهيم)

البيضاء) الدار  (20390 (- الروداني)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: املصط ى) زيان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 

إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)

دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (7

27223)الدار البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 

إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)

دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (7

27223)الدار البيضاء)املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)830624.

596I

SOREVOL

زيان إيليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOREVOL

 Résidence Al Fath Bd Brahim

 Roudani(Prolongé(Etage 01 N°3

، 20330، Casablanca(MAROC
زيان إيليك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

3 الطابق 11 إقامة ال سح شارع 

إبراهيم الروداني - 20390 الدار 

البيضاء ااملغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
زيان) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

إيليك.
زيان) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إيليك شركة مسخصصة في األشغال)

الكهربائية.
 3 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق)11)إقامة ال سح شارع إبراهيم)

البيضاء) الدار  (20390 (- الروداني)

ااملغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: املصط ى) زيان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 
إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)
الدار) (27223 دار بوعزة النواصر) (7

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 
إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)
الدار) (27223 دار بوعزة النواصر) (7

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)83000.
597I

dalha interim

SOMINF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

dalha interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
SOMINF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 12 زنقة 
سابري بوج عة طابق 1 شقة 6 - 

21211 الدارالبيضاء املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.261549

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 ماي) (23 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  (SOMINF
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)
سابري) زنقة  (12 اإلجس اعي) مقرها 

 21211  -  6 شقة) (1 بوج عة طابق)

لنتيجة) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

الركود القسصادي).

و عين:
السيد)ة()رشيد زهدي وعنوانه)ا()
تجزئة الزهر م س)48)ب ع ار ة)177 
شقة)13)االل ة)21281)الدارالبيضاء)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
زنقة) (12 وفي) (2122 ماي) (23 بساريخ)
 -  6 شقة) (1 طابق) بوج عة  سابري 

21281)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2112)تحت رقم)261549.

598I

bemultico(بي ولسيكو

CMG AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bemultico بي ولسيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيسون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

CMG AGRI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج 
في الرقم 18 زنقة مي وزا املنظر 

الج يل مكناس - 51111 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.55147
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (CMG AGRI الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
 18 مقرها اإلجس اعي كراج في الرقم)
زنقة مي وزا املنظر الج يل مكناس)
(: مكناس املغرب نتيجة ل) (51111  -

عدم تحقيق هدف الشركة.
و حدد مقر السص ية ب كراج في)
الرقم)18)زنقة مي وزا املنظر الج يل)

مكناس)-)51111)مكناس املغرب.)

و عين:
الوحودي) الشبيهي  السيد)ة()
شقة) ع ر  اقامة  وعنوانه)ا() مح د 
م) هللا  عبد  موالي  االمي1  شارع  (16
املغرب) مكناس  (51111 مكناس) ج 

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
كراج في الرقم) (: املسعلقة بالسص ية)
الج يل) املنظر  مي وزا  زنقة  (18

مكناس
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)695.

599I

CONTROL CONSULTING CORPORATE

CLEAN SERVICES REHAB
إعالن مسعدد القرارات

 CONTROL CONSULTING
CORPORATE

 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22
 Casablanca, Hay(Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc

 CLEAN SERVICES REHAB
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: مدينة 
ج عة ج يلة 5 درب خالد شارع 

11 رقم 158 الدار البيضاء 21111 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.474737
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2122 يونيو) (22 املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لبسيمي) رضوان  السيد  اسسقالة 
لبسيمي) القادر  عبد  السيد  وتعيين 

ك دير من رد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) املسسقيل  املدير  ذمة  إبراء)

رضوان لبسيمي).
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:

الوحيد) بالسوقيع  الشركة  التزام 

للسيد عبد القادر لبسيمي

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث النظام األسا�شي

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الصالحيات والشكليات

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

رضوان) السيد  اسسقالة  مايلي:)

القادر) عبد  السيد  وتعيين  لبسيمي 

لبسيمي ك دير من رد

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

املسسقيل) املدير  ذمة  إبراء) مايلي:)

السيد رضوان لبسيمي)

على) ينص  الذي  (:46 رقم) بند 

مايلي:)الصالحيات والشكليات

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835761.

611I

FINACS

DAGANA MERILL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINACS

 BD BORDEAUX ET BD ,251

 MLY(YOUSSEF, 7 EME(ETAGE,

N°20 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب.

 DAGANA MERILL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 411 شارع 

الزرقطوني تجزئة ح اد شقة رقم 

11 - 28811 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. DAGANA MERILL SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسسي1اد) (, اإلدارية) االستشارات 

والسصدير))تاجر أو وسيط(.

عنوان املقر االجس اعي):)411)شارع)

رقم) شقة  ح اد  تجزئة  الزرقطوني 

11 - 28811)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

السيدة اح يض مها):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مها  اح يض  السيدة 

41)دار بوعزة) إقامة مرينا بالنكا رقم)

البيضاء) الدار  (27182 النواصر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مها  اح يض  السيدة 

41)دار بوعزة) إقامة مرينا بالنكا رقم)

البيضاء) الدار  (27182 النواصر)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

611I

FIDUFORM SARL

PROCESS IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
PROCESS IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 174 شارع 
املقاومة اقامة ع ة الطابق الساني 
شقة 22 - 21251 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROCESS IT
(، :)-)م14مج) غرض الشركة بإيجاز)

محلل)،)مص م ك بيوتر
-)منعش عقاري

-)االست1اد والسصدير.
عنوان املقر االجس اعي):)174)شارع)
الساني) الطابق  ع ة  اقامة  املقاومة 
البيضاء) الدار  (21251  -  22 شقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد أح د كريم):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

حي) السيد أح د كريم عنوانه)ا()

اللة مريم بلوك ب رقم)392 13000 

ابنسلي ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي) السيد أح د كريم عنوانه)ا()

اللة مريم بلوك ب رقم)392 13000 

ابنسلي ان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28129.

612I

SYNERGIE EXPERTS

NIKA VINTAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 21161، الدار البيضاء املغرب

NIKA VINTAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 49 زنقة 

جون جوريس الطابق 6 شقة رقم 

12 - 21161 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552979

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NIKA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.VINTAGE

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخارجه إلى):



17167 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

-)التسيي1 الحر ملقهى مطعم
-)بيع املنسجات العسيقة واملنسجات)

الحرفية)
-)تنظيم الح الت

-)االسسي1اد والسصدير.
زنقة) (49 (: عنوان املقر االجس اعي)
جون جوريس الطابق)6)شقة رقم)12 

- 21161)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
اكست1ميانا) بريان  السيدة 
 111 بقي ة) حصة  (111 (: في1ونيكا)

درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
اكست1ميانا) بريان  السيدة 
الغزوة) دوار  عنوانه)ا() في1ونيكا 

كيلومت1)7 44111)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
اكست1ميانا) بريان  السيدة 
الغزوة) دوار  عنوانه)ا() في1ونيكا 

كيلومت1)7 44111)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834973.
603I

PREMIUM FINANCE

 OUHDIDOU TRANSPORT
AND LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي1 جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 OUHDIDOU TRANSPORT AND
LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 127 
شقة رقم س1 ت نصورت - 41111 

مراكش املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115773

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم تعيين) (2122 يونيو) (13 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

بوخريج مح د ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138938.

614I

PREMIUM FINANCE

 OUHDIDOU TRANSOPRT

AND LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OUHDIDOU TRANSOPRT AND

LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي ع ارة 127 

شقة رقم س1 ت نصورت - 41111 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115773

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (13 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تنظيم ال عاليات والسواصل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138938.

615I

LGR CONSEILLE SARL AU

IMMI OUAZAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU

 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA

 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC

IMMI OUAZAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايمي 

نسكانت تولوكلت امنسانوت - 41151 

امنسانوت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IMMI (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.OUAZAR

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال الع ومية والبناء)

البناء)والعقارات)

م اوض)

مقاول في االشغال السك يلية).

عنوان املقر االجس اعي):)دوار ايمي)

 41151 (- نسكانت تولوكلت امنسانوت)

امنسانوت املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: عليوة) الحسن  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عليوة  الحسن  السيد 
ح) (51 رقم) (12 زنقة) السقدم  درب 
البيضاء) الدار  (21571 البيضاء) م 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() عليوة  الحسن  السيد 
ح) (51 رقم) (12 زنقة) السقدم  درب 
البيضاء) الدار  (21571 البيضاء) م 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ) بامنسانوت  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)493/2022.
616I

PREMIUM FINANCE

B.I.O.M.M TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

B.I.O.M.M TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

رقم 7 ع ارة 2 الطابق الساني زاوية 
شارع الرقيب نوفي وفي1كل مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.95151

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) املؤرخ في)30)غشت)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (B.I.O.M.M TRANSPORT
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
ع ارة) (7 مقرها اإلجس اعي شقة رقم)
الطابق الساني زاوية شارع الرقيب) (2



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17168

نوفي وفي1كل مراكش)-)41111)مراكش)
املغرب نتيجة ل):)أزمة صحية.

شقة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
الطابق الساني زاوية) (2 ع ارة) (7 رقم)
 41111 (- شارع الرقيب نوفي وفي1كل)

مراكش املغرب.)
و عين:

واعزيز) مح د  السيد)ة()
 2 ع ارة) (7 رقم) شقة  وعنوانه)ا()
الرقيب) شارع  زاوية  الساني  الطابق 
نوفي وفي1كل مراكش)41111)مراكش)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138941.

617I

FIDUCIAIRE AKIF

KEEP CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD(CHEFCHAOUNI(N°19

 RESIDENCE(GARDEN(ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
KEEP CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي إقامة 

حدائق مح د الخامس ملسقى زنقة 
آيت با ع ران وشارع مح د الخامس 

ع ارة ب رقم 517 - 20553 
الدارالبيضاء املغرب.
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
 444361

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تم تغيي1) (2122 يونيو) (29 املؤرخ في)
(»KEEP CALL« الشركة من) تس ية 

.(»KARTU«(إلى

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834364.
618I

FIDUCIAIRE AKIF

KEEP CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE AKIF
 BD(CHEFCHAOUNI(N°19

 RESIDENCE(GARDEN(ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
KEEP CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي إقامة 

حدائق مح د الخامس ملسقى زنقة 
آيت با ع ران وشارع مح د الخامس 

ع ارة ب رقم 517 - 20553 
الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.444361

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 يونيو) (29 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
األنشطة والخدمات الرق ية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834364.
619I

PREMIUM FINANCE

YAGH MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YAGH MANAGEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آس ي - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 YAGH اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)

.MANAGEMENT
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)3)الطابق الثاني رقم)951)تجزئة)
املسار طريق آس ي)-)41111)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: الغ ولي) توفيق  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الغ ولي عنوانه)ا() توفيق  السيد 
مدخل) (11 فيال) بريسسجيا  إقامة 
مراكش) (41111 جوهر كولف سيتي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الغ ولي عنوانه)ا() توفيق  السيد 
مدخل) (11 فيال) بريسسجيا  إقامة 
مراكش) (41111 جوهر كولف سيتي)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138914.

611I

SOREVOL

صولير إليك كريايشن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOREVOL

 Résidence Al Fath Bd Brahim

 Roudani(Prolongé(Etage 01 N°3

، 20330، Casablanca(MAROC

صولي1 إليك كريايشن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

3 الطابق 11 إقامة ال سح شارع 

إبراهيم الروداني - 20390 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

549461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

:)صولي1) اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

إليك كريايشن.

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسخصصة في األشغال الكهربائية.
 3 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق)11)إقامة ال سح شارع إبراهيم)

البيضاء) الدار  (20390 (- الروداني)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: املصط ى) زيان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 

إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)

دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (7

27223)الدار البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 

إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)

دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (7

27223)الدار البيضاء)املغرب

تم اإليداع القانوني ب-)بساريخ)18 

يوليوز)2122)تحت رقم)830623.

611I

SOREVOL

ز شمس إيليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOREVOL

 Résidence Al Fath Bd Brahim

 Roudani(Prolongé(Etage 01 N°3

، 20330، Casablanca(MAROC

ز ش س إيليك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

3 الطابق 11 إقامة ال سح شارع 

إبراهيم الروداني - 20390 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

549457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)ز ش س)

إيليك.
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسخصصة في األشغال الكهربائية.
 3 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق)11)إقامة ال سح شارع إبراهيم)
البيضاء) الدار  (20390 (- الروداني)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: املصط ى) زيان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 
إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (7

27223)الدار البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() املصط ى  زيان  السيد 
إقامة أبواب ط اريس ع ارة)81)شقة)
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (7

27223)الدار البيضاء)املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)830625.
612I

Service auto Salim depnn1ge

 SERVICE AUTO SALIM
DEPNN1GE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Service auto Salim depnn1ge
 Salam(a 1 rue 5 N 109
 Casablanca، 20025،

Casablanca Maroc
 Service auto Salim depnn1ge

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السالم زنقة 5 رقم 119 أهل لغالم 

الدارالبيضاء 20034 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Service auto Salim depnn1ge

سيارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أإلغاتة

مطال

مكانيك عامة.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
أهل لغالم) (119 رقم) (5 السالم زنقة)

الدارالبيضاء) (20034 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد سليم إدريس عنوانه)ا()حي)
أهل لغالم) (119 رقم) (5 السالم زنقة)

20043)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد سليم إدريس عنوانه)ا()حي)
أهل لغالم) (119 رقم) (5 السالم زنقة)

20043)الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835130.

613I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 ENTREPRISE GOUIZA
FILALI DE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 ENTREPRISE GOUIZA FILALI DE

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

الحجامة رقم 61 املدينة فاس - 

30000 فاس املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.29459

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) املؤرخ في)23)غشت)

 ENTREPRISE GOUIZA FILALI DE

مسؤولية) ذات  شركة  (TRAVAUX

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (30.000 رأس الها)

الحجامة) زنقة  اإلجس اعي  مقرها 
61)املدينة فاس)-)30000)فاس) رقم)

املغرب نتيجة لقرر الشريك الوحيد)

للشركة حل الشركة ألنها لم تحقق)

الهدف الذي أنشئت من أجله.

و عين:

اكويزة) فيصل  السيد)ة()

زقاق) جعدة  درب  (19 وعنوانه)ا()

املغرب) فاس  (30000 فاس) البغل 

ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

زنقة) وفي  (2122 غشت) (23 بساريخ)

(- فاس) املدينة  (61 رقم) الحجامة 

30000)فاس املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3518/022.

614I

ste sabil elhouda conseil

STE BOILUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste sabil elhouda conseil

 appt(sis(a(n 382 premier(etage(el

 hay(el(jadid(bnsouda ، 30030،

fes maroc

STE BOILUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(

 Q.I SIDI وعنوان مقرها اإلجس اعي

 SLIMANE(MOUL(KIFANE(N° 73

MEKNES - 50122 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.30863

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 24)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE BOILUM الوحيد) الشريك 

درهم) (61.111 رأس الها) مبلغ 

 Q.I SIDI اإلجس اعي) مقرها  وعنوان 

 SLIMANE(MOUL(KIFANE(N°(73

مكناس املغرب) (MEKNES - 51122

نتيجة ل):)أزمة القطاع.

 Q.I SIDI(و حدد مقر السص ية ب

 SLIMANE(MOUL(KIFANE(N°(73

MEKNES - 51122)مكناس املغرب.)

و عين:

بوهراوة) مح د  السيد)ة()
ال سح) تجزئة  (462 رقم) وعنوانه)ا()

مكناس) (51141 مكناس) توالل 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)728.

615I

ASILAH NEW

أصيلة سيتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أصيلة سيتي
ساحة كاسطيا مكسب ال اربي 

الطابق الثاني رقم 33 ، 91111، 
طنجة املغرب

أصيلة سيتي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 
كاسطيا مكسب ال اربي الطابق الثاني 
رقم 33 طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
129957

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 مارس) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
:)أصيلة) اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

سيتي.
إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
ساحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
كاسطيا مكسب ال اربي الطابق الثاني)
رقم)33)طنجة)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 111 (: السيد عبد املجيد أزريوح)

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

أزريوح) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة كريم رقم)1 91151 

أصيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
أزريوح) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة كريم رقم)1 91151 

أصيلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (24 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8949.
616I

مسسامنة شامة

AFRICAN CLOVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسي1ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي1ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
AFRICAN CLOVER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
انوال سلوان الناظور - 62111 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24525
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AFRICAN CLOVER
السصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالسسي1اد
اسسي1اد املواد الغذائية
توزيع املواد الغذائية.

ع ارة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 62111 (- الناظور) سلوان  انوال 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد عادل املامون):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: عث ان) امح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 51111 (: املامون) عادل  السيد 

بقي ة)111)درهم.
 51111 (: عث ان) امح د  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عادل  املامون  السيد 
الناظور) شيكر  بني  مساديت  دوار 

62111)الناظور املغرب.
عنوانه)ا() عث ان  امح د  السيد 
حي الخطابي زنقة)21)رقم21الناظور)

62111)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() عادل  املامون  السيد 
الناظور) شيكر  بني  مساديت  دوار 

62111)الناظور املغرب
عنوانه)ا() عث ان  امح د  السيد 
حي الخطابي زنقة)21)رقم21الناظور)

62111)الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)18)غشت)

2122)تحت رقم)4214.
617I

HACHIMI BETON

هاشمي بيطون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

HACHIMI BETON
 AV BIR ANZARANE RESI AL

 MARWA(N°26 BUREAU(N°1 ،
90000، TANGER(MAROC

هاشمي بيطون شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي املج ع 

الحسني 3 الهدي 2 رقم 14 اكزناية - 
91111 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.111495
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هاشمي مليكة) )ة() ت ويت السيد)
611)حصة اجس اعية من أصل)611 
حصة ل ائدة السيد))ة()الهواري امنة)

بساريخ)22)يونيو)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256728.
618I

PREMIUM FINANCE

SAGH MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAGH MANAGEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آس ي - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SAGH (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.MANAGEMENT
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)3)الطابق الثاني رقم)951)تجزئة)
املسار طريق آس ي)-)41111)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: الغ ولي) توفيق  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الغ ولي عنوانه)ا() توفيق  السيد 
مدخل) (11 فيال) بريسسجيا  إقامة 
مراكش) (41111 جوهر كولف سيتي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الغ ولي عنوانه)ا() توفيق  السيد 
مدخل) (11 فيال) بريسسجيا  إقامة 
مراكش) (41111 جوهر كولف سيتي)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138915.

619I

FLASH ECONOMIE

LAJWADE AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAJWADE AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي أم 
السون�شي رقم 244 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22345
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LAJWADE AGRI
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنسجات الزراعية الخام والحيوانات)

الحية
-القيام باألنشطة الزراعية

-تحضي1 األرض)،)ع ليات الحصاد)
،)البذر والغرس)،)معالجة املحاصيل)

،)ورش املحاصيل).
أم) حي  (: االجس اعي) املقر  عنوان 
السون�شي رقم)244 - 73000)الداخلة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (251 (: بنو) السيد سالمة 

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (251 (: السيد منصور بنو)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 251 (: السيد مح د األمين الروه)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (251 (: السيد ح ود كرام)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد سالمة بنو عنوانه)ا()حي أم)
 73000 الداخلة) (244 السون�شي رقم)

الداخلة املغرب.
عنوانه)ا() بنو  منصور  السيد 
الداخلة) (244 رقم) السون�شي  أم  حي 

73000)الداخلة املغرب.

الروه) األمين  مح د  السيد 
عبد) شارع  (3 املسي1ة) عنوانه)ا()
 73000  112 رقم) بوعبيد  الرحيم 

الداخلة املغرب.
حي) السيد ح ود كرام عنوانه)ا()
املسي1ة)1)شارع إدريس االول فيال)11 

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد سالمة بنو عنوانه)ا()حي أم)
 73000 الداخلة) (244 السون�شي رقم)

الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1416.

621I

LAGHMARI YASSINE

FINGUARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI(MAAROUF(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
FINGUARD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 
ساريا بن زونيم 3 شقة 3 بامليي1 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553759
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FINGUARD
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلشراف)

على املعامالت املالية.
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تكنولوجيا) حلول  تن يذ  (-

املعلومات.

-)تكامل الحلول.

-)تص يم الحلول وتطويرها..

12)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

(- بامليي1) (3 شقة) (3 زونيم) بن  ساريا 

21111)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد علي العزوزي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 511 (: زكري) محسن  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العزوزي  علي  السيد 

فيل) ال  (44 فيال) تاون  جرين  كازا 

 21111 النواصر) بوسكورة  في1ت 

الدار) (21111 املغرب) الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() زكري  محسن  السيد 

 Strada Serban Cantacuzino

 59W, Complexe Northville, Villa

 n°( 23,( Voluntari,( Ilfov,( 077190,

 Roumanie 177191 Strada

.Serban Roumanie

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() العزوزي  علي  السيد 

كازا جرين تاون فيال)44)ال فيل في1ت)

الدار) (21111 النواصر) بوسكورة 

البيضاء)املغرب كازا جرين تاون فيال)

ال فيل في1ت بوسكورة النواصر) (44

املغرب الدار) الدار البيضاء) (21111

البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() زكري  محسن  السيد 

 Strada Serban Cantacuzino

 59W, Complexe Northville, Villa

 n°( 23,( Voluntari,( Ilfov,( 077190,

 Roumanie 177191 Strada

Serban Roumanie

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

621I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MORACHEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

MORACHEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 84 

رقم 4043 وجه عروس - 51141 

مكناس املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.43437

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرحيم) عبد  )ة() السيد) ت ويت 

من) اجس اعية  حصة  (211 لط ي)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (211 أصل)

مراد شوشو بساريخ)18)يوليوز)2122.

ت ويت السيد))ة()مح د اشنيول)

211)حصة اجس اعية من أصل)211 

حصة ل ائدة السيد))ة()مراد شوشو)

بساريخ)18)يوليوز)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3065.

622I

CABINET CONSEIL OPTIMISTE

TOUS NEGO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL OPTIMISTE
حي السالم االزهر مج وعة 18 ع ارة 
215 شقة 14 االل ة الدارالبيضاء ، 
CASABLANCA MAROC ،21111
TOUS NEGO SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 
شارع لال ياقوت ومصط ى املعاني 
الطابق 2 رقم 69 الدارالبيضاء - 
 cabinetconseil8@gmail.com

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TOUS اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)

. NEGO SERVICE
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر

خدمات مسنوعة
بالج لة) مكسب  مسسلزمات 

)تاجر(.
 61 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املعاني) ومصط ى  ياقوت  لال  شارع 
(- الدارالبيضاء) (69 رقم) (2 الطابق)
 cabinetconseil8@gmail.com

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد ح زة شافع):)1.111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السيد ح زة شافع عنوانه)ا()دوار)
الركاكدة اوالد غانم الجديدة)21111 

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد ح زة شافع عنوانه)ا()دوار)
الركاكدة اوالد غانم الجديدة)21111 

الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تحت)

رقم)-.

623I

ste al moustakbal conseil

GOULMIMA IMMOBILIER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
 GOULMIMA IMMOBILIER 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 55 
إقامة عالء 1 شارع موالي رشيد 

فاس - 3000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.54177

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2122 تقرر 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
GOULMIMA IMMOBILIER مبلغ 
رأس الها 111.111 درهم وعنوان 

مقرها اإلجس اعي رقم 55 إقامة عالء 
1 شارع موالي رشيد فاس - 3000 
فاس املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

رقم معامالت وأزمة في القطاع.
 55 و حدد مقر السص ية ب رقم)
إقامة عالء)1)شارع موالي رشيد فاس)

- 3000)فاس املغرب.)
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و عين:
صابري) عصام  السيد)ة()

 13 شقة) (53 ع ارة) وعنوانه)ا()
الطابق)2)رم س)15)فضاءات املحيط)

 27182 اوالد عزوز النواصر البيضاء)

)ة() ك ص ي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (23 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3464.

624I

Walbert

KANTCHAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

Walbert

 Takadoum(rue10 N 84

 HM(Casablanca ، 20500،

Casablanca Maroc

Kantchaf شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 

 Boulevard(okba(ibnou(nafii -

21511 البيضاء املغرب .

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.361721

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

2122)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (Kantchaf

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

 Boulevard okba مقرها اإلجس اعي)

البيضاء) (ibnou( nafii( -( 20500

على) السوفر  لعدم  نتيجة  املغرب 

 6 بعد) املشروع  ملزاولة  الرخصة 

السلطات) عند  الطلب  من  سنوات 

املحلية املخسصة)

والسبب هو غياب القانون املنظم)

لهدا الع ل الن املشروع جديد ولم)

يسبق مزاولسه في املغرب)

و عين:

 HICHAM MASTAKI السيد)ة()

 YAACOUB MANSOUR()وعنوانه)ا

 1 21511 Casablanca Maroc

ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)15)غشت)2122)وفي املوحدين)

يعقوب املنصور)1 - 21511)البيضاء)

املغرب).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836040.

625I

SOFICODEX

PRESTIGUO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

والثالث ، درب ع ر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب

PRESTIGUO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الجياللي غ ي1ي، رقم 11 عين السيع 

- 21111 البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.319335

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

امبارك امارير) )ة() ت ويت السيد)

300)حصة اجس اعية من أصل)300 

حصة ل ائدة السيد))ة()مح د امارير)

بساريخ)22)يونيو)2122.

امبارك امارير) )ة() ت ويت السيد)

أصل) من  اجس اعية  حصة  (1.711
1.711)حصة ل ائدة السيد))ة()ابزو)

خديجة بساريخ)22)يونيو)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)829651.
626I

SOFICODEX

PRESTIGUO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب ع ر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب
PRESTIGUO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجس اعي زنقة 

الجياللي غ ي1ي، عين السبع رقم 11 
- 20300 البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.319335
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تحويل) 22)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)829651.
627I

SOFICODEX

PRESTIGUO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب ع ر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب
PRESTIGUO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الجياللي غ ي1ي، عين السبع رقم 11 
- 20300 البيضاء املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.319335

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم تعيين) (2122 يونيو) (30 املؤرخ في)

مسي1 جديد للشركة السيد)ة()امارير)

مح د ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)829651.

628I

KBH CONSULTING

 KORTOBA NEW PLANET

SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

 KORTOBA NEW PLANET

SCHOOL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 شارع 

األردن - 30000 فاس املغرب

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

62373

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تعيين) املؤرخ في)23)غشت)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

الهادف دريس ك سي1 وحيد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4484.

629I
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M. ESSBAI IMPORT EXPORT SARL AU

 M.ESSBAI IMPORT EXPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 M. ESSBAI(IMPORT(EXPORT

SARL AU

طنجة ، 91111، طنجة املغرب

 M.ESSBAI IMPORT EXPORT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي اس اعيل 14 اقامة موالي 

اس اعيل الطابق 3 رقم 9 - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.122445

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 M.ESSBAI الوحيد) الشريك  ذات 

IMPORT EXPORT SARL AU)مبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

موالي) شارع  اإلجس اعي  مقرها 

اس اعيل)14)اقامة موالي اس اعيل)
طنجة) (91111  -  9 رقم) (3 الطابق)

املغرب نتيجة ل):)غياب النشاط.

شارع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 

موالي) اقامة  (14 اس اعيل) موالي 
 91111 - 9 اس اعيل الطابق)3)رقم)

طنجة املغرب.)

و عين:

السباعي) مصط ى  السيد)ة()
وعنوانه)ا()الحي الجديد زنقة)11)رقم)

املغرب ك ص ي) طنجة  (91111  23

)ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256884-9103.

630I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TRUST SABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال14دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

TRUST SABLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال14دعي رقم 12 جيليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRUST(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SABLE

غرض الشركة بإيجاز):)املناجم أو)

السعدين

محاجر))مشغل()بدون ميكانيكا.

ساحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 41111 (- جيليز) (12 رقم) ال14دعي 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 300 (: السيد عبد االله الطالبي)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد هشام لغ ي1ي):)211)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة).

 251 (: لط ي) بدر  مح د  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

(: الحاج) ايت  الدين  نور  السيد 
251)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الطالبي) االله  عبد  السيد 
 883 النخيل) حي  القلعة  عنوانه)ا()

41111)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() لغ ي1ي  هشام  السيد 
 46111 شارع الشهيد مصط ى) (21

اس ي املغرب.
السيد مح د بدر لط ي عنوانه)ا()
اقامة جنان السوي�شي ع ارة رشيد)

11111)الرباط املغرب.
الحاج) ايت  الدين  نور  السيد 
 ESC B2 الراحا) اقامة  عنوانه)ا()
مراكش) (41111 القلعة) (15 الشقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() لغ ي1ي  هشام  السيد 
 46111 شارع الشهيد مصط ى) (21

اس ي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)138174.
631I

سل سوليسيون

وام كوسلت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
سل سوليسيون

شارع االدريسية زنقة طارق زياد 
رقم 64 الطابق 1 ، 91111، طنجة 

املغرب
وام كوسلت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي املنظر 
الج يل شارع 71 رقم 9 الطابق 1 

رقم 2 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

وام) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

كوسلت.

دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنجاز أع ال النجارة.

املنظر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 1 الطابق) (9 رقم) (71 الج يل شارع)

رقم)2 - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيد ح زة فاروقي)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيدة يسرا الزكيك):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فاروقي  ح زة  السيد 
الحي الجديد زنقة)46)رقم)29 91111 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا() الزكيك  يسرا  السيدة 

تجزئة البساتين شارع الليث بن سعد)
رقم)62 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() الزكيك  يسرا  السيدة 

تجزئة البساتين شارع الليث بن سعد)
رقم)62 91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256865.

632I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LE 007 CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال14دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

LE 007 CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

بالطابق االر�شي اقامة 49 شارع 

خالد بن الوليد مراكش 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE 117(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CAFE

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومطعم.

وجبات سريعة خ ي ة..

مسجر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع) (49 اقامة) االر�شي  بالطابق 

 41111 مراكش) الوليد  بن  خالد 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد أمين السباعي):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السباعي  أمين  السيد 
شارع) (BELLES LOGES اقامة)

الحسنية)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() السباعي  أمين  السيد 
شارع) (BELLES LOGES اقامة)

الحسنية)41111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)138187.
633I

STE DAY FINANCE

 STE AGRO AARIBATE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني ال قيه بن صالح ، 23200، 
ال قيه بن صالح املغرب

 STE AGRO AARIBATE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
اعريبات بني مو�شى أوالد أزمام - 

23200 سوق السبت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AGRO AARIBATE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)االسسغالل)

ال الحي وتربية وبيع الدواجن.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- أزمام) أوالد  مو�شى  بني  اعريبات 

23200)سوق السبت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: املصط ى) اميني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد اميني املصط ى عنوانه)ا()
السبت) سوق  أزمام  أوالد  اعريبات 
السبت) سوق  (23200 الن ة) أوالد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد اميني املصط ى عنوانه)ا()
السبت) سوق  أزمام  أوالد  اعريبات 
السبت) سوق  (23200 الن ة) أوالد 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بن صالح  بال قيه  االبسدائية 

29)غشت)2122)تحت رقم)216.
634I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

Batynews
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسس رار نشاط الشركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue(Hassan(II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc
Batynews »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 61 شارع 

لاليقوت - 21181 الدرالبيضاء 
املغرب.

»اسس رار نشاط الشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.275687
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2122)تقرر ما يلي:
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسائر املسجلة.

الشركة) رأس ال  تخ يض  (.2
ب بلغ يساوي)185.921)درهم

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836106.
635I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

Benmoussa Litajhiz
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسس رار نشاط الشركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue( Hassan( II,( 83( ،

20130،(Casablanca(Maroc
»شركة) (Benmoussa Litajhiz
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«
 61 االجس اعي:) مقرها  وعنوان 
شارع لاليقوت)-)21181)الدرالبيضاء)

املغرب.
»اسس رار نشاط الشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري:)
.202373

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2122)تقرر ما يلي:
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسائر املسجلة.
الشركة) رأس ال  تخ يض  (.2

ب بلغ يساوي)113.118)درهم
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836107.
636I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL(ا ئس انية الحراش

HARACHE

 FM SOUSSE SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ا ئس انية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

271 شارع ح ان ال طواكي سيدي 
يوسف بن علي مراكش ، 41111، 
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مراكش املغرب

 FM SOUSSE SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املكسب 
رقم 1 اقامة ديار مراكش شقة 14 

الطابق 2 ع ارة -ا- رياض السالم 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FM (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. SOUSSE SERVICES SARL AU

كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتهيئة قاعات للح الت واالجس اعات)

واملعارض...

-)م ون الح الت.

املكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 14 اقامة ديار مراكش شقة) (1 رقم)
السالم) رياض  -ا-) ع ارة) (2 الطابق)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: مبارك) ال اتحي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مبارك  ال اتحي  السيد 

الطابق) (14 اقامة ديار مراكش شقة)
مراكش) السالم  رياض  -ا-) ع ارة) (2

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() مبارك  ال اتحي  السيد 

الطابق) (14 اقامة ديار مراكش شقة)

مراكش) السالم  رياض  -ا-) ع ارة) (2

41111)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138954.

637I

ACOMS CONSULTING

RAI›DA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ACOMS CONSULTING

رقم 2 ع ارة 13 شارع ادريس الثاني 

املدينة الجديدة ، 51111، مكناس 

املغرب

RAI›DA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 

ع ارة 13 شارع ادريس الثاني املدينة 

الجديدة - 51111 مكناس املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.55287

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تحويل) 11)يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»رقم)2)ع ارة)13)شارع ادريس الثاني)

مكناس) (51111 (- الجديدة) املدينة 

تجزئة) (7 رقم) »محل  إلى) املغرب«)

مكناس) (51111 (- ب.م.ع) (1 الي ن)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3074.

638I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CHASAVE INVEST
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيي1 حر ألصل تجاري
 CHASAVE INVEST

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
 CHASAVE أعطى) (2122 يوليوز) (19
السجاري) بالسجل  املسجل  (INVEST
103695)باملحك ة السجارية ب راكش)
السجاري) لألصل  الحر  التسيي1  حق 
درب جديد حي) (119 الكائن ب رقم)
مراكش) (41111 (- املدينة) ضبا�شي 
 3 ملدة) (MAJOUDA ل ائدة) املغرب 
 2122 غشت) (11 من) تبسدئ  سنة 
مقابل) (2125 يوليوز) (31 في) وتنسهي 

مبلغ شهري قي سه)14.111)درهم.

639I

FICASUD

BOIS D›ERABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
BOIS D›ERABLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 5، زنقة 
سوريا - ع ارة الرشادي مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.29421

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 ف14اير) (28 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (BOIS D’ERABLE حل)
رأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (511.111
ع ارة) (- سوريا) زنقة  (،5 اإلجس اعي)
مراكش) (41111 (- الرشادي مراكش)
من) (24 للبند) لطبقا  نتيجة  املغرب 

القانون االسا�شي للشركة.

و عين:

الرشادي) مح د  السيد)ة()

فيال) القادسية،) شارع  وعنوانه)ا()

مراكش) (41111 ليقرناج) (- الرشادي)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
زنقة) (،5 وفي) (2122 ف14اير) (28 بساريخ)

(- مراكش) الرشادي  ع ارة  (- سوريا)

41111)مراكش املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)138195.

641I

ائس انية الشري ي مبارك

شركة س ان س ديكوغاسيون 

Ste CNC DECORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية الشري ي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 15 
رقم 03 كل يم ، 81111، كل يم 

املعرب

 Ste شركة س ان س ديكوغاسيون

CNC DECORATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املحيط زنقة تغ رت ت حروشت رقم 

15 - 85211 سيدي افني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)
 Ste CNC ديكوغاسيون) ان س  س 

. DECORATION
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، الخشب) على  والنقش  النجارة 

االملنيوم والحديد
االشغال املحسل ة.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املحيط زنقة تغ رت ت حروشت رقم)

15 - 85211)سيدي افني املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: امبارك) نرجيس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد نرجيس امبارك عنوانه)ا()
 11151 العـكـاري) رقـم17) كـاطو  حي 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد نرجيس امبارك عنوانه)ا()
 11151 العـكـاري) رقـم17) كـاطو  حي 

الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 بساريخ) بكل يم  االبسدائية 

2122)تحت رقم)325.
641I

CABINET FICOR

MANASSIK AL MOLABBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 
املغرب

MANASSIK AL MOLABBI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 
الزرقطوني اقامة الر�شى الطابق 
الثالت الشقة رقم 23 - 21211 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MANASSIK AL MOLABBI
وكالة) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أس ار
واألس ار) الرحالت  تنظيم  (*

ال ردية والج اعة.
وحجز) األس ار  تداكر  بيع  (*

املواعيد واإلقامات
املسعلقة) األنشطة  جانب  الى  (*
بشكل مباشر او غي1 مباشر بوكاالت)

األس ار.
52)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
الطابق) الر�شى  اقامة  الزرقطوني 
الثالت الشقة رقم)23 - 21211)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 211.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 811 (: اإلنتشائي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 السيد مح د أح د عبد اللطيف):
811)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

.
السيدة فاط ة سولة):)411)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد مح د اإلنتشائي عنوانه)ا()
مكة) (1 السعودية) العربية  مكة 

السعودية.
السيد مح د أح د عبد اللطيف)
 1 مكة العربية السعودية) عنوانه)ا()

مكة السعودية.

عنوانه)ا() سولة  فاط ة  السيدة 
مكة) (1 السعودية) العربية  مكة 

السعودية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد مح د اإلنتشائي عنوانه)ا()
مكة) (1 السعودية) العربية  مكة 

السعودية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836168.

642I

H.A ACCOUNTING GROUP

ممون الحفالت احمالي
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
م ون الح الت اح الي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

املح دي الش الي بلوك 6 رقم 7 
الطابق االول مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
126941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
م ون) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

الح الت اح الي.

م ون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الح الت

االحدات.
الحي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 7 رقم) (6 بلوك) الش الي  املح دي 
 41111 (- مراكش) االول  الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد اح الي رضا):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رضا  اح الي  السيد 
رقم) (6 الحي املح دي الش الي بلوك)
 41111 مراكش) االول  الطابق  (7

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() رضا  اح الي  السيد 
رقم) (6 الحي املح دي الش الي بلوك)
 41111 مراكش) االول  الطابق  (7

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)137303.

643I

UNIVERS DE CONSTRUCTION GENERAL

WHITE VENUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WHITE VENUS
67 زنقة شوفالي بايارد 5 الطابق رقم 
6 بيل يدير ، 21121، الدار البيضاء 

املغرب
WHITE VENUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 زنقة 

شوفالي بايارد 5 الطابق رقم 6 
بيل يدير - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.185367
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 يونيو) (30 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (WHITE VENUS
مقرها) وعنوان  درهم  (511.111
بايارد) شوفالي  زنقة  (67 اإلجس اعي)
 21111 (- بيل يدير) (6 الطابق رقم) (5
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

توقيف النشاط ملدة أطول.
 67 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
 6 الطابق رقم) (5 زنقة شوفالي بايارد)
البيضاء) الدار  (21111 (- بيل يدير)

املغرب.)
و عين:

علوي) مدغري  نبيلة  السيد)ة()
بوركون) شارع  (163 رقم) وعنوانه)ا()
الجراح) سهاد  اقامة  (26 ش) ط15)
املغرب) البيصاء) الدار  (20053

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسص ية):)67)زنقة شوفالي)

بايارد)5)الطابق رقم)6)بيل يدير
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835384.

644I

OREA

CALJIL KAPITAL
تأسيس شركة املساه ة

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC

 CALJIL KAPITAL
»شركة املساه ة« 

وعنوان مقرها االجس اعي: 295 زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة بر�شي طابق 
5 رقم 37 -، 20360 الدار البيضاء 

املغرب
إعالن عن تأسيس
 » شركة املساه ة«

رقم السقييد في السجل السجاري 

.554203

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يوليوز)

األسا�شي لشركة املساه ة بامل يزات)

السالية:

شكل الشركة):)شركة املساه ة).

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CALJIL(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.KAPITAL

التسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والسدبي1.
عنوان املقر االجس اعي):)295)زاوية)

شارع عبد املومن وزنقة بر�شي طابق)
البيضاء) الدار  (20360  -  37 رقم) (5

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأس ال الشركة)

درهم،

مقسم كالسالي:

حصة) (1.499 (: جلل ار) الشركة 

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد مح د شعيبي):)751)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (749 (: املونيك) الشركة 

بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (1 (: غو) اندر  جل14  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد الن جويل غوسو):)1)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).)-

مجلس) أعضاء) أو  املسصرفون 

الرقابة:)

بص سه)ا() شعيبي  مح د  السيد 
رئيس مجلس االدارة عنوانه)ا()تجزئة)

 21151 كالي ورنيا) (6 رقم) لوليات 

الدار البيضاء)املغرب

السيد الن جويل غوسو بص سه)ا()
غاين ي1) زنقة  (2 عنوانه)ا() مسصرف 

75116)باريس فرنسا

بص سه)ا() غو  اندر  جل14  السيد 
بزي) زنقة  (92 عنوانه)ا() مسصرف 

27211)برنون فرنسا.

مراقب أو مراقبي الحسابات):
)ا( الودغي1ي) يوسف  السيد 
بص سه مراقب الحسابات عنوانه)ا()
قطاع)25)تجزئة رياض االطر ع ارة ا)
شقة)13)حي الرياض)11111)الرباط)

املغرب
األسا�شي) النظام  مقسضيات 
وتوزيع) االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح):
حسب مقسضيات القانون الجاري)

به الع ل.
املنصوص) الخاصة  اإلمسيازات 

عليها لكل شخص):
بدون.

بقبول) مسعلقة  مقسضيات 
ت ويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
النظام) مقسضيات  حسب 

االسا�شي للشركة).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836245.

645I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

EKHWAN MERNISSA
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

EKHWAN MERNISSA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 32 
زنقة 218 عين قادوس حي املصلى 

فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EKHWAN MERNISSA
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائع

-)أع ال مسنوعة أوالبناء

-)السجارة.

عنوان املقر االجس اعي):)الرقم)32 
املصلى) حي  قادوس  عين  (218 زنقة)

فاس)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

511)حصة) (: السيد علي بوطيب)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد أسامة الطوخ):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد علي بوطيب عنوانه)ا()حي)

 34000 بوزمور طهر السوق تاونات)

تاونات املغرب.

عنوانه)ا() الطوخ  أسامة  السيد 

 34000 السوق) طهر  الربيع  فج  حي 

تاونات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد علي بوطيب عنوانه)ا()حي)

 34000 بوزمور طهر السوق تاونات)

تاونات املغرب

عنوانه)ا() الطوخ  أسامة  السيد 

 34000 السوق) طهر  الربيع  فج  حي 

تاونات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4517.

646I
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FICASUD

BOIS D'ERABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BOIS D›ERABLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5، زنقة 

سوريا - ع ارة الرشادي مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29421

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 19)ف14اير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (BOIS D’ERABLE

مقرها) وعنوان  درهم  (511.111
ع ارة) (- سوريا) زنقة  (،5 اإلجس اعي)

مراكش) (41111 (- الرشادي مراكش)

املغرب نتيجة ل):)طبقا للبند)24)من)

القانون االسا�شي للشركة.
زنقة) (،5 و حدد مقر السص ية ب)

(- مراكش) الرشادي  ع ارة  (- سوريا)

41111)مراكش املغرب.)

و عين:

الرشادي) مح د  السيد)ة()

ع ارة) (- القادسية) شارع  وعنوانه)ا()

مراكش) (41111 لي ي1ناج) الرشادي 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسص ية):)5،)زنقة سوريا)-)

ع ارة الرشادي مراكش

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 السجارية ب راكش بساريخ)

2122)تحت رقم)137426.

647I

AFC PARTENAIRE

 EVEREST COMPANY
BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(maroc

 EVEREST COMPANY

BATIMENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الخنساء ، الدور الثالث ، رقم 7 ، 

النخيل الدار البيضاء الدار البيضاء 

22111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 EVEREST COMPANY (:

.BATIMENT

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسنوعة أوالبناء.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(، (7 رقم) (، الدور الثالث) (، الخنساء)

الدار البيضاء) النخيل الدار البيضاء)

22111)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(: الرح ان) عبد  زهوان  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الرح ان) عبد  زهوان  السيد 

رقم) الحسنية  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش) (41111 مراكش) تاركة  (41

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الرح ان) عبد  زهوان  السيد 

 41 رقم) الحسنية  تجزئة  عنوانه)ا()

تاركة مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)22215.

648I

»FIDUSSINE(’SARL

SOCIETE RAOUIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

»FIDUSSINE ›SARL
شارع وقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدينة 

الجديدة مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب

SOCIETE RAOUIYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

23 لي1اك 2 الحاج فدور - 51112 

مكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.34201

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم) (2122 أبريل) (18 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 81.111« أي من) درهم«) (320.000«

عن) درهم«) (411.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)2222.

649I

zakaria gestion snc 

MAELOGISTIC13
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

MAELOGISTIC13 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 14 

ياس ين 2 حي الرياض الخ يسات - 
15111 الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
29603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAELOGISTIC13
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االسسي1اد) تجارة  بناء) أو  مسنوعة 

والسصدير
 14 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- حي الرياض الخ يسات) (2 ياس ين)

15111)الخ يسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
املخشون) مح ود  السيد 

2)حي الرياض) ياس ين) (14 عنوانه)ا()

الخ يسات) (15111 الخ يسات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
املخشون) مح ود  السيد 

2)حي الرياض) ياس ين) (14 عنوانه)ا()

الخ يسات)14)ياس ين)2)حي الرياض)

الخ يسات الخ يسات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

شتن14)2122)تحت رقم)568.

651I

EURODEFI MANAGEWELL

ADNITO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

ADNITO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد املومن رقم 15 الطابق 2 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ADNITO

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، (ITO (، املعلومات) تكنولوجيا 

(، املعلومات) تكنولوجيا  استشارات 

املعلومات) تكنولوجيا  مشاريع  إدارة 

(/ االسسي1اد) (، السدريب) (، وال14امج)

السصدير.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الدار) (2 الطابق) (15 عبد املومن رقم)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 MR QAROUANE السيد)

 111 ADNANE(:(100)حصة بقي ة)

درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 MR QAROUANE السيد)

 Rue  ,13 عنوانه)ا() (ADNANE

Francisco( Asensi( 93200( Saint-

 Denis(France(20360(Saint-Denis

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 MR QAROUANE السيد)

 Rue  ,13 عنوانه)ا() (ADNANE

Francisco( Asensi( 93200( Saint-

 Denis(France(20360(Saint-Denis

فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834242.

651I

SAMIR FIDUCIAIRE

OURTAP FUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
OURTAP FUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج 
بالس لي وال وقي الكائن بزنقة 

الباب رقم 2 توالل مكناس - 51111 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 شتن14) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OURTAP FUNE
االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير.
كراج) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بزنقة) الكائن  وال وقي  بالس لي 
الباب رقم)2)توالل مكناس)-)51111 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 511 (: مصدق) سعاد  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 251 (: الركراكي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 251 (: الركراكي) ياسين  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيدة سعاد مصدق عنوانه)ا()

توالل) رياض  حدائق  (151 رقم) فيال 

مكناس)51111)مكناس املغرب.

السيد مح د الركراكي عنوانه)ا()

توالل) رياض  حدائق  (151 رقم) فيال 

مكناس)51111)مكناس املغرب.

السيد ياسين الركراكي عنوانه)ا()

توالل) رياض  حدائق  (151 رقم) فيال 

مكناس)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيدة سعاد مصدق عنوانه)ا()

توالل) رياض  حدائق  (151 رقم) فيال 

مكناس)51111)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3118.

652I

EURODEFI MANAGEWELL

SOURCELOGIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

SourceLogique Maroc شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد املومن رقم 15 الطابق 2 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SourceLogique Maroc

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 BPO( ،( ITO املعلومات) تكنولوجيا 

االسسي1اد) (، مركز االتصال الهات ي) (،

والسصدير)،)السدريب)،)االستشارات.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الدار) (2 الطابق) (15 عبد املومن رقم)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 SOURCELOGIQUE الشركة)

INC(:(1.000)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 SOURCELOGIQUE الشركة)

 sis au 1841 rue عنوانه)ا() (INC

 Robinson Laval (Québec(

 H7T1L6( Canada( 20360( Laval

.Québec-CANADA

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() امللكي  عث ان  السيد 

QUEBEC CANADA 21111(كندا

عنوانه)ا() امللكي  س يان  السيد 

QUEBEC CANADA 21111(كندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)834844.
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 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي1فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سورف كاوكي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي1فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

سورف كاوكي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 
السجاري الكائن بدوار تغن ين سيدي 

كاوكي ت نار الصويرة - 44111 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)سورف)

كاوكي.
غرض الشركة بإيجاز):)-1()مدرسة)
لرياضة ركوب األمواج)-)-2()مقاول في)
 (--3 السياحية) النزل  وتسيي1  تدبي1 
تنظيم النزهات والرحالت السياحية..
املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
السجاري الكائن بدوار تغن ين سيدي)
 44111 (- الصويرة) ت نار  كاوكي 

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: الزهي1) زكرياء) السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزهي1  زكرياء) السيد 
الصويرة) كاوكي  تغن ين سيدي  دوار 

44111)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الزهي1  زكرياء) السيد 
الصويرة) كاوكي  تغن ين سيدي  دوار 

44111)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)11)شتن14)

2122)تحت رقم)325.
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ZYD PLUS SARL AU

PALAIS TINMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ZYD PLUS SARL AU
تجزئة أسكجور، صوكوما رقم 

2130، شقة رقم 5، الطابق االول، 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
PALAIS TINMEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

ورقم 14 درب خطارة، حي الزاوية 
قاع املشرع املدينة,مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.72617

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»911.111)درهم«)أي من)»111.111 
درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138830.
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SOCIETE BEMAFI

SOCIETE R.M.X
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

SOCIETE R.M.X شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 15 

حي السالم احداف - 53100 ازرو 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.467

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

املؤرخ في)28)يوليوز)2122)تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SOCIETE R.M.X الوحيد) الشريك 

درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم)15)حي)

السالم احداف)-)53100)ازرو املغرب)

نتيجة ل):)وقف الع ل).

 15 و حدد مقر السص ية ب رقم)

ازرو) (53100 (- أحداف) السالم  حي 

املغرب.)

و عين:

وعنوانه)ا() رجي  نجية  السيد)ة()

احداف) سهي1  تجزئة  (2 رقم) فيال 

)ة() ك ص ي) املغرب  ازرو  (53100

للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (11 بساريخ) بازرو  االبسدائية 

2122)تحت رقم)281.

656I
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NOBLACTION

A F PLACOLUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األمي1ة 
3 الطابق األول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب
A F PLACOLUXE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 1 

تجزئة الكرم و14 العزوزية - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 A F (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PLACOLUXE
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر مواد)

البناء
مقاول أع ال أو تشييد مخسل ة

اسسي1اد وتصدير.
 1 محل) (: عنوان املقر االجس اعي)
تجزئة الكرم و14)العزوزية)-)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد رشيد ابوقال):)251)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (551 (: السيد عزيز فندلة)

بقي ة)111)درهم للحصة).
السيدة مريم الهاللي):)211)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابوقال  رشيد  السيد 
االزدهار) (183 رقم) الصنوبر  تجزئة 

41111)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() فندلة  عزيز  السيد 

فرنسا)16691)فرنسا فرنسا.
عنوانه)ا() الهاللي  مريم  السيدة 
 111 الشقة) (1 ع ارة ب) (2 السوحيد)

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() ابوقال  رشيد  السيد 
االزدهار) (183 رقم) الصنوبر  تجزئة 

41111)مراكش املغرب
عنوانه)ا() الهاللي  مريم  السيدة 
 111 الشقة) (1 ع ارة ب) (2 السوحيد)

41111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138849.
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NOBLACTION

TMT MOUHIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األمي1ة 
3 الطابق األول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب
TMT MOUHIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز زنيت 
لالع ال شارع مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة 14 باب دكالة - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TMT (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.MOUHIM

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر

املقاول أو مالك وكالة إعالنات مع)

موظف واحد على األقل.

م14مج)،)محلل)،)مص م ك بيوتر.

مركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تجزئة) مسلم  شارع  لالع ال  زنيت 

باب) (14 شقة) الثالث  الطابق  بوكار 

دكالة)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(: الطالبي) توفيق  مح د  السيد 

611)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

 411 (: السيد عبد الكبي1 الطالبي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الطالبي) توفيق  مح د  السيد 

عنوانه)ا()حي االنارة بلوك)2)رقم)308 

41111)مراكش املغرب.

الطالبي) الكبي1  عبد  السيد 

حي) (2 د) بلوك  (308 رقم) عنوانه)ا()

االنارة)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الطالبي) توفيق  مح د  السيد 

عنوانه)ا()حي االنارة بلوك)2)رقم)308 

41111)مراكش املغرب

الطالبي) الكبي1  عبد  السيد 

حي) (2 د) بلوك  (308 رقم) عنوانه)ا()

االنارة)41111)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138862.
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NOBLACTION

BOO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األمي1ة 

3 الطابق األول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب

BOO TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز زنيت 

لالع ال شارع مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 14 باب 

دكالة - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BOO (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.TRANS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع لآلخرين.

مركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة) مسلم  شارع  لالع ال  زنيت 

 14 رقم) شقة  الثالث  الطابق  بوكار 

باب دكالة)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: لكورش) سعيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() لكورش  سعيد  السيد 
كاردن سيتي رقم)91)النخيل الجنوبي)

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() لكورش  سعيد  السيد 
كاردن سيتي رقم)91)النخيل الجنوبي)

41111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138850.
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CHICHAOUA GESTION

 PNEUMATIQUE
LAMZOUDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
 PNEUMATIQUE LAMZOUDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
املزوضية ج اعة املزوضية - 41111 

شيشاوة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PNEUMATIQUE LAMZOUDIA
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت
-)بيع اكسسوارات السيارات

-)ميكانيك عام.

-)لحام

-)غسيل السيارات.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

املزوضية ج اعة املزوضية)-)41111 

شيشاوة امل لكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: الحبي�شي) طارق  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد طارق الحبي�شي عنوانه)ا()

 41111 املزوضية) املزوضية  دوار 

شيشاوة امل لكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد طارق الحبي�شي عنوانه)ا()

 41111 املزوضية) املزوضية  دوار 

شيشاوة امل لكة املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بامنسانوت   االبسدائية 

رقم) تحت  (2122 شتن14) (11  

.581/2122

661I

FLASH ECONOMIE

SJ IMPORT 
إعالن مسعدد القرارات

SJ IMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجس اعي: رقم 93 زنقة سبسة 

حي الصناعي تسيال تشي1ة
رأس الها:111.11111

رقم السقييد في السجل السجاري: 

16555 املحك ة االبسدائية بانزكان

)ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)24)غشت)2122)قرر شركاء)

شركة)))SJ IMPORT)()ما يلي

)بيع األسهم)*)

السيد سي ون كاد اوحنونا يبيع)

811)حصة للسيد أح د أشكاج من)

إج الي)1111)حصة.

الحصص) انسقال  على  املوافقة  (
من قبل السيد سي ون كاد اوحنونا)
811)حصة للسيد أح د أشكاج) بيع)

من اج الي)1111 
تغيي1 املدير)

تعيين السيد أح د أشكاج)،)دوار)
(
ً
أزكور قيدميوا أمزميز مراكش مديرا

(
ً
جديدا

)تغيي1 الشكل القانوني)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�شي)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1667

661I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

DECLOEDT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC
DECLOEDT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 115 إقامة 
أن ا,تقاطع شارع أن ا وطه حسين 
، الطابق 3 ، رقم الشقة 6 ، الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DECLOEDT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا) وتوزيع  تطويروتسويق 

-)تطوير تطبيقات الهاتف) املعلومات)

الك بيوتر- استشارات  (- املح ول)

(- املسعددة) الوسائط  حلول  تن يذ 

تعيين) (- اإللكت1ونية) املواقع  إنشاء)

أنشطة السأريض) (- واخسيار املوظ ين)

القريب..

 115 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

وطه) أن ا  شارع  أن ا,تقاطع  إقامة 

(،(6 حسين)،)الطابق)3)،)رقم الشقة)

الدار البيضاء)-)21111)الدار البيضاء)

امل لكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 5.111 (: بوهوتي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)11)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوهوتي  مح د  السيد 

 1111 بلجيكا.) بروكسل,) ويل14وك,)

بروكسل بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بوهوتي  مح د  السيد 

 1111 بلجيكا.) بروكسل,) ويل14وك,)

بروكسل بلجيكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

836269- رقم) تحت  (2122 شتن14)

.28838

662I



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17184

MULTI KEY

MULTI KEY
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTI KEY
تجزئة األمان رقم 5 الطابق األول 
GH 8 عين سبع ، الدار البيضاء  

21591، الدار البيضاء املغرب
MULTI KEY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
 GH 8 األمان رقم 5 الطابق األول
عين سبع - 21591 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554035

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MULTI(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.KEY
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية)،)ومركز األع ال)

وتوطين الشركات..
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
األمان رقم)5)الطابق األول)GH 8)عين)
سبع)-)21591)الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
(: مح وظي) بوشعيب  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

مح وظي) بوشعيب  السيد 

عنوانه)ا()ديار االندلس)3)مج وعة)6 

 21111 11)بوسكورة) ع ارة)23)رقم)

الدار البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

مح وظي) بوشعيب  السيد 

عنوانه)ا()ديار االندلس)3)مج وعة)6 

 21111 11)بوسكورة) ع ارة)23)رقم)

الدار البيضاء)املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء) بالدار   السجارية 

 30)غشت)2122)تحت رقم)836059.

663I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LE GATEAU MAGIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد ال ا�شي شارع 

ابن الخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس املغرب

LE GATEAU MAGIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 املركز 

السجاري االمل شارع ابو الطيب 

املسنبي - 30000 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.71197

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مح د املنحلي) )ة() ت ويت السيد)

300)حصة اجس اعية من أصل)300 

حصة ل ائدة السيد))ة()عزوز بل قدم)

بساريخ)15)يونيو)2122.

العزيز) عبد  )ة() السيد) ت ويت 

من) اجس اعية  حصة  (211 الزماري)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (711 أصل)

عزوز بل قدم بساريخ)15)يونيو)2122.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4518.
664I

DEK AUDIT ET CONSEIL

HB2Advice
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE(CAF 2 ANGLE(AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD(ETG 4 N°10

 BEAUSEJOUR، 20200،
CASABLANCA MAROC

HB2Advice شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 217 

إقامة ال سح شارع إبراهيم الروداني 
الطابق األول رقم 3 - 20340 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
551171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HB2Advice
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
خدمات االستشارات والدعم وإدارة)
والشركات) لألفراد  املشاريع  وتطوير 
والهيئات) واملنظ ات  والج عيات 

العامة أو الخاصة األخرى..
 217 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
إقامة ال سح شارع إبراهيم الروداني)
الدار) (20340  -  3 الطابق األول رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد حسن باحجوب):)11)حصة)

بقي ة)1.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد حسن باحجوب عنوانه)ا()
قطاع)8)بلوك ان رقم)2)زنقة ارابل حي)

الرياض)11111)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد حسن باحجوب عنوانه)ا()
قطاع)8)بلوك ان رقم)2)زنقة ارابل حي)

الرياض)11111)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)2122)تحت رقم)1.

665I

B.&(B.(COMPTA

 NEW WORLD

TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

B.& B. COMPTA

36 شارع الك اح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 

، 11151، الرباط املغرب

 NEW WORLD TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسي1ة 1 

، ع ارة 128 رقم 5 ، ت ارة - 12121 

ت ارة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.129797

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

ت ت) (2122 غشت) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):



17185 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

)ة()فاط ة الزهراء) ت ويت السيد)
اجس اعية من) حصة  (1.111 يع ور)
أصل)1.111)حصة ل ائدة السيد))ة()
19)غشت) أمين املعسصم باهلل بساريخ)

.2122
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (11 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)8794.
666I

NOBLACTION

IHSSAN SAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األمي1ة 
3 الطابق األول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب
IHSSAN SAMAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي محل رقم 
278 تجزئة رياض القصر - 41111 

مراكش املغرب.
تغيي1 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.121653

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تغيي1) (2122 11)غشت) املؤرخ في)
أس اك) »تاجر  من) الشركة  نشاط 
أس اك) »تاجر  إلى) السقسيط«)

السقسيط
االسسي1اد والسصدير«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138977.
667I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

DIGIAGENCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تس ية تجارية أو شعار)

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد ال ا�شي شارع 
ابن الخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس املغرب

DIGIAGENCOM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 47 

عبد العزيز بوطالب الشقة 2 الطابق 

1 - 30000 فاس املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.72275

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تقرر) (2122 غشت) (16 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

DISQUARED AGENCY

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4512.

668I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

2HK INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال14دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

2HK INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

مسلم بوكار الشقة 14 باب دكالة - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 2HK (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. INVEST
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- باب دكالة) (14 مسلم بوكار الشقة)

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
(: الكندافي) ال ساح  عبد  السيدة 
111)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
الكندافي) ال ساح  عبد  السيد 
سيدي بن سلي ان طريق) عنوانه)ا()
مراكش) (41111  55 رقم) الجزولي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
الكندافي) ال ساح  عبد  السيد 
سيدي بن سلي ان طريق) عنوانه)ا()
مراكش) (41111  55 رقم) الجزولي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138541.
669I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAH EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال14دعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب
MAH EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
مسلم بوكار الشقة 14 باب دكالة - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAH (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

. EVENTS

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- باب دكالة) (14 مسلم بوكار الشقة)

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

(: الحسن) موالي  العلوي  السيد 

111)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الحسن) موالي  العلوي  السيد 

 41111 تاركة) (16 مرجانا) عنوانه)ا()

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الحسن) موالي  العلوي  السيد 

 41111 تاركة) (16 مرجانا) عنوانه)ا()

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138458.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

Q8 services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال14دعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 41111، مراكش املغرب

Q8 services شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 283 شارع 

 A 11 - الزرقطوني الطابق الخامس

21111 البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Q8 (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.services

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت).

 283 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 A شارع الزرقطوني الطابق الخامس)

21111 - 11)البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

مح د) الرح ن  عبد  بدر  السيد 

بقي ة) حصة  (751 (: البكر) الجاسم 

111)درهم للحصة).

251)حصة) (: السيد يونس املدني)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

مح د) الرح ن  عبد  بدر  السيد 
(- (- الكويت) الجاسم البكر عنوانه)ا()

الكويت.
عنوانه)ا() املدني  يونس  السيد 
54)شارع) رقم) (1 اقامة الص ا ع ارة)

املقاومة)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
مح د) الرح ن  عبد  بدر  السيد 
(- (- الكويت) الجاسم البكر عنوانه)ا()

الكويت
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)-.
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cabicof

انتيغرال شبينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabicof
 bd(med5 espace(yousra 355

 4eme(etage(n55 355 bd(med5
 espace(yousra 4eme(etage(n55،

20200، casablanca(maroc
انتيغرال شبينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13زنقة 
اح د املجاطي اقامة االلب طابق 
1 الرقم 8 معاريف الدارالبيضاء - 

20370 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

انتيغرال شبينغ.
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشحن الدولي.)نقل البضائع.)خدمة)
املحلية) والنقل  واملناولة  النقل 

والدولية بكافة أشكالها.
والسجارة) والسصدير  االسسي1اد  (*
الدولية لج يع السلع التي من شأنها)

تعزيز تن ية الشركة.
13زنقة) (: املقر االجس اعي) عنوان 
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  اح د 
(- الدارالبيضاء) معاريف  (8 الرقم) (1

20370)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: نجاة) الحداك  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نجاة  الحداك  السيدة 
كريان مسعودي زنقة4الرقم111عين)
 21181 الدارالبيضاء) الدياب 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() نجاة  الحداك  السيدة 
كريان مسعودي زنقة4الرقم111عين)
 21181 الدارالبيضاء) الدياب 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
 centre رقم) تحت  (2122 غشت)

.regional d’ivestissement
672I

smaticomp

TEXOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

smaticomp
353, زاوية شارع مح د الخامس 

وشارع املقاومة الطابق الساني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 20300، 

casablanca maroc

TEXOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الطابق 

الس لي، محل بحكم 3 زنقة 2 رقم 

21 - 22111 الدارالبيضاء املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

 391895

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تم تغيي1) (2122 15)غشت) املؤرخ في)

إلى) (»TEXOC« من) الشركة  تس ية 

.(»MYDRESS«

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836271.
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SKJ CONSULTING

برشاش لالنشاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKJ CONSULTING

 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57

 1er(ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc

برشاش لالنشاء شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الدرفوفي ع ارة الدوحي الطابق 

االول الشقة رقم 2 - 61111 وجدة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 مارس) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)برشاش)

لالنشاء).
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات
أع ال أو تشييد مسنوعة

تاجر.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الدرفوفي ع ارة الدوحي الطابق االول)
الشقة رقم)2 - 61111)وجدة املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

السيد اس اعيل برشاش):)1.111 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد اس اعيل برشاش):)1.111 
بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

برشاش) اس اعيل  السيد 
طريق سيدي ادريس رقم) عنوانه)ا()

149 61111)وجدة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
برشاش) اس اعيل  السيد 
طريق سيدي ادريس رقم) عنوانه)ا()

149 61111)وجدة املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (15 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)256.
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ACOMS CONSULTING

COMPCOS.DIS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ACOMS CONSULTING
رقم 2 ع ارة 13 شارع ادريس الثاني 

املدينة الجديدة ، 51111
 مكناس املغرب

COMPCOS.DIS SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 2 

ع ارة 13 شارع ادريس الثاني املدينة 

الجديدة - 51111 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.49611

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (15 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد  (

وسيط(.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3076.
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GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 SOCIETE LAUNCH
DEVELOP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

 SOCIETE LAUNCH DEVELOP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 31 زنقة 

مارتي1 عبد السالم بن مح د مكسب 
رقم 2 فال فلوري اقامة رياض 

الزيسون - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE LAUNCH DEVELOP
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخسل ة واشغال البناء)
مقهى)

السجارة.
زنقة) (31 (: عنوان املقر االجس اعي)
مارتي1 عبد السالم بن مح د مكسب)
رياض) اقامة  فلوري  فال  (2 رقم)

الزيسون)-)14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (511 (: رجاء) أزبخ  السيدة 

بقي ة)111)درهم للحصة).
حصة) (511 (: السيد يونس برادة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
 81 عنوانه)ا() أزبخ رجاء) السيدة 
الع راوي) مح د  اللهو  عبد  موالي 
شقة رقم)3 14111)القنيطرة املغرب.

 81 السيد يونس برادة عنوانه)ا()
الع راوي) مح د  اللهو  عبد  موالي 
شقة رقم)3 14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
 81 عنوانه)ا() أزبخ رجاء) السيدة 
الع راوي) مح د  اللهو  عبد  موالي 
شقة رقم)3 14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)3203.
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EL MARSA CONSEIL

BA PESCA
إعالن مسعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

71111، العيون املغرب
BA PESCA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: حى 

املسي1ة الشطر 3 شارع اتيل رقم 722 

الشقة 1 املر�شى العيون - 71111 

العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.28863

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)30)شتن14)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع النشاط)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

تجهيز) املائية,) األحياء) تربية  مايلي:)

املأكوالت) منسجات  وتعبئة  وتج يد 

وج يع) األس اك  تجارة  البحرية,)

البحرية,تجارة) املأكوالت  منسجات 

الس ك) وزيت  الس ك  مساحيق 

معلب) س ك  الس ك,) زيت  تكرير 

املأكوالت) منسجات  وتصدير  اسسي1اد 

البحرية تث ين أي منسج من منسجات)

منسج) أي  تث ين  البحرية,) املأكوالت 

ولحوم,) وخضروات  فواكه  غذائي 

املأكوالت) ج يع  وتصدير  اسسي1اد 

بشكل) الغذائية  واملنسجات  البحرية 

اإلنساج الصناعي للثلج الرقيق,) عام,)

نقل) خاص,) لحساب  األفراد  نقل 

نقل) الخاص,) للحساب  البضائع 

تج يد) الغي1,) لحساب  البضائع 

ومعالجة وتصدير وتسويق منسجات)

تسويق أي منسج) البحرية,) املأكوالت 

من منسجات املأكوالت البحرية,)النقل)

تسويق) الساحلي,) والصيد  ال14ي 

األس اك الطازجة وامل14دة واملج دة)

منسجات) وج يع  واملحار  واملحار 

املأكوالت البحرية األخرى في األسواق)

الوطنية والدولية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (11 االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2661/2122.
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RAHHALI CONSEIL

SOCIETE AJNIHAT ECHAM
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc

 SOCIETE AJNIHAT ECHAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسجر رقم 

11، ع ارة س يان شارع يعقوب 

املنصور، مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE AJNIHAT ECHAM

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسناك.

املسجر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)11،)ع ارة س يان شارع يعقوب)

مراكش) (41111 (- مراكش) املنصور،)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد جراد جراد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جراد  جراد  السيد 
(،4 رقم) (53 دار السعادة ع ارة رقم)

مراكش) (41111 مراكش) األزدهار،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() جراد  جراد  السيد 
(،4 رقم) (53 دار السعادة ع ارة رقم)

مراكش) (41111 مراكش) األزدهار،)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138922.

678I

اعالنات الشركات

GERMAN C.P.O.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة GERMAN C.P.O.Cش.م.م 

تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

تم) (، (2122 غشت) (26 اكادير بساريخ)

إنشاء)القانون األسا�شي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

 GERMAN االسم:) (- السالي) النحو 

 . C.P.O.C

تكاديرت) دوار  (: االجس اعي) املقر 

نعبدو دراركة اكادير).

)نشاط الشركة:)مركز االتصال).

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابسداء)من تاريخ تأسيسها.

االجس اعي:) الرأس ال  (

درهم) ألف  مائة  (100.000٫00

حصة) ()1111( ألف) على  مقس ة 

للحصة) درهم  ب ائة  اجس اعية 

تنسب إلى كل شريك ب ا يتناسب مع)

اشت1اكاته وهي ك ا يلي:)

 1111( س ين) هوف ان  السيد:)

حصة اجس اعية(.)

مسي1) س ين  هوف ان  التسيي1 

بسوقيع وحيد ملدة غي1 محدودة.)

 1 من) االجس اعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجن14.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

31غشت) بساريخ) باكادير  السجارية 

رقم) (، (118203 رقم) تحت  (2122

(: هو) السجاري  بالسجل  التسجيل 

.52669

679I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

AGADIR SERVICES NAVAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 AGADIR SERVICES NAVAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

1525 مكسب 15 حي السالم أكادير - 

81111 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

52631

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AGADIR SERVICES NAVAL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحرية) املعدات  وتصليح  تركيب 

والصناعية.

رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

1525)مكسب)15)حي السالم أكادير)-)

81111)أكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

السيد أجوهر عبد العزيز):)1.111 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  أجوهر  السيد 
أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
العزيز) عبد  أجوهر  السيد 
أكادير) (81111 أكادير) عنوانه)ا()

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118164.

681I

التهامي السالمي

كروب فخيخ الجرموني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبي1 بنسودة ، 

30000، فاس املغرب
كروب فخيخ الجرموني شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الوفاق 
رقم 376 طريق عن الس ن فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.68943

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 17)ف14اير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
كروب فخيخ الجرموني مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اإلجس اعي حي الوفاق رقم)376)طريق)
فاس) (30000 (- فاس) الس ن  عن 

املغرب نتيجة ل):)املنافسة).
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حي) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
طريق عن الس ن) (376 الوفاق رقم)

فاس)-)30000)فاس املغرب.)
و عين:

الجرموني) السالم  عبد  السيد)ة()
تجزئة عرفات طريق) (62 وعنوانه)ا()
فاس) (30000 فاس) الشقف  عين 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
الجرموني) طارق  السيد)ة()
اسبانيا) (11111 اسبانيا) وعنوانه)ا()

اسبانيا ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف14اير) (18 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)636/022.

681I

RAHHALI CONSEIL

MY NAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc
MY NAME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مرجان حي 
الرياض، الحل رقم 15 مكرر، طريق 

الرباط طنجة، الرباط - 11111 
الرباط املغرب.

تحويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.62397
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)15)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 15 الحل رقم) »مرجان حي الرياض،)
الرباط) طريق الرباط طنجة،) مكرر،)
إلى)»اقامة) - 11111)الرباط املغرب«)
(،2 السالمة) زعي1،) طريق  دينيا،)

الرباط)-)11111)الرباط املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (11 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127330.

682I

ديوان املوثق مح د امين بنيس موثق بطنجة

CENTRE ASMA3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان املوثق مح د امين بنيس 
موثق بطنجة

ساحة موزار 11، زنقة الي ن، زاوية 
زنقة االردن، الطابق الثاني رقم 6 
اقامة الشاطئ ال14يد االلكت1وني 
 - benaminot@hotmail.com :

الهاتف : 0539945255، 91111، 
طنجة املغرب

CENTRE(ASMA3 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
هللا كنون اقامة ال صول االربعة 
بلوك س الطابق االول رقم 35 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
130043

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CENTRE(ASMA3
ترويض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإعادة تأهيل الس ع
املواد) ج يع  وتسويق  اسسي1اد 
بالنشاط) املرتبطة  الطبية  واملعدات 

الرئي�شي للشركة.

عنوان املقر االجس اعي):)شارع عبد)
االربعة) ال صول  اقامة  كنون  هللا 
 -  35 رقم) االول  الطابق  س  بلوك 

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنيس  سامية  السيدة 
 36 فيال) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بنيس  سامية  السيدة 
 36 فيال) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9083.
683I

Finconseil

MADDITIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، 141

casablanca maroc
MADDITIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 
زركسوني الدور الثاني رقم 6 - 
21211 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.470753

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
MADDITIF)مبلغ رأس الها)111.111 
 46 اإلجس اعي) درهم وعنوان مقرها 
زركسوني الدور الثاني رقم)6 - 21211 
الدار البيضاء)امل لكة املغربية نتيجة)

ل):)الخ ول.

 46 ب) السص ية  مقر  حدد  و 

زركسوني الدور الثاني رقم)6 - 21211 

الدار البيضاء)امل لكة املغربية.)

و عين:

سنو�شي) إس اعيل  السيد)ة()

 59 شارع) وحدة  حي  وعنوانه)ا()

املغربية) امل لكة  املح دية  (21211

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)28967.

684I

STE ARSALAN CHAOUIA

GENITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26111 ، 843 163 ص.ب

MAROC

GENITRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 642 شارع 

ابا شعيب دوكالي الطابق 1 دريسية 

1 21111 ال داء - 20530 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.345367

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 يونيو) (27 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

GENITRAV)مبلغ رأس الها)111.111 

 642 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي)

 1 الطابق) دوكالي  شعيب  ابا  شارع 

 20530 (- ال داء) (21111  1 دريسية)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

توفر اي نشاط).
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 642 ب) السص ية  مقر  حدد  و 

 1 الطابق) دوكالي  شعيب  ابا  شارع 
 20530 (- ال داء) (21111  1 دريسية)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا() وراق  عزيز  السيد)ة()
حي القسام زنقة طهران بلوك ا الرقم)
26111)سطات املغرب ك ص ي)  18

)ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء) بالدار   السجارية 
 16)غشت)2122)تحت رقم)834671.
685I

FICASUD

ROUGE ET SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ROUGE ET SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 192 
الدرب الجديد - درب ضابا�شي 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.19291
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 مارس) (11 في) املؤرخ 
شركة ذات) (ROUGE ET SUD حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي) مقرها  وعنوان  درهم 

درب ضابا�شي) (- الدرب الجديد) (192

املغرب) مراكش  (41111 (- مراكش)
من القانون) (41 نتيجة لطبقا للبند)

االسا�شي للشركة.

و عين:

 BRIGITTE MARIE السيد)ة()

وعنوانه)ا() (YVONNE GRILLON

درب ضابا�شي) (- الدرب الجديد) (192

)ة() 41111)مراكش املغرب ك ص ي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

 192 وفي) (2122 مارس) (11 بساريخ)

ضابا�شي) درب  (- الجديد) الدرب 

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (19 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)135909.

686I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

NOKAD INVEST - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

NOKAD(INVEST - SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شــارع 

الحــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 5 -- 

21121 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554.179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. NOKAD INVEST - SARL

اإلنــعـــاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

الـعـقــــاري).

عنوان املقر االجس اعي):)11)شــارع)
 --  5 رقــم) شقـــة  (3 الطــابــق) الحــريـــة 

21121)الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 811 (: جــــرونــــــدي) نــــورة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 211 (: قــــاديــــري) عثــ ـــان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
جــــرونــــــدي) نــــورة  السيدة 
عنوانه)ا()إقـــــامـــة الســالمــة زنقـــة درار)
الجـديــدة) املـدينـة  (6 شقـة) األزور  بن 

30110)فـــاس الـ ـغــــرب).
السيد عثــ ــــان قـــاديـــري عنوانه)ا()
سيــدي) (217 رقــم) منـضـرونـــا  تجــزئــة 
الـبـيــضـــاء) الـــدار  (21641 معــروف)

الــ ــغـــرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
جــــرونــــــدي) نــــورة  السيدة 
عنوانه)ا()إقـــــامـــة الســالمــة زنقـــة درار)
الجـديــدة) املـدينـة  (6 شقـة) األزور  بن 

30110)فـــاس الـ ـغــــرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836.207.

687I

مكسب املحاسبة

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

مكسب املحاسبة
شارع جون كينيدي ع ارة أعراب 
الطابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تازة املغرب
- شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي - - - - -.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ذات) شركة  حل  تقرر  (- في) املؤرخ 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
درهم) (- رأس الها) مبلغ  (- الوحيد)
(- (- (- (- (- اإلجس اعي) مقرها  وعنوان 

نتيجة ل):)-.
و حدد مقر السص ية ب)-)-)-)-)-.)

و عين:
الشيخ) بن  ج ال  السيد)ة()
وعنوانه)ا()غياثة الغربية تازة)35000 

تازة املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
(- بساريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
688I

CABINET HOURMANEK

LA PIERRE BRUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN(II(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
LA PIERRE BRUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي G 8 شارع 
االمي1 موالي عبد هللا اكادير - 81111 

اكادير املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12569

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لوران شارتراه) )ة() ت ويت السيد)
511)حصة اجس اعية من أصل)511 
حصة ل ائدة السيد))ة()ادريس ايت)

اهرو بساريخ)22)يونيو)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) باكادير  السجارية 

2122)تحت رقم)118194.
689I
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RAHHALI CONSEIL

KH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc
KH SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 
األندلس 2، ع ارة ب رقم 1، زنقة 
درعة، ڭيليز، مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.112883

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2122)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»إقامة األندلس)2،)ع ارة ب رقم)1،)
زنقة درعة،)ڭيليز،)مراكش)-)41111 
مراكش املغرب«)إلى)»سعادة)6)قيادة)
العبيد،)دار السعادة)،ع ارة رقم)121 
محل رقم)1)بالطابق األر�شي)،)ڭيليز)،)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138975.

691I

MCH CONSULTING

O›LILY DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MCH CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA(CASABLANCA 126
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA(CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

O›LILY DECO شركة ذات 
املسؤولية املحدودةذ
)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
الركرك اقامة كرنيش الشقة 1 

الع ارة 2 الدار البيضاء - 21111 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.541141
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأس الها) مبلغ  (O’LILY DECO
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اإلجس اعي زنقة الركرك اقامة كرنيش)
(- الدار البيضاء) (2 الع ارة) (1 الشقة)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

ل):)املنافسة.
زنقة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 1 الشقة) كرنيش  اقامة  الركرك 
 21111 (- البيضاء) الدار  (2 الع ارة)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

امحيل) مح د  السيد)ة()
املسحدة) الواليات  وعنوانه)ا()
املسحدة) الواليات  (21111 األمريكية)
األمريكية الواليات املسحدة األمريكية)

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836260.
691I

fiduciaire(espace(conseils

TAJCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

fiduciaire(espace(conseils
 tarik(el(khair(rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi(casa ، 20600،
casablanca maroc

TAJCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فيال امال 

الرقم 36 زنقة الصقور ري ي1ا وازيز - 
21411 البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.359827
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 ماي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ميكو) بديعة  )ة() السيد) ت ويت 
 111 حصة اجس اعية من أصل) (51
مح د) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

تاج وعتي بساريخ)21)ماي)2122.
ميكو) بديعة  )ة() السيد) ت ويت 
 111 حصة اجس اعية من أصل) (51
عادل) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

تاج وعتي بساريخ)21)ماي)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833481.
692I

BUSINESS CENTER.COM

SELECT STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

SELECT STONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 
عبد املومن رقم 236 زنقة باسكي 
اقامة ف8 الطابق الثاني رقم 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.454879

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SELECT STONE حل)
رأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (511.111
اإلجس اعي شارع عبد املومن رقم)236 
زنقة باسكي اقامة ف8)الطابق الثاني)
رقم)6 - 21111)الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة للعدم تحقيق غرض الشركة.

و عين:

اسيدهم) عدنان  السيد)ة()

 151 كولف سيتي ال يال) وعنوانه)ا()

بوسكورة النواصر) املدينة الخضراء)

املغرب) البيضاء) الدار  (27182

ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

شارع) وفي  (2122 يوليوز) (26 بساريخ)

باسكي) زنقة  (236 رقم) املومن  عبد 

 -  6 رقم) الثاني  الطابق  ف8) اقامة 

21111)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836337.

693I

STE AUCOGEST SARL

EDDYAFA TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

EDDYAFA TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي1ة 

تاكونيت - 47552 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EDDYAFA TRAVEL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
عنوان املقر االجس اعي):)حي املسي1ة)

تاكونيت)-)47552)زاكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد ع ري جواد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جواد  ع ري  السيد 
تجزئة املسار طريق اس ي) (380 رقم)

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() جواد  ع ري  السيد 
تجزئة املسار طريق اس ي) (380 رقم)

41111)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (11 االبسدائية بزاكورة بساريخ)

2122)تحت رقم)236.
694I

STE AUCOGEST SARL

AKNSOUS MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
AKNSOUS MATERIAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي د 14 حي 

السعايش - 84111 طاطا املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 83.
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2121 دجن14) (23 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.511.111«

 2.111.111« إلى) درهم«) (611.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) بطاطا  االبسدائية 

2122)تحت رقم)82/2122.

695I

اعالنات الشركات

IBRA KECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة IBRA KECH ش.م.م 

تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

تم) (، (2122 يوليوز) (28 اكادير بساريخ)

إنشاء)القانون األسا �شي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

 .IBRA KECH(:النحو السالي)-)االسم
786مكسب) االجس اعي:,رقم) املقر 

رقم)2)املسار طريق اس ي مراكش.)

اسسي1اد) في  تاجر  الشركة:) نشاط 

املنسوجات,مندوب) ج يع  وتصدير 

تجاري.)

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابسداء)من تاريخ تأسيسها.)

(: االجس اعي) الرأس ال 

درهم) ألف  100.000٫00مائة 

حصة) ()1111( ألف) على  مقس ة 

للحصة) درهم  ب ائة  اجس اعية 

تنسب إلى كل شريك ب ا يتناسب مع)

اشت1اكاته وهي ك ا يلي)

السيد:)بوسحيب عبد هللا))1111 

حصة اجس اعية(.)التسيي1 بوسحيب)

عبد هللا مسي1 بسوقيع مشت1ك ملدة غي1)

محدودة.)

من (: االجس اعية)  السنة 

 1)ينايرإلى31)دجن14.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 
رقم) (، (138910 رقم) تحت  (2122

(: هو) السجاري  بالسجل  التسجيل 

128519

696I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE UTC MEDICAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع مح د الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
STE UTC MEDICAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الشطبي 3 ، رقم 62 حي األطلس - 

23000 بني مالل املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5845

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()خديجة لعريش)
111)حصة اجس اعية من أصل)111 
حسناء) )ة() السيد) ل ائدة  حصة 

تسكلى بساريخ)15)غشت)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ)11)شتن14)

2122)تحت رقم)831.

697I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SLOOOW
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد وعبد 
الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
جليز، الطابق الثالث، مكسب رقم 21 

، 41111، مراكش املغرب
SLOOOW »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 142 

سويقة باب دكالة عرصة أوزال - 
41111 مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.71679

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 11)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 ERIC السيد) صالحية  انتهاء) مايلي:)
ك سي1) (ANDOUIN DEGOVE

للشركة وذلك بعد وفاته
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 VALERIE YVONNE تثبيت السيدة)
وحيدة) ك سي1ة  (VAN SLUYS

للشركة ملدة غي1 محدودة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للسيدة) الصالحيات  كامل  إعطاء)
 VALERIE YVONNE VAN SLUYS

لتسيي1 وإدارة الشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على ع لية هبة الحصص)
التي ت ت بساريخ)26)ٲبريل)2121)بين)
 ERIC ANDOUIN DEGOVE(السيد
 VALERIE YVONNE VAN والسيدة)

SLUYS
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد)
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
ينص) الذي  (:15-7-6-1 رقم) بند 
األسا�شي) النظام  انظر  مايلي:) على 

املحين للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138929.
698I

وكالة الخدمات العامة لل حاسبة

 AL FIRDAOUS
COWORKING CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وكالة الخدمات العامة لل حاسبة
شارع 2 مارس حي الحداوية 3 زنقة 
29 رقم 30-32 ، 21471، البيضاء 
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املغرب
 AL FIRDAOUS COWORKING
CENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة االمي1 
موالي عبد هللا و زنقة نخلة إقامة 
1 الطابق 4 شقة 7 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

518517
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2121 يونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 FIRDAOUS COWORKING

. CENTER
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تأجي1 املنشآت السجارية والصناعية
تقديم الخدمات.

عنوان املقر االجس اعي):)زنقة االمي1)
 1 موالي عبد هللا و زنقة نخلة إقامة)
الدار) (21111  -  7 شقة) (4 الطابق)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
511)حصة) (: السيد عصام مرير)

بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: الحاض) سناء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد عصام مرير عنوانه)ا()أمل)
 21111 ال14نو�شي) (33 رقم) (9 زنقة) (2

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الحاض  سناء) السيدة 
عين) (34 رقم) (29 زنقة) (3 الحداوية)
الشق)21111)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد عصام مرير عنوانه)ا()أمل)
 21111 ال14نو�شي) (33 رقم) (9 زنقة) (2

الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() الحاض  سناء) السيدة 
عين) (34 رقم) (29 زنقة) (3 الحداوية)

الشق)21111)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

املكسب) رقم  تحت  (2121 يونيو) (25

الجهوي لإلسث ار.

699I

KBH CONSULTING

BONA CONSERVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

BONA CONSERVES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 9 

شارع مصعب بن ع ي1 مكسب رقم 

1 - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.57225

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

BONA CONSERVES)مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

بن) شارع مصعب  (9 اإلجس اعي رقم)

فاس) (30000  -  1 رقم) مكسب  ع ي1 

مصادر) نقص  (: ل) نتيجة  املغرب 

الس ويل.

 9 رقم) السص ية ب  مقر  و حدد 

 1 شارع مصعب بن ع ي1 مكسب رقم)

- 30000)فاس املغرب.)

و عين:

االزرق) نجيب  مح د  السيد)ة()

طريق) بنيس  تجزئة  (38 وعنوانه)ا()

عين الس ن حي الراحة)30000)فاس)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)4522.

711I

هند لشقر

 STE TRANS NOUR

YAACOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس ، 30000، فاس فاس

 STE TRANS NOUR YAACOUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

يازيد عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.64825

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تقرر حل) 21)ف14اير) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ) (TRANS NOUR YAACOUB

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

مقرها اإلجس اعي دوار اوالد يازيد عين)

الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب)

نتيجة ل):)مشاكل بين الشركاء.

و حدد مقر السص ية ب دوار اوالد)

 300000 (- يازيد عين الشقف فاس)

فاس املغرب.)

و عين:

يعقوب) مح د  السيد)ة()

عين) يازيد  اوالد  دوار  وعنوانه)ا()

فاس املغرب) (30000 الشقف فاس)

ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

دوار اوالد يازيد) (: املسعلقة بالسص ية)

عين الشقف فاس

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (14 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)1185/2122.

711I

omri compta sarl au

UBACARS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي1 جديد للشركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

 UBACARS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الجديد الشطر 2 رقم 122 - 92111 

العرائش املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5189

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم تعيين) (2122 يونيو) (21 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي1 

الشركي امي ة ك سي1 وحيد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ)27)يونيو)

2122)تحت رقم)719.

712I
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SBIA EXPERTISE

 LABORATOIRE DE 
 GEOTECHNIQUE ET

TRAVAUX PUBLICS (LGTP(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

SBIA EXPERTISE
 BD(Med(V 112 52éme(étage

 App. 41 IMM. Redouan(Tanger،
90000، Tanger(Maroc
 LABORATOIRE DE 

 GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX
PUBLICS )LGTP(

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املجد زنقة القادسية رقم 27 - 

91111 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.112367

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تم) (2122 يوليوز) (29 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»911.111)درهم«)أي من)»111.111 
درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256954.
703I

JURISMAG SARL

KARINVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
 KARINVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 21، زاوية 
زنقة ياال إفراني وأمي ة السايح - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.514967

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يونيو) (21 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)إدارة املحافظ واملشاركة في رأس)

املال في الشركات
-)إدارة أي مح ظة أوراق مالية

ج يع) وإنجاز  دراسة  (-
االستث ارات.

والبيع) (، والشراء) (، االكسساب) (-
والس اوض،)ونقل األسهم،)والسندات)
املالية) األوراق  ج يع  عامة  وبص ة 
التي أنشأتها الشركات أو األشخاص)
شكلها) كان  أيا  (، االعسباريون)

وموضوعها
-)املشاركة في رأس املال)،)بأي شكل)
كان)،)من خالل الشراء)أواالكسساب أو)
بأي طريقة أخرى وكذلك نقل ملكية)
 أو تبادل أي حقوق ملكية أو أسهم
)أو وحدات االجس اعية أو االلتزامات)

أو املسسحقات
هذه) وتطوير  ومراقبة  إدارة  (-

الحيازات
-)يجوز للشركة املشاركة في إنشاء)
أو تطوير أي مشروع مالي أو صناعي أو)

تجاري
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء) بالدار   السجارية 
 14)غشت)2122)تحت رقم)833620.
714I

FORMAFID CONSEIL

ZIANE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

ZIANE NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 96 شارع 

أن ا الطابق 9 شقة 91 إقامة 
لوبرانطون أن ا - 20370 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZIANE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

. NEGOCE
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.
 96 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
إقامة) (91 9)شقة) شارع أن ا الطابق)
الدار) (20370 (- أن ا) لوبرانطون 

البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: زيان) خديجة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زيان  خديجة  السيدة 
تجزئة) (16 الشقة) (748 رقم)
القنيطرة) (14171 االس اعيلية)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد خديجة زيان عنوانه)ا()رقم)
تجزئة االس اعيلية) (16 الشقة) (748

14171)القنيطرة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835833.
715I

STE SABRI ORIENTAL MINERAIS

 SABRI ORIENTAL
MINERAIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 STE SABRI ORIENTAL
MINERAIS

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
 SABRI ORIENTAL MINERAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق تازة 

حي الوحدة زنقة م 21 رقم 12 - 
61111 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

32991
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SABRI ORIENTAL MINERAIS
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق تازة)
 -  12 رقم) (21 م) زنقة  الوحدة  حي 
61111)وجدة املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق اهداف املشروع.
طريق) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
تازة حي الوحدة زنقة م)21)رقم)12 - 

61111)وجدة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()ص14ي زاوي وعنوانه)ا()
حي الوحدة طريق تازة زنقة م)21)رقم)
ك ص ي) املغرب  وجدة  (61111  12

)ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
حي) تازة  طريق  (: بالسص ية) املسعلقة 

الوحدة زنقة م)21)رقم)12 .
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (12 بساريخ) بوجدة  السجارية 
2122)تحت رقم)145.

716I

مكسب االسساذة مريم املغراوي

 Sociéte Y.A cobstruction
SARL(A.U (

إعالن مسعدد القرارات
مكسب االسساذة مريم املغراوي

13 شارع اح د شوقي اقامة الباهية 
رقم 9 الطابق الساني فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 Sociéte«Y.A

)cobstruction«SARL)A.U »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: فاس 13 
شارع ابي الطيب املسنبي تجزئة وليلي 

- 30000 فاس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73067

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
2122)تم اتخاذ) 14)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بنسلي ان) انور  مح د  السيد 
 Y.A« لشركة) الوحيد  املسي1 
ت ويت) قرر  (»CONSTRUCTION
التي) الحصص  من  حصة  (511
ياسين) للسيد  بالشركة  ي سلكها 
111)درهم للحصة) بنسلي ان بقي ة)
من الشركة دات الراس ال)111.111 
 13 ب اس) االجس اعي  ومقرها  درهم 
شارع ابي الطيب املسنبي تجزئة وليلي)
واملقيدة بالسجل السجاري تحت رقم)

73067
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بنسلي ان) انور  مح د  السيد  ببيع 
حصة من حصصه من شركة) (511
تقرر) (»Y.A CONSTRUCTION«
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
شركة دات مسؤولية محدودة دات)
شريك وحيد الى شركة دات مسؤولية)

محدودة وبالسالي تقرر تغيي1 البند رقم)

6)و7)من القانون االسا�شي للشركة.

)قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:
بالج ع العام تقرر تغيي1 القانون)

االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) ان  حيت  الشركة  حصص 
 511 ي سلك) بنسلي ان  انور  مح د 
بنسلي ان) ياسين  والسيد  حصة 

ي سلك)511)حصة)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تقسيم راس ال الشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (11 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3541/2022.
717I

AWARE(SERVICES(&(CONSULTING

اوير للخدمات واالستشارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AWARE(SERVICES &
CONSULTING

62 زنقة الخزامة شقة 18 ع ارة 
ماجوريل الطابق الثاني بوسيجور ، 

21211، الدار البيضاء املغرب
اوير للخدمات واالستشارات شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 62 زنقة 
الخزامة شقة 18 ع ارة ماجوريل 
الطابق الثاني بوسيجور - 21211 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.437651

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 يناير) (11 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
للخدمات) اوير  الوحيد  الشريك 
رأس الها) مبلغ  واالستشارات 
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
شقة) الخزامة  زنقة  (62 اإلجس اعي)
الثاني) الطابق  ماجوريل  ع ارة  (18
البيضاء) الدار  (21211 (- بوسيجور)

املغرب نتيجة ل):)ضآلة رقم املعامالت)
واملنافسة الكبي1ة في السوق.

زنقة) (62 و حدد مقر السص ية ب)
ماجوريل) ع ارة  (18 شقة) الخزامة 
ب) ص  بوسيجور  الثاني  الطابق 
البيضاء) الدار  (21211  -  21211

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مارية شراف وعنوانه)ا()
دوار اوالد الحاج هشسوكة دائرة ازمور)
)ة() ك ص ي) املغرب  ازمور  (24111

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)21357.

718I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 CRECHE FONDATION
CHIFAE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 CRECHE FONDATION CHIFAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 75تجزئة 
لويزات صهريج كناوة - 30000 فاس 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
69291

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

2122)تقرر حل) 18)غشت) املؤرخ في)

 CRECHE FONDATION CHIFAE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (61.711

75تجزئة لويزات صهريج) اإلجس اعي)

فاس املغرب نتيجة) (30000 (- كناوة)

لسوقف نشاط

الشركة.

و عين:

مسكين) ش اء) السيد)ة()
وعنوانه)ا()رقم)2)زنقة)2)بالد ديوري)

املغرب) فاس  (30000 لعرو�شي) عين 

ك ص ي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)

بساريخ)18)غشت)2122)وفي)75تجزئة)

لويزات صهريج كناوة)-)30000)فاس)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3524/022.

719I

nabiq mohammed

 WORLD TECHNOLOGY

BRAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

 WORLD TECHNOLOGY

BRAND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

العث انية الحي االداري الطابق 

الثالت - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13111
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 WORLD TECHNOLOGY

.BRAND
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وسيط) أو  تاجر  (/ ك بيوتر) أجهزة 

اسسي1اد وتصدير.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق) االداري  الحي  العث انية 

الثالت)-)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: اح د) بولحنة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اح د  بولحنة  السيد 

بني مالل)23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() اح د  بولحنة  السيد 

بني مالل)23000)بني مالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ)29)غشت)

2122)تحت رقم)825.
711I

ALTA COMPTA

ميرميد كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

مي1ميد كار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يوسف ابن تاش ين قيسارية البحر 
االبيض املسوسط املحل رقم 5 
طنجة - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115265
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) املؤرخ في)03)غشت)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) كار  مي1ميد  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)
ابن) يوسف  اإلجس اعي شارع  مقرها 
االبيض) البحر  قيسارية  تاش ين 
(- طنجة) (5 رقم) املحل  املسوسط 
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (91111

السوقف السام عن النشاط.
شارع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
يوسف ابن تاش ين قيسارية البحر)
االبيض املسوسط املحل رقم)5)طنجة)

- 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مهدي رزوقي وعنوانه)ا()
تجزئة حساني لينا)12)رقم)15)طنجة)
)ة() املغرب ك ص ي) طنجة  (91111

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8513.
711I

SAFAA

FAHD CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC

FAHD CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار نجارة 
مركز دار �شي عي�شى اس ي - 46111 

اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13121

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 FAHD(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CONSTRUCTION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. TRAVAUX DIVERS
عنوان املقر االجس اعي):)دوار نجارة)
 46111 (- مركز دار �شي عي�شى اس ي)

اس ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد كو�شي فهد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
السيد كو�شي فهد عنوانه)ا()دوار)
اس ي) عي�شى  �شي  دار  مركز  نجارة 

46111)اس ي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السيد كو�شي فهد عنوانه)ا()دوار)
اس ي) عي�شى  �شي  دار  مركز  نجارة 

46111)اس ي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2122)تحت رقم)-.
712I

JURISMAG SARL

KARINVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

KARINVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21، زاوية 
زنقة ياال إفراني وأمي ة السايح - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.514967

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم) (2122 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم«) (32.074.600«
»111.111)درهم«)إلى)»32.174.600 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)833575.

713I

Notaire

 COMPLEXE SPORTIF
ZOUHAIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
 COMPLEXE SPORTIF ZOUHAIR

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 
اللة ياقوت الطابق الثالث - 21521 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554003

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 COMPLEXE SPORTIF ZOUHAIR

.SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الريا�شي).

26)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

 21521 (- اللة ياقوت الطابق الثالث)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (211 (: السيد مح د زهي1)

بقي ة)21.111)درهم للحصة).

حصة) (811 (: زهي1) سعد  السيد 

بقي ة)81.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 26 السيد مح د زهي1 عنوانه)ا()

الثالث) الطابق  ياقوت  اللة  شارع 

21521)الدار البيضاء)املغرب.

 26 عنوانه)ا() زهي1  سعد  السيد 

الثالث) الطابق  ياقوت  اللة  شارع 

21521)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 26 عنوانه)ا() زهي1  سعد  السيد 

الثالث) الطابق  ياقوت  اللة  شارع 

21521)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)836035.

714I

COMPTE A JOUR

RAS-PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

RAS-PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

لحسن شارع 38 رقم 6 الناظور - 

62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2116 دجن14) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

RAS- (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.PROMO

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

االسسي1اد والسصدير.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجس اعي)

(- الناظور) (6 رقم) (38 شارع) لحسن 

62111)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد خالد قروع):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

حي) السيد خالد قروع عنوانه)ا()

الناظور) (62111 املاء) راس  السالم 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

حي) السيد خالد قروع عنوانه)ا()

الناظور) (62111 املاء) راس  السالم 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 االبسدائية بالناضور بساريخ)

2117)تحت رقم)131.

715I

مكسب املحاسبة

TRAVCHENOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

مكسب املحاسبة

شارع جون كينيدي ع ارة أعراب 

الطابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تازة املغرب

TRAVCHENOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوارقنطرة 

أعرب واد أمليل - 35000 تازة 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4181

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 يونيو) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

يوسف) )ة() السيد) ت ويت 

من) اجس اعية  حصة  (41 الشنوف)

)ة() حصة ل ائدة السيد) (211 أصل)

يوليوز) (27 بساريخ) الشنوف  بلقاسم 

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

2122)تحت رقم)411.

716I

FIDU.ECO

TZ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.ECO
171 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

91111، طنجة املغرب
TZ TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 

اخالص ١١ ع ارة ٧١ الطابق الثاني 
رقم ٩ - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.67829
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) 18)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) (TZ TRANS الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
مقرها اإلجس اعي مج ع اخالص)١١ 
 -  ٩ رقم) الثاني  الطابق  (٧١ ع ارة)
91111)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

الع ل.
مج ع) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
اخالص)١١)ع ارة)٧١)الطابق الثاني)

رقم)٩ - 91111)طنجة املغرب.)
و عين:

بنعالل) مصط ى  السيد)ة()
 ٢٦ رقم) الج يل  املنضر  وعنوانه)ا()
)ة() املغرب ك ص ي) طنجة  (91111

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
مج ع اخالص) (: املسعلقة بالسص ية)
 ٩ الطابق الثاني رقم) (٧١ ع ارة) (١١

طنجة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256942.

717I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ALLO INFERMIERS

DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

 ALLO INFERMIERS DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الحي 

 HAY SALAM 816 الحسني، رقم

AV MOHAMED FADEL ES-

SAMLALI 73000 الداخلة املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

22259

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم) (2122 غشت) (25 في) املؤرخ 

 ALLO« من) الشركة  تس ية  تغيي1 

إلى) (« (INFERMIERS DAKHLA

.(«(ALLO INFIRMIERS DAKHLA«

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)1416.

718I

درعة ارشادات ش.م.م

HAMZAOUI SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع مح د الخامس ص.ب رقم 11 

ورزازات ، 45111، ورزازات املغرب

HAMZAOUI SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 521 

تجزئة بلبكار الشقة رقم 11 - 

41111 مراكش املغرب

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

 126115

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تم تغيي1) (2122 املؤرخ في)23)غشت)

 HAMZAOUI« الشركة من) تس ية 

.(«(KICH SAKAN«(إلى(»SAKANE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)9152.

719I

BUREAU ESSOUFYANI

Mécanique EL ALAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

Mécanique EL ALAMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوفاق بلوك G رقم 842 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

42853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Mécanique EL ALAMI

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إصالح) السيارات،) ميكانيكي  إصالح 
اإللكت1ونية) أو  امليكانيكية  األجزاء)
لل ركبات،)صيانة وإصالح املركبات،)

الت1كيب واإلصالح الهيدروليكي..
مدينة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 71111  -  842 رقم) (G الوفاق بلوك)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: العالمي) ج ال  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العالمي  ج ال  السيد 
ج) بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 

رقم)842 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() العالمي  ج ال  السيد 
ج) بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 

رقم)842 71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2648/2122.
721I

FLASH ECONOMIE

ELJEWAHIR ECOMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ELJEWAHIR ECOMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الخالق توريس رقم 41/1 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

21771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ELJEWAHIR ECOMMERCE

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجزئة خارج املساجر أو األكشاك أو)

األسواق

نقل) املسأتية من  ج يع األنشطة 

البضائع أو تأجي1 املركبات بسائقين

(، البضائع) لنقل  واملخصصة 

والنقل ال14ي العام لألشخاص ووكيل)

العجلسين) ذات  والسباقات  الشحن 

ذات) املركبات  في  السجارة  وكذلك  (،

املحركات واملركبات ذات العجلسين

شراء)/)بيع البضائع التي ال تخضع)

ألنظ ة محددة وبشكل أعم

عنوان املقر االجس اعي):)شارع عبد)

 73000  -  1/41 الخالق توريس رقم)

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (51 (: السيدة مني سكينة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

حصة) (51 (: أمة ميشان) السيدة 

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سكينة  مني  السيدة 

رقم) انسجاط  زنقة  الح ر  الع ارات 

196 73000)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا() ميشان  أمة  السيدة 

رقم) انسجاط  زنقة  الح ر  الع ارات 

196 73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
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عنوانه)ا() سكينة  مني  السيدة 
رقم) انسجاط  زنقة  الح ر  الع ارات 
انسجاط) زنقة  الح ر  الع ارات  (196

رقم)196)الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

يونيو)2122)تحت رقم)989.
721I

FIDUFORM SARL

TRANS MAHBOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
TRANS MAHBOUB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 228 بلوك 
د حي لالمريم - 13000 ابنسلي ان 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2187

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (18 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
TRANS MAHBOUB)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
بلوك د حي لالمريم) (228 اإلجس اعي)
نتيجة) املغرب  ابنسلي ان  (13000  -
عدم قدرة الشركة على تحقيق) (: ل)

الهدف االجس اعي.
و حدد مقر السص ية ب)228)بلوك)
ابنسلي ان) (13000 (- لالمريم) حي  د 

املغرب.)
و عين:

املرجاني) فؤاد  السيد)ة()
169)بلوك ب حي لالمريم) وعنوانه)ا()
ابنسلي ان املغرب ك ص ي) (13000

)ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ) سلي ان  ب4ن  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)416.
722I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE SEBT DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23550، سوق السبت اوالد الن ة 
املغرب

 STE SEBT DISTRIBUTION SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي حي السقدم 
زنقة 6 سوق السبت - 23550 سوق 

السبت اوالد الن ة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1647

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
ت ت) (2122 غشت) (11 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل الضائع.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بن صالح  بال قيه  االبسدائية 

19)غشت)2122)تحت رقم)191.
723I

NABIL SOUBAIRI

 STE GROS COMPTOIR
METAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC

 STE GROS COMPTOIR METAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

82 مسجر بالطابق الس لي طرانش 

1 رياض الزيسون - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

56569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GROS COMPTOIR METAL

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

العقاقي1 وموات السسبيت-النيقوص)

السصدير واالسسي1اد.

ع ارة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

طرانش) الس لي  بالطابق  مسجر  (82
مكناس) (51111 (- الزيسون) رياض  (1

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 991 (: لخويل) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 11 (: الصدقي) شهبون  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لخويل  يوسف  السيد 

حي الهدى زنقة)11)الرقم)73 21111 

الدار البيضاء)املغرب.

السيد شهبون الصدقي عنوانه)ا()
تاركة) تاركة  حي  (43 رقم) (42 الزنقة)

الجديدة)52111)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() لخويل  يوسف  السيد 

حي الهدى زنقة)11)الرقم)73 21111 

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)2419.

724I

UNIVERS DE CONSTRUCTION GENERAL

 UNIVERS DE

CONSTRUCTION GENERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 UNIVERS DE CONSTRUCTION

GENERAL

26 أف مرس السلطان الطابق 1 

الشقة 3 ، 21121، الدار البيضاء 

املغرب

 UNIVERS DE CONSTRUCTION

GENERAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 أف 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

21116 الدار البيصاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.469697

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 

تقرر حل) (2121 نون14) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 UNIVERS DE الوحيد) الشريك 

 CONSTRUCTION GENERAL

درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 

أف) (26 اإلجس اعي) مقرها  وعنوان 

مرس السلطان الطابق)1)الشقة)3 - 

الدار البيصاء)املغرب نتيجة) (21116

ل):)عدم مزاولة أي نشاط.

أف) (26 و حدد مقر السص ية ب)

مرس السلطان الطابق)1)الشقة)3 - 

21116)الدار البيصاء)املغرب.)
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و عين:

لحسيني) أمال  السيد)ة()
وعنوانه)ا()ان)19)زنقة بالنكيط طابق)

1)اقامة باريزيان بل دير)20300)الدار)

البيصاء)املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

مرس) أف  (26 (: بالسص ية) املسعلقة 

السلطان الطابق)1)الشقة)3

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)2122)تحت رقم)828173.

725I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BERRY CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

BERRY CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

داللحة مركز سوق السالتاء الغرب 
موالي بوسلهام - 14304 سوق 

االربعاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

27739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BERRY(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CASH
-تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الغرب) السالتاء) سوق  مركز  داللحة 
سوق) (14304 (- بوسلهام) موالي 

االربعاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيدة مها الزناتي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزناتي  مها  السيدة 
 17 اقامة) (2 كزابا) االندلس  رياض 
شقة)11)حي الرياض)11111)الرباط)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() الزناتي  مها  السيدة 
 17 اقامة) (2 كزابا) االندلس  رياض 
شقة)11)حي الرياض)11111)الرباط)

املغرب
السيد مح د العنقود عنوانه)ا()
 241 رقم) الجديد  املغرب  تجزئة 

92111)العرائش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 
رقم) تحت  (2122 غشت) (11 بساريخ)

.362
726I

رمزي لالستشارات

IPGM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون14 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

IPGM IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الحجري رقم 18العيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IPGM (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.IMMOBILIER

مهنة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، مطور األرا�شي) (، السطوير العقاري)

العامة) واملسسلزمات  البضائع  تاجر 

االسسي1اد) ؛) العامة) واألشغال  للبناء)

والسصدير السجارة الوطنية والدولية)

وبيع وإنساج) شراء) ؛) بج يع أشكالها)

البناء) وتوزيع ج يع منسجات ومواد 

(، )املباني) ؛)أع ال البناء)ج يع املهن)

الصناعة)،)األشغال العامة)........إلخ.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 71111 (- 18العيون) رقم) الحجري 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد قصطال مروان عنوانه)ا()

تزرزيت) اقامة  (19 شقة) ل  مج ع 

أكادير) (81111 أكادير) املح دي  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد قصطال مروان عنوانه)ا()

تزرزيت) اقامة  (19 شقة) ل  مج ع 

أكادير) (81111 أكادير) املح دي  حي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (11 االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2653/2022.

727I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

BOUA AGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

الشارع الرئي�شي ع ارة بوتكسوست 
الطابق الثالث رقم 11 بيوكرى 

اشسوكة ايت بها ، 86111، بيوكرى 

املغرب

BOUA AGRI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اغرايس ايت ع ي1ة اشسوكة أيت بها 

- 87111 أيت ع ي1ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

26745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BOUA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.AGRI SARL

-النشاط) (: غرض الشركة بإيجاز)

ال الحي

الع ليات) ج يع  عامة  وبص ة  (-

املسعلقة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)

بأغراض الشركة.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

اغرايس ايت ع ي1ة اشسوكة أيت بها)

- 87111)أيت ع ي1ة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

حصة) (911 (: السيد بوعة أح د)

بقي ة)111)درهم للحصة).

 111 (: الشافعي) بوعة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد بوعة أح د عنوانه)ا()دوار)

اغرايس ايت ع ي1ة اشسوكة ايت بها)

87111)ايت ع ي1ة املغرب.

عنوانه)ا() الشافعي  بوعة  السيد 

دوار اغرايس ايت ع ي1ة اشسوكة ايت)

بها)87111)ايت ع ي1ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد بوعة أح د عنوانه)ا()دوار)

اغرايس ايت ع ي1ة اشسوكة ايت بها)

87111)ايت ع ي1ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (24 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1631.

728I

CASA DE MARISCO

CASA DE MARISCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA DE MARISCO
زاوية شارعي إبن كثي1 والبحر األبيض 

املسوسط إقامة روما رقم 12 ، 

91111، طنجة املغرب

CASA DE MARISCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

شارعي إبن كثي1 والبحر األبيض 

املسوسط إقامة روما رقم 12 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CASA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.DE MARISCO

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

زاوية) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

األبيض) والبحر  كثي1  إبن  شارعي 

 -  12 رقم) روما  إقامة  املسوسط 

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 51 (: عبداللطيف) لبحر  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

51)حصة) (: السيد بركال س يان)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عبداللطيف) لبحر  السيد 

ع ارة) تطوان  طريق  (57 عنوانه)ا()

اجدير)91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() س يان  بركال  السيد 

طنجة) (91111  9 رقم) بنعليم  زنقة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عبداللطيف) لبحر  السيد 

ع ارة) تطوان  طريق  (57 عنوانه)ا()

اجدير)91111)طنجة املغرب

عنوانه)ا() س يان  بركال  السيد 

طنجة) (91111  9 رقم) بنعليم  زنقة 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)257033.

729I

FLASH ECONOMIE

OULAG TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OULAG TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 

3 زنقة 4 الحسنية الزيسون مكناس - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. OULAG TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية نيابة عن)

االخرين)-)السصدير واالست1اد.

مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الزيسون) الحسنية  (4 زنقة) (3 رقم)

مكناس)-)51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد لكز ولي ع اد):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة).

السيد اوالهن ادريس):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

 x السيد لكز ولي ع اد عنوانه)ا()

.1 x x

 x()السيد اوالهن ادريس عنوانه)ا

.1 x x

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 x السيد لكز ولي ع اد عنوانه)ا()

1 x x

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)57155.

730I

FIDUCIA-MID

OUMOHTA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

OUMOHTA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت امغار 

ايت عياش - 54350 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OUMOHTA SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة أو البناء)وامل اوضة.

عنوان املقر االجس اعي):)ايت امغار)

ايت عياش)-)54350)ميدلت املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: موحى) ومحسا  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() موحى  ومحسا  السيد 
22)حي ازمور الجديد) 11)رقم) الزنقة)

52111)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() موحى  ومحسا  السيد 
22)حي ازمور الجديد) 11)رقم) الزنقة)

52111)الرشيدية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
11)غشت) االبسدائية ب يدلت بساريخ)

2122)تحت رقم)211.
731I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SEFIPAR
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد وعبد 
الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
جليز، الطابق الثالث، مكسب رقم 21 

، 41111، مراكش املغرب
SEFIPAR »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الشري ية 
، كلم 4 ، طريق ٲمزميز ،ٲمام نادي 
EQUESTRE 40030 تسلطانت - 

مراكش املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.14983

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
تم اتخاذ) (2122 يونيو) (27 املؤرخ في)

القرارات السالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اإلدماج،) مشروع  على  املصادقة 
املزمع) والخصوم  اٲلصول  ومج وع 
ش.م) (»EXPARC« شركة) من  نقلها 

لشركة)»SEFIPAR«)ش.م).

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

املصادقة النهائية على إدماج) مايلي:)

شركة) في  ش.م  (»EXPARC« شركة)

»SEFIPAR«)ش.م

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2122)تحت رقم)138935.

732I

CABINET BOUMAHROU

TANGER GRILL شركة
إعالن مسعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

شركة TANGER GRILL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 

 S.1.3 الصناعية، أوالد صالح قطاع

النواصر - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.129617

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

مايلي:)تحويل املقر االجس اعي للشركة

قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

على) ينص  الذي  (:4 رقم) بند 

وتحويله) الشركة  مقر  تغيي1  مايلي:)

من املنطقة اللصناعية أوالد صالح)

النواصر الدار البيضاء) (S.1.3 قطاع)
إلى العنوان السالي:)زاوية شارع مح د)

السادس وشارع أح ي1،)إقامة مارينا)

الطابق األر�شي طنجة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256397.

733I

bemultico(بي ولسيكو

H&A RENOVATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بي ولسيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيسون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

H&A(RENOVATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 116 

الشقة 12 زنقة املعاركة مكناس - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 H&A (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.RENOVATE

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسل ة أو البناء.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)116 
(- مكناس) املعاركة  زنقة  (12 الشقة)

51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(: هشام) موالي  العلوي  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
هشام) موالي  العلوي  السيد 
عنوانه)ا()الحي الجديد رقم)13)ارفود)

52211)ارفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
هشام) موالي  العلوي  السيد 
عنوانه)ا()الحي الجديد رقم)13)ارفود)

52211)ارفود املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

2122)تحت رقم)3151.

734I

FIDUCIA-MID

MANA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
مي الل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
MANA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مرأب رقم 
118 تجزئة ادم ازرو - 53100 ازرو 

املغرب.
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.817

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
2122)تم تحويل) 27)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
(- ازرو) ادم  تجزئة  (118 »مرأب رقم)
 11 »رقم) إلى) املغرب«) ازرو  (53100
(- ادريس) موالي  شارع  املسنبي  زنقة 

54350)ميدلت املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بساريخ) بازرو  االبسدائية 

2122)تحت رقم)271.

735I
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رمزي لالستشارات

TAMRI PESCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون14 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

TAMRI PESCA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ام 
السعد ع ارة 48 الطابق 03 رقم 11 

العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42865
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TAMRI(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

. PESCA
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تسويق) )مارياج() بالج لة) أس اك 
البحرية) املأكوالت  منسجات  ج يع 
وتسويق) وبيع  وتصدير  اسسي1اد 
األس اك الطازجة املج دة واملعالجة)
امل14دة) الحية  القشريات  واملج دة.)
املأكوالت) واملج دة وج يع منسجات 
البحرية))طازجة)،)مج دة)،)معالجة)
توريد وتج يد) ،)صيد البحر.) إلخ() (،
ج يع) وتسويق  وانساج  ومعالجة 
القوارب) تزويد  (- البحرية) املنسجات 

بالوقود...الخ.
:)شارع ام) عنوان املقر االجس اعي)
السعد ع ارة)48)الطابق)03)رقم)11 

العيون)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

السامري) ال ساح  عبد  السيد 
عنوانه)ا()365)تجزئة تافوكت امسداد)

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.
بوناصر) املالك  عبد  السيد 
موالي) العيون  ام  دوار  عنوانه)ا()
 44111 الصويرة) أقليم  بوزرقطون 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
السامري) ال ساح  عبد  السيد 
عنوانه)ا()365)تجزئة تافوكت امسداد)

الصويرة)44111)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (11 االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2659/2122.
736I

BUSINESS AUDITAX

BETA PLANCHER
إعالن مسعدد القرارات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

BETA PLANCHER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 71، شارع 
املقاومة الطابق الثامن رقم 41 - 

91111 طنجة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.34911

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)
املؤرخ في)29)يوليوز)2122

تم اتخاذ القرارات السالية:)
على) ينص  الذي  (:11 رقم) قرار 
السيد ع ور) من  كل  ت ويت  مايلي:)
املئسين) حصصه  لج يع  محسن 
حصة) (300 والسيد ع ور أح د ل)
من بين ال)811)حصة التي ي سلكونها)
في الشركة الى السيد ح يطي عدنان)
 3 قصبة) االندلس  رياض  الساكن 
ع ارة)21)الشقة رقم)15)حي الرياض)

11111)الرباط املغرب

على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 
ع ور) السيد  اسسقالة  بعد  مايلي:)
محسن من التسيي1 تم تعيين السيد)
ح يطي عدنان مسي1ا جديدا للشركة)

ملدة غي1 محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
يصبح توزيع راس ال الشركة) مايلي:)
كالسالي):)511)حصة والتي ت ثل)51% 
من الراس ال لكل من السيد ع ور)

أح د والسيد ح يطي عدنان
على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 
الشركة) راس ال  اكسساب  تم  مايلي:)
كالسالي):)511)حصة والتي ت ثل)51% 
من الراس ال لكل من السيد ع ور)

أح د والسيد ح يطي عدنان
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
ح يطي) السيد  تعيين  تم  مايلي:)
االندلس) رياض  وعنوانه  عدنان 
 15 الشقة رقم) (21 ع ارة) (3 قصبة)
الرباط املغرب،) (11111 حي الرياض)

مسي1ا جديدا ووحيدا للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (30 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256919.

737I

fidu(ben

CITRUS MOGADOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidu(ben
85 زنقة موالي عبد هللا ، 25111، 

خريبكة امل لكة املغربية
 CITRUS MOGADOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية زنقة 
موالي عبد هللا وزنقة نخلة الطابق 4 
شقة 7 الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. CITRUS MOGADOR SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسجات الغذائية بالج لة)

االسسي1اد والسصدير).
عنوان املقر االجس اعي):)زاوية زنقة)

موالي عبد هللا وزنقة نخلة الطابق)4 

شقة)7)الدار البيضاء)-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 511 (: السيد العقاوي نور الدين)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 251 (: س يان) دنون  بن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).

 251 (: مح د) دنون  بن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

الدين) نور  العقاوي  السيد 

القوات) شارع  االمل  حي  عنوانه)ا()
سوق) (23550  219 املسلحة امللكية)

السبت املغرب.

السيد بن دنون س يان عنوانه)ا()
باريس) (75115 بوكرنيل) زنقة  (11

فرنسا).

السيد بن دنون مح د عنوانه)ا()
 25111  1 زنقة الس اح الداخلة) (64

خريبكة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

الدين) نور  العقاوي  السيد 

القوات) شارع  االمل  حي  عنوانه)ا()
سوق) (23550  219 املسلحة امللكية)

السبت املغرب).
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السيد بن دنون س يان عنوانه)ا()
باريس) (75115 بوكرنيل) زنقة  (11

فرنسا)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)835109.

738I

conseils sarl

 APPARTAMENTOS DE LA
PLAYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 91111، طنجة 

املغرب
 APPARTAMENTOS DE LA
PLAYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 

8 طنجة 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
129189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 يونيو) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 APPARTAMENTOS DE LA

. PLAYA
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجس اعي)
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم)

8)طنجة)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)
درهم،)مقسم كالسالي:

 111 (: السيد بوعربي عبد الرفيع)
حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وص ات ومواطن الشركاء):

الرفيع) عبد  بوعربي  السيد 
عنوانه)ا()شارع سيدي اع ر رقم)51 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بويزم  هجر  السيدة 
26 91111)طنجة) زنقة ال14ازيل رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)255876.
739I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NOTRAVAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خني رة ، 54111، 
خني رة املغرب

STE NOTRAVAC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 15 
رقم 21 حي امالو خنب رة - 54111 

خني رة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3397

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)2122)تقرر حل)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها) مبلغ  (NOTRAVAC SARL
مقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اإلجس اعي زنقة)15)رقم)21)حي امالو)
املغرب) خني رة  (54111 (- خنب رة)

نتيجة ل):)عدم بلوغ الهدف.

 15 و حدد مقر السص ية ب زنقة)
 54111 (- حي امالو خنب رة) (21 رقم)

خني رة املغرب.)

و عين:

تدجال) ح يظ  السيد)ة()

خني رة) (54111 خني رة) وعنوانه)ا()

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)يوليوز) االبسدائية بخني رة بساريخ)

2122)تحت رقم)311.

741I

HIGH EDGE CONSULTING

MED ZA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

MED ZA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القالليين 

 GH1 بوسافو ع ارة رقم 11 الجناح

الطابق 3 رقم 17 - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MED (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.ZA TRANS

قل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العاملين لحساب الغي1.

عنوان املقر االجس اعي):)القالليين)

 GH1 11)الجناح) بوسافو ع ارة رقم)
تطوان) (93000  -  17 رقم) (3 الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد مح د الزوجال طبشيش)

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد مح د الزوجال طبشيش)
عنوانه)ا()دوار بونزال ج اعة السوق)

القديم)93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد مح د الزوجال طبشيش)
عنوانه)ا()دوار بونزال ج اعة السوق)

القديم)93000)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1798.

741I

HIGH EDGE CONSULTING

CHANGE CABANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

CHANGE CABANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

سيدي املنظري رقم 11 - 93000 

تطوان املغرب.
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ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7811

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

ت ت) (2122 غشت) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شي اء) )ة() السيد) ت ويت 

اجس اعية) حصة  (625 الخ لي�شي)

حصة ل ائدة السيد) (625 من أصل)

)ة()عث ان الع ري بساريخ)03)غشت)

.2122

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1786.

742I

FUTURE CONSEIL

 MOROCCO SUSTAINABLE

PROVIDERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة يوسف بن تاش ين الطابق 

األول ، 26111، برشيد املغرب

 MOROCCO SUSTAINABLE

PROVIDERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة 5 - 

21121 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 MOROCCO SUSTAINABLE

.PROVIDERS
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الن ايات إلى طاقة ومعالجتها
مقاول لألع ال املسنوعة أو أشغال)

البناء
بيع وشراء)املبيدات الحشرية).

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)
 -  5 الشقة) الثالت  الطابق  الحرية 

21121)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: بوملكي) ادريس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوملكي  ادريس  السيد 
برشيد) (26111 سعد) تجزئة  (111

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() بوملكي  ادريس  السيد 
برشيد) (26111 سعد) تجزئة  (111

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836358.
743I

HIGH EDGE CONSULTING

CHANGE CABANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي1 جديد للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
CHANGE CABANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

سيدي املنظري رقم 11 - 93000 
تطوان املغرب.

تعيين مسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7811

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

2122)تم تعيين) املؤرخ في)03)غشت)

مسي1 جديد للشركة السيد)ة()ازناك)

سعيد ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1786.

744I

MCH CONSULTING

MOROHOO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA(CASABLANCA 126

 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA(CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOROHOO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.415741

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)

تقرر حل) (2122 يونيو) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (MOROHOO

مقرها) وعنوان  درهم  (111.111

اإلجس اعي)67)زنقة عزيز بالل الطابق)

(- البيضاء) الدار  املعاريف  (3 رقم) (2

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21111

كورونا) جائحة  عن  مت1تب  قرار  (: ل)

باملغرب.

زنقة) (67 و حدد مقر السص ية ب)

املعاريف) 2)رقم)3) عزيز بالل الطابق)
الدار البيضاء)-)21111)الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()يانكجين هي وعنوانه)ا()
بوعزة) دار  (38 فيال) املحيط  حدائق 
21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
زنقة عزيز) (67 (: بالسص ية) املسعلقة 
بالل الطابق)2)رقم)3)املعاريف الدار)

البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836259.
745I

GESTION ALJANOUB

 COMPAGNIE
 INTERNATIONALE DE

NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 71111، 

العيون املغرب
 COMPAGNIE

 INTERNATIONALE DE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

بودنيب الحي الحجري بدون رقم 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مسبوعة) الشركة  تس ية 

ب خسصر) اإلقسضاء) عند 

 COMPAGNIE (: تس يتها)

.INTERNATIONALE DE NEGOCE

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,)اسسي1اد) ,)دولية) عامة,)تجارة وطنية)

املواد) بيع ج يع  (, شراء) (, تصدير) (,

االولية),),اع ال مسعددة)....

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

رقم) بدون  الحجري  الحي  بودنيب 

العيون)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: بطال) اس اء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بطال  اس اء) السيدة 

حي موالي رشيد بلوك ب شارع ح ان)

الج اني) سعيد  ع ارة  ال طواكي 

العيون) (71111 العيون) (14 الشقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() بطال  اس اء) السيدة 

حي موالي رشيد بلوك ب شارع ح ان)

الج اني) سعيد  ع ارة  ال طواكي 

العيون) (71111 العيون) (14 الشقة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن14) (11 االبسدائية بالعيون بساريخ)

2122)تحت رقم)2656/2122.

746I

COMPTAELISSAOUI

 SIVEN NET D IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي1 ، 
92151، القصر الكبي1 املغرب

 SIVEN NET D IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
12 مج وعة أ حي السالم القصر 

الكبي1 - 92151 القصر الكبي1 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.421
ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 يونيو) (23 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SIVEN NET D IMPORT EXPORT
درهم) (111.111 رأس الها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجس اعي)131)شارع)
القصر) السالم  حي  أ  مج وعة  (12
الكبي1)-)92151)القصر الكبي1 املغرب)

نتيجة ل):)حل الشركة.
 131 ب) السص ية  مقر  حدد  و 
السالم) حي  أ  مج وعة  (12 شارع)
القصر الكبي1)-)92151)القصر الكبي1)

املغرب.)
و عين:

الدوخي) الودود  عبد  السيد)ة()
مج وعة) السالم  حي  وعنوانه)ا()
الكبي1) ال صر  (34 رقم) (14 شارع) د 
املغرب) الكبي1  القصر  (92151

ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)2122)تحت رقم)233.
747I

FIDISLAME CONSOLT

BABA BOUBOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDISLAME CONSOLT
 ANGLE BD LALLA YACOUT RUE

 AL(ARAAR(RES(GALIS 4 ETG
 APPT 17 CASA، 20450، casa

maroc
BABA BOUBOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع لال ياقوت وشارع جليز الطابق 
4 الشقة 17 الدارالبيضاء - 71111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BABA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

. BOUBOU
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصنيع املالبس السقليدية).
ملسقى) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع لال ياقوت وشارع جليز الطابق)
 71111 (- الدارالبيضاء) (17 الشقة) (4

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
حصة) (1.111 (: السيد رشيد بابا)

بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
 304 السيد رشيد بابا عنوانه)ا()
إقامة السكن األنيق الطابق)4)الشقة)
24)عين الشق الدار البيضاء)71111 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

 304 السيد رشيد بابا عنوانه)ا()

إقامة السكن األنيق الطابق)4)الشقة)

24)عين الشق الدار البيضاء)71111 

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836366.

748I

ACTIFISC

SAFI CLAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTIFISC

 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi(MAROC

SAFI CLAIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 زنقة 

الغ از طريق حد حرارة - 46111 

أس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2119 أكسوبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAFI (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CLAIR

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء)وأشغال البناء.
زنقة) (1 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 46111 (- حرارة) حد  طريق  الغ از 

أس ي املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

 1.111 (: عبد هللا) قريون  السيد 

حصة بقي ة)11)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد قريون عبد هللا عنوانه)ا()

 46111 بولي ة) مح د  شارع  (159

آس ي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد قريون عبد هللا عنوانه)ا()

 46111 بولي ة) مح د  شارع  (159

آس ي املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

دجن14) (31 بساريخ) بآس ي  االبسدائية 

2119)تحت رقم)1154.

749I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

TO-INFINITY.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 شارع إبن سينا ، 21211، الدار 

البيضاء املغرب

TO-INFINITY.MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 214 شارع 

إبن سينا - 21211 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553453

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قس�شى 
القانون) إعداد  تم  (2122 شتن14)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

TO- (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.INFINITY.MA

غرض الشركة بإيجاز):)االسسعانة)

املسعلقة) للخدمات  ب صادر خارجية 

باملهن الخارجية.

عنوان املقر االجس اعي):)214)شارع)

البيضاء) الدار  (21211 (- سينا) إبن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 21.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:

)ZEEEGGS)حصة) :( 200 الشركة)

بقي ة)111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() (ZEEEGGS الشركة)

 N°82( Rue( Des( Martyrs( 75018

.PARIS FRANCE

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

عنوانه)ا() لخلوف  ع ر  السيد 

شارع القاهرة إقامة سليم)4)شقة ا4 

93000)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تحت)

رقم)-.

751I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 EQUIPEMENT MELLALI

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23550، سوق السبت اوالد الن ة 

املغرب

 EQUIPEMENT MELLALI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
االول حي السقدم شارع الوداية سوق 
السبت - 23550 سوق السبت اوالد 

الن ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

423
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EQUIPEMENT MELLALI SARL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغيار املسسع لة) بيع قطع  (; عقاري)
(; واالسسي1اد) السصدير  (; واملسالشيات)

نقل البضائع.
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
االول حي السقدم شارع الوداية سوق)
السبت)-)23550)سوق السبت اوالد)

الن ة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
السيد عبد اللطيف نصي1ي):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة).
 511 (: السيد عبد العالي الزياني)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
نصي1ي) اللطيف  عبد  السيد 
نصي1ي) اللطيف  عبد  عنوانه)ا()
الن ة) اوالد  السبت  سوق  (23550

املغرب.
الزياني) العالي  عبد  السيد 
الجيش) شارع  االمال  حي  عنوانه)ا()
اوالد) السبت  سوق  (23550 امللكي)

الن ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
نصي1ي) اللطيف  عبد  السيد 
نصي1ي) اللطيف  عبد  عنوانه)ا()

الن ة) اوالد  السبت  سوق  (23550

املغرب

الزياني) العالي  عبد  السيد 

الجيش) شارع  االمال  حي  عنوانه)ا()

اوالد) السبت  سوق  (23550 امللكي)

الن ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسوق السبت اوالد الن ة)

رقم) تحت  (2122 شتن14) (12 بساريخ)

.302

751I

FIDUFORM SARL

TOUZRA BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC

TOUZRA BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 147 

الشقة 22 الطابق الساني اقامة 

ع ة شارع املقاومة - 21251 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TOUZRA BUILDING
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

أع ال مخسل ة أو إنشاءات)
لحساب) البضائع  نقل  مقاول  (-

الغي1
-)منعش عقاري.

 147 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
اقامة) الساني  الطابق  (22 الشقة)
الدار) (21251 (- ع ة شارع املقاومة)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 5.111 (: رضوان) بونان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رضوان  بونان  السيد 
 13000  738 الرقم) املدينة  ش س 

ابنسلي ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() رضوان  بونان  السيد 
 13000  738 الرقم) املدينة  ش س 

ابنسلي ان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28663.
752I

FIDUCIAIRE 2116

ALM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
ALM INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي 4 

شارع حسن السكساني ع ارة أ 
الطابق الس لي أ1 كوتيي - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.231989

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر) (2122 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأس الها) مبلغ  (ALM INVEST
مقرها) وعنوان  درهم  (300.000
شارع حسن السكساني) (4 اإلجس اعي)
(- كوتيي) أ1) أ الطابق الس لي  ع ارة 
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (21111

ل):)صعوبات تجارية.
شارع) (4 و حدد مقر السص ية ب)
الطابق) أ  ع ارة  السكساني  حسن 
 21111 املغرب) كوتيي  أ1) الس لي 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مح د كودرار وعنوانه)ا()
تجزئة ديار الهدى فيال)5)طريق أزمور)
الدارالبيضاء) (21111 الحسني) الحي 

املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836411.
753I

LK CONSULTING SARL

STE ELB SERVICES
إعالن مسعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
STE ELB SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
مح د الخراز رقم 71 - - تطوان 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.29355

ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

2122)تم اتخاذ) 26)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)إسسقالة املسي1 السابق مح د)

بلقا�شي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسي1ين جديدين السيد أح د)

بلقا�شي ومح د بن حدو)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
يكون) واإلقسصادي  البنكي  اإلمضاء)

املسي1ين) طرف  من  مشت1ك  بشكل 

الجديدين أح د بلقا�شي ومح د بن)

حدو

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:

ال يوجد تغيي1 في النظام األسا�شي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (29 االبسدائية بسطوان بساريخ)

2122)تحت رقم)1811.

754I

MISAGROUP

AL MMDHOUB TRAIDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AL MMDHOUB TRAIDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 اللة 

الياقوت تقاطع مصط ى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MMDHOUB TRAIDING

مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

اللة) (61 (: عنوان املقر االجس اعي)

املعاني) مصط ى  تقاطع  الياقوت 

الطابق الثاني رقم)62 - 21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

السيد ابراهيم عبد هللا ماجد ال)

1.111)حصة بقي ة) (: سعد الكوارى)

111)درهم للحصة).

السيد ابراهيم عبد هللا ماجد ال)

 111 بقي ة) (1.111 (: الكوارى) سعد 

درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم عبد هللا ماجد ال)

سعد الكوارى عنوانه)ا()قطر)21111 

قطر قطر.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

السيد ابراهيم عبد هللا ماجد ال)

سعد الكوارى عنوانه)ا()قطر)21111 

قطر قطر

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)2122)تحت رقم)554169.

755I
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LE PREMIER CONSEIL

TRIPLE PANDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

TRIPLE PANDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة الحي 

الشسوي املدخل حرف ب الطابق 

االول الشقة رقم 9 املكسب 03 شارع 

مح د السادس - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

71899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2115 أكسوبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRIPLE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PANDA

غرض الشركة بإيجاز):)*)مقاول في)

)إدارة كراء) ادارة وتشغيل الخدمات)

سيارات السخييم(.

اقامة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ب) حرف  املدخل  الشسوي  الحي 

املكسب) (9 الطابق االول الشقة رقم)

 41111 (- شارع مح د السادس) (03

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

فيليكس) ماثي يت  السيد 

)M.MATHIVET(FELIX)حصة) :(500

بقي ة)111)درهم للحصة).

 ZHU( LING( : لينغ) تشو  السيد 
511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
فيليكس) ماثي يت  السيد 
عنوانه)ا() (M.MATHIVET FELIX
الشقة) (14 البناية) تزييف  تياندو 
الصين) (. نانجينغ) (412211111

الصين.
 ZHU LING لينغ) تشو  السيد 
البناية) تزييف  تياندو  عنوانه)ا()
(. نانجينغ) (412211111 الشقة) (14

الصين الصين.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
فيليكس) ماثي يت  السيد 
عنوانه)ا() (M.MATHIVET FELIX
الشقة) (14 البناية) تزييف  تياندو 
الصين) (. نانجينغ) (412211111

الصين
 ZHU LING لينغ) تشو  السيد 
البناية) تزييف  تياندو  عنوانه)ا()
(. نانجينغ) (412211111 الشقة) (14

الصين الصين
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون14) (12 بساريخ) ب راكش  السجارية 

2115)تحت رقم)76300.
756I

CABINET RAMI EXPERTISE

100POUR100 FINANCES
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

 100POUR100 FINANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 

رقم 16 ، الطابق الثاني الع ارة 75 
مكاتب األطلس ، شارع الحسي ة 

األطلس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

تم إعداد القانون) (2122 غشت) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

. 111POUR111 FINANCES

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز االتصال الهات ي.

مكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 75 الطابق الثاني الع ارة) (، (16 رقم)

الحسي ة) شارع  (، األطلس) مكاتب 

األطلس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:

(، لودوفيتش) شين ال  السيد 

أنطوان)،)إيريني):)1.111)حصة بقي ة)

111)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):

(، لودوفيتش) شين ال  السيد 

فرنسا) عنوانه)ا() إيريني  (، أنطوان)

38510)-)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:

(، لودوفيتش) شين ال  السيد 

فرنسا) عنوانه)ا() إيريني  (، أنطوان)

38510)-)فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بساريخ) ب اس  السجارية 

2122)تحت رقم)3547.

757I

STE AUCOGEST SARL

THERAPY FINE HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
THERAPY FINE HOME شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 
زنقة 2919 حي باحسين شارع عالل 

بن عبد هللا الدشي1ة. - 86360 
انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
26799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 غشت) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.THERAPY FINE HOME
الت1ويض) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطبي.
 12 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
2919)حي باحسين شارع عالل) زنقة)
بن عبد هللا الدشي1ة.)-)86360)انزكان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ رأس ال الشركة:)

درهم،)مقسم كالسالي:
 1.111 (: مروان) وبيهي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() مروان  وبيهي  السيد 
رقم)33)زنقة2617)حي ال ايز الدشي1ة)

86360)انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
عنوانه)ا() مروان  وبيهي  السيد 
رقم)33)زنقة2617)حي ال ايز الدشي1ة)

86360)انزكان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

2122)تحت رقم)1687/2122.
758I

بروفكس

LA PORTE DE L'ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة
بروفكس

بشارع مح د الخامس اقامة ال14صة 
وجدة ، 61111، وجدة املغرب

 LA PORTE DE L›ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ظهر 
املحلة تجزئة انكاد بقعة 217 - 

61111 وجدة املغرب .
تحويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.30399

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تم تحويل) (2121 نون14) (25 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
بقعة) انكاد  تجزئة  املحلة  ظهر  »حي 
إلى) (« املغرب) وجدة  (61111  -  217
 PCE(دوار ولد الديف سيدي مو�شى«

61111 -)وجدة املغرب)».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف14اير) (14 بساريخ) بوجدة  السجارية 

2122)تحت رقم)412.
759I

RSM MOROCCO

أ.م. بيت1و سي1فيس
A.M PETRO SERVICES 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيضاء ، 21111، 
الدارالبيضاء املغرب

 A.M PETRO أ.م. بيت1و سي1فيس
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 169 
مكرر ، طريق تطوان ، عين مشالوة 

، كيلومت81 رقم 169 مكرر ، طريق 
تطوان ، عين مشالوة ، كيلومت81 

91111 طنجة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9230

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
ت ت) (2122 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ت ويت السيد))ة()مح درضا رامي)
اجس اعية) حصة  (41.111 يحياوي)
ل ائدة) حصة  (41.111 أصل) من 
السيد))ة()الشركة االماراتية ويني1جي)
(» (Winergies Dmcc د.م.س.س»)

بساريخ)27)يونيو)2122.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)256966.
761I

LH COMPTA SARL

 PILOTE PNEU
DISTRIBUTION
إعالن مسعدد القرارات

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL(QODS(HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

 PILOTE PNEU DISTRIBUTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 62 

زنقة ابن هشام ل14انص 1 املنطقة 2 
رقم 126 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.103657
ب قس�شى الج ع العام االسسثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2122)تم اتخاذ)
القرارات السالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املدينة) بن س  االجس اعي  املقر  تغي1 
الطابق االر�شي شارع) (1 املحل رقم) (:
ع ارة) (11 رقم) الشادلي  الحسن 

الشريف اقامة السالم)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحين القانون االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات)

النظام األسا�شي السالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املقر االجس اعي):)املحل رقم)1)الطابق)
رقم) الشادلي  الحسن  شارع  االر�شي 
السالم) اقامة  الشريف  ع ارة  (11

طنجة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)8738.
761I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE AZROU
ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
SOCIETE BEMAFI

رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب
 SOCIETE AZROU ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية(
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 84 
تجزئة النخيل 1 احداف - 53100 

ازرو املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 717
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
2122)تقرر حل) املؤرخ في)30)غشت)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SOCIETE AZROU(الشريك الوحيد
رأس الها) مبلغ  (ALUMINIUM
مقرها) وعنوان  درهم  (511.111
 1 تجزئة النخيل) (84 اإلجس اعي رقم)
احداف)-)53100)ازرو املغرب نتيجة)

ل):)توقف الع ل.
 84 و حدد مقر السص ية ب رقم)
 53100 (- احداف) (1 النخيل) تجزئة 

ازرو املغرب.)
و عين:

مح د الصغي1 اشقيق) السيد)ة()
البلغيتي) تجزئة  (11 رقم) وعنوانه)ا()
)ة() ك ص ي) املغرب  ازرو  (53100

للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسص ية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (12 بساريخ) بازرو  االبسدائية 

2122)تحت رقم)283.
762I

fiduciaire(douiri

INFINI COULEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
INFINI COULEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 زنقة 

سيام الطابق االول الع ار-1 ديور 
 RABAT 11161 - الجامع - الرباط

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
162411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 
تم إعداد القانون) (2122 يوليوز) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) مسبوعة  الشركة  تس ية 
 INFINI(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.COULEUR
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصباغة واشغال مخسل ة.
زنقة) (5 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ديور) الع ار-1) االول  الطابق  سيام 
 RABAT  11161 (- الرباط) (- الجامع)

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالسالي:
 111 (: السيد عبد االله لحجيلة)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وص ات ومواطن الشركاء):
لحجيلة) االله  عبد  السيد 
بالد) ال سح  قطاع  عنوانه)ا()
سال) العيايدة-) (747 بنعاشررقم)

11111)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسي1ي الشركة:
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لحجيلة) االله  عبد  السيد 
بالد) ال سح  قطاع  عنوانه)ا()
سال) العيايدة-) (747 بنعاشررقم)

11111)سال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن14) (12 بساريخ) بالرباط  السجارية 

2122)تحت رقم)127354.
763I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ROSMERTA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 
الشقة 1 ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب

ROSMERTA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 49 شارع 
أح د بركات الطابق الس لي رقم 
3 املعاريف - 1111 الدار البيضاء 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.498787

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�شى 
تقرر حل) (2122 يونيو) (16 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية) (ROSMERTA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)
أح د) شارع  (49 اإلجس اعي) مقرها 
بركات الطابق الس لي رقم)3)املعاريف)
- 1111)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)
لسوقف النشاط وصعوبات االسس رار)

في الع ل.
و عين:

 ROMAIN FREDERIC السيد)ة()
زنقة) (69 وعنوانه)ا() (RABILLARD
 1111  42 الشقة) النخاي  ابرلهيم 
)ة() ك ص ي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية)
بساريخ)23)مارس)2122)وفي)49)شارع)
رقم) الس لي  الطابق  بركات  أح د 
البيضاء) الدار  (1111 (- املعاريف) (3

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن14)2122)تحت رقم)836334.
764I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 STE ALMAJD POUR LES
 SERVICES EDUCATIFS

PRIVES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 84 شارع امل لكة العربية السعودية 

تجزئة العيون 2 إقامة العزيزية 
الطابق االول رقم 12 - طنجة
 STE ALMAJD POUR LES

 SERVICES EDUCATIFS PRIVES
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة )في طور السص ية(

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
املجد اقامة طنجة جوهرة الش ال 
شارع النبق بقعة رقم 36 طنجة 

طنجة 91111 طنجة املغرب .
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.97815

ب قس�شى الج ع العام اإلسسثنائي)
تقرر حل) (2122 يونيو) (14 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ALMAJD POUR LES SERVICES
مبلغ) (EDUCATIFS PRIVES SARL
رأس الها)111.111,11)درهم وعنوان)
مقرها اإلجس اعي تجزئة املجد اقامة)
النبق) شارع  الش ال  جوهرة  طنجة 
 91111 طنجة طنجة) (36 بقعة رقم)
طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة)
اي نشاط تربوي مند افسساح الشركة.)
تجزئة) ب  السص ية  مقر  حدد  و 
الش ال) اقامة طنجة جوهرة  املجد 
طنجة) (36 رقم) بقعة  النبق  شارع 

طنجة)91111)طنجة املغرب).)
و عين:

الح اض) فوزي  فريد  السيد)ة()
فضل) السكني  املج ع  وعنوانه)ا()
 91111 طنجة) (26 رقم) (9 هللا ع ارة)

طنجة املغرب ك ص ي))ة()للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود امل روضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسص ية):)مكسب التسجيل)

والطابع بطنجة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بساريخ) بطنجة  السجارية 

2122)تحت رقم)9118.
765I

FLASH ECONOMIE

BRASAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص
STE BRASAID SARL

العام) الج ع  محضر  خالل  من 
تقرر) (21/17/2122 االسسثنائي ليوم)

ما يلي:
-)بيع أسهم الشركة بين):

ل.) الحامل  اهري سعيد  (: البائع)
ب).ت.)ورقم):)وس.47525)والساكن)

بقصر النيف تنغي1.)باع511)سهم.
-قا�شي ابراهيم الحامل) (: املشت1ي)
اشت1ى) ب:93265) ورقم:) .ت  ب) ل.)

511)سهم).
تسيي1 الشركة ملدة غي1 محددة من)

طرف قا�شي ابراهيم.)
تحيين القانون االسا�شي).

بكاتبة) تم  (: القانوني) -االيداع 
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
السجاري) السجل  رقم  تحت  لسنغي1 

رقم)843. 
766I

بالجريدة) وقع  خطا  اسسدراك 
الرس ية عدد)5728)بساريخ)12)محرم)
1444))املوافق)11)أغسطس)2122)

.431P(الص حة)14945)إعالن رقم
.....................................................

..........................................................
GTS MAROC SAS
شركة مساه ة مبسطة

.....................................................
...........................................................

GTS MAROC SAS(:(بدال من
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد.
.....................................................

..........................................................
GTS MAROC SAS(:(يقرأ

شركة مساه ة مبسطة.
.....................................................
..........................................................

..........................................................
)الباقي ال تغيي1 فيه(.

اسسدراك خطأ وقع بالجريدة 
 الرس ية عدد 5693 بساريخ

 3 ج ادى األولى 1443
)املوافق 8 ديس 14 2121).

.....................................................
...........................................................

كوتنطراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
حي املغرب العربي بلوك د ع ارة 13 

رقم 11 ت ارة
......................................................

شركة ذات املسؤولية) (: بدال من)
املحدودة.

.....................................................
...........................................................

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة.

.....................................................
..........................................................

لشركة) األسا�شي  القانون  إعداد 
ذات املسؤولية املحدودة.

......................................................
...........................................................

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

.....................................................
...........................................................

املسؤولية) ذات  شركة  (: يقرأ)
املحدودة بشريك وحيد.

.....................................................
..........................................................

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد.

.....................................................
...........................................................

إعداد القانون األسا�شي للشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
......................................................

...................................................
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
......................................................
...........................................................

الباقي بدون تغيي1.
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املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم :  2122/48

حساب : 5346

الطرف األول):

.LA BARAKA(شركة

م ثلها القانوني):)كوربي هشام.
(: الوطنية) السعريف  بطاقة  رقم 

AD32222،)مغربي الجنسية.

 AHELAW :)شركة) الطرف الثاني)

م ثلها) (،NEGOCE SARL AU
رقم) لحسين،) اولحيان  (: القانوني)

(،A727752(بطاقة السعريف الوطنية

مغربي الجنسية.

األصل السجاري):)مطعم.
زنقة) (7 الرباط) (: العنوان)
(: السجاري) السجل  رقم  االسك ية،)

.22785

ب صلحة) السعرضات  وسسقبل 

السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 

بالرباط إلى غاية خس ة عشرة))15) 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل السجاري

 3 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل السجاري

ملف بيع  عدد : 2122/21

إشهار عقد بيع أصل تجاري

ب قس�شى عقد توثيقي))ذة.)خودار)

ب اس) مؤرخ  ب اس() موثقة  ابتسام 

2122)ومسحل ب اس) يناير) (4 بساريخ)

بساريخ)6)يناير)2122.

رقم) علي  الكرطي  السيد  باع 

بطاقسه الوطنية))C261122)الساكن)

ب اس رقم)4)تجزئة مهدية حي املرجة)

للسيد السحني س يان رقم بطاقسه)

والساكن) (SH122569 الوطنية)

ب رنسا تنوب عنه السيدة لح ام�شي)

ربيعة.

املسسغل) ملقهى  السجاري  األصل 
 111 رقم) الراشدية  تجزئة  ب اس 
طريق عين شقف والذي كان مسجال)
تحت) ب اس  السجاري  بالسجل 
عليه) التشطيب  قبل  (67486 عدد)
قدره) بس ن  (2122 يناير) (21 بساريخ)

711111.11درهم.
حسب الشروط املنصوص عليها)

بعقد البيع.
وتقبل السعرضات بكسابة الضبط)
باملحك ة السجارية ب اس داخل أجل)
ال يسعدى خ سة عشر يوما ابسداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط)

5 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم):)2022/03

عقد بيع أصل تجاري

بساريخ) عدلي  عقد  ب قس�شى 
باعت السيدة حنان) (2122 8)ف14اير)
السعريف) لبطاقة  الحاملة  املشروح 
A674967،)والساكنة) ( الوطنية رقم)
(،2 مرجان) (3 الطابق) (1428 برقم)

مكناس.
الحاملة) حمي  سعاد  السيدة 
الوطنية)) السعريف  لبطاقة 
 283 برقم) والساكنة  (،D394145

تجزئة املنصور مكناس.
لل حل) السجاري  األصل  مج وع 
تجزئة) (3 رقم) نور  بإقامة  الكائن 
السادس) مح د  شارع  ال اضلية 
السجاري) بالسجل  واملسجل  مكناس 

تحت رقم)88228.
وحدد ث ن البيع بـ)45)ألف درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب)
باملحك ة) الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة)
صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

اإلمضاء

عن رئيس كسابة الضبط

10 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس

ملف عدد):)2122/21

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنوي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�شى 

الشخص) تحويل  تم  (2122 8)يونيو)

الذاتي أسامة حاجي الحامل لبطاقة)

 D851723 ( رقم) الوطنية  السعريف 

واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم)

تحت) معنوي  شخص  إلى  ( (77681

 ENTREPRISE MC AUTO اسم)

في طور السأسيس) (HAJJI SARL  AU

بس زنقة) (11 و) (11 الكائن مقرها ب)

األصل) تقييم  تم  وقد  مكناس  لكار 

املادية) العناصر  لج يع  السجاري 

واملعنوية من أصول وخصوم للبيان)

بقي ة) لشركة  كحصص  املحاسبي 

2.611.111)درهم.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب)

باملحك ة) الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة)
صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى

11 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
ملف رقم):)2122/26

حساب رقم):)2713

إعالن إشهار عقد بيع أصل تجاري
ب قس�شى عقد عدلي مؤرخ بساريخ)

األسساذان) للعدالن  (2122 يونيو) (8

عبد الرح ان القرشال وعبد العالي)

بدائرة) لإلشهاد  املنسصبان  بوحوار 

املحك ة) اإلسسئناف  محك ة  ن وذ 

اإلبسدائية قسم قضاء)األسرة شعبة)

عبد) السيد  باع  ب كناس  السوثيقة 

هللا بومالك بن موالي ابراهيم املزداد)

رقم) وطنيسه  (1938 أكسوبر) فاتح  في 
 3 زنقة) سكناه رقم83) دال،) (11325

ب كناس كافة األصل (3 حي األطلس)

)السجاري لل حل الكائن برقم)19)زنقة)
منون سيدي ع رو مكناس مساحسه)
مت1 مربع املشس ل على مرحاض) (43
السجل) (1281 الت1تيبي رقم) السجل 
املسجل) (26226 رقم) اإليضاحي 
بساريخ) ب كناس  السجارية  باملحك ة 
23)ديس 14)1988)السعريف الضريبي)
املهنية) الضريبة  (23605760 رقم)
املشت1يان) ل ائدة  (17908231 رقم)
الشقيقان ح يد مخساري بن عي�شى)
املزداد في)5)مارس)1976،)وطنيسه رقم)
درب) (86 دال سكناه برقم) (349504
سيدي لحسن اع ر مكناس وج ال)
يناير) (31 مخساري النسب املزداد في)
دال،) (338533 وطنيسه رقم) (،1972
وذلك) بينه ا  سوية  باملحل  سكناه 

ب بلغ مالي قدره)161.111)درهم.
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب)
باملحك ة) الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة)
النشرة) تاريخ صدور  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط)

12 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
تحويل شخص ذاتي
)إلى شخص معنوي

ملف رقم)2122/27

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 
2122)تم تحويل الشخص) 3)ف14اير)  
الذاتي سعيد اكو زال الحامل لبطاقة)
 D143913 رقم) الوطنية  السعريف 
واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم)
ال سح) بسجزئة  مقره  الكائن  (97111
ويسالن مكناس إلى شخص معنوي)
 GALOTI SARL شركة) إسم  تحت 
في طور السأسيس وقد تم تقييم) (AU
العناصر) لج يع  السجاري  األصل 
املادية واملعنوية من أصول وخصوم)
لشركة) كحصص  املحاسبي  للبيان 

بقي ة)411.111.11)درهم.

 II. - إعالنات قضائية



17213 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب)
باملحك ة) الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة)
صدور) تاريخ  من  ()15( يوما) عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

13 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف قم : 2122/457

حساب : 743
إعالن عن بيع حق الكراء

تلقاه) تصحيحي  ملحق  ب قس�شى 
شقرون) بن  السالم  عبد  األسساذ 
أبريل) (12 بساريخ) ب كناس  موثق 
2121)و29)يوليو)2122)فإن السيدة)
سلوى بنانة مغربية الحاملة لبطاقة)
السعريف الوطنية عدد دال)475422 
زنقة الشهيد عبد) (7 والساكنة برقم)
املحاربين برج) الواحد العراقي قدماء)

موالي ع ر مكناس.
)والسادة عبد الكريم اشن مغربي)
السعريف) لبطاقة  الحامل  الجنسية 

. S 838057(الوطنية عدد
مغربي) اشن  لحسن  والسيد 
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
عدد)BX811641)والقاطنان الشطر)
البساتين مكناس قرروا) ب رقم)237)
البيع) أن  على  بينهم  في ا  وات قوا 
املؤرخ) السوثيقي  العقد  موضوع 
 2119 سبس 14) و5) يوليو  (16 بساريخ)
وليس) يقسصر فقط على حق الكراء)
بزنقة) الكائن  السجاري  األصل  على 
مكرر) (13 رقم) السعادة  الزيسون 
السجاري) بالسجل  واملسجل  مكناس 
بس ن) (41492 عدد) تحت  ب كناس 

قدره)511111)درهم.
وعليه فإن ج يع السعرضات التي)
ي كن أن تصدر عن هذا البيع يجب)
باملحك ة) الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة)
عشرا يوما من تاريخ صدور النشرة)

الثانية بالجريدة الرس ية.
النشرة الثانية

7 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف ت ويت أصل تجاري

عن طريق البيع

ملف عدد):)2022/31

كسابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ موثق  عقد  ب قس�شى   أنه 

السيد) باع  (،2122 أغسطس) (3  

لبطاقة) الحامل  العاللي  مح د 

 B223818 رقم) الوطنية  السعريف 

تحت) السجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم)94698،)مج وع األصل السجاري)

السكني) املج ع  (7 العرفان) الكائن 

(،93 مسجر رقم) (211 ع ارة رقم) (18

السكوري) فيصل  السيد  ل ائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
قي ة) وحددت  (،R225215 رقم)

األصل السجاري موضوع البيع في مبلغ)

451.111.11))أربع ائة) إج الي قدره)

وخ سون ألف()درهم.

السعرضات) ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة)

15)يوما ابسداء)من تاريخ) داخل أجل)

84 لل صل) طبقا  الثانية   النشرة 

)وما يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

ك ال معطاكة

103 مكرر

املحك ة السجارية بطنجة

ملف عدد):)2022/32

ملف ت ويت أصل تجاري

كسابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحك ة السجارية بطنجة،)

بساريخ موثق  عقد  ب قس�شى   أنه 

باع السيد أسامة) (،2121 أكسوبر) (8 

السعريف) لبطاقة  الحامل  ياسين 

واملسجل) (K356204 ( رقم) الوطنية 

بالسجل السجاري بطنجة تحت رقم)
السجاري) األصل  مج وع  (،52661

الكائن بطنجة بكل من)77)شارع فاس)

شارع) (77 و) املركز السجاري م14وكة،)

فاس املركز السجاري م14وكة رقم)34،)

ل ائدة كل من السيدة منار السياف

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 
ريم) والسيدة  (،KB59664 رقم)

السعريف) لبطاقة  الحاملة  السياف 
وحددت) (،K( 563222 رقم) الوطنية 
قي ة األصل السجاري موضوع البيع)

في مبلغ إج الي قدره)81.111)درهم.
السعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكسابة الضبط باملحك ة داخل)
أجل))15()يوما ابسداء)من تاريخ النشر)
84)وما يليه من) الثاني طبقا لل صل)

مدونة السجارة.
النشرة األولى

اإلمضاء

عن رئيس كسابة الضبط

ك ال معطاكة

9 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم):)2022/83

حساب)5128

ب قن�شى عقد موثق تلقاه األسساذ)
بساريخ) ب راكش  موثق  بوملان  ر�شى 
بساريخ) املسجل  (،2122 يوليو) (22
املداخيل) سجل  (،2122 يوليو) (28
أمر) (،2122-1158248-11171
توصيل) (،48331 باسسخالص)
السيد) باع  (،21221617811149
ترياندافيلو) بول  جان  دومينيك 
رقم13003  الس ر  لجواز  الحامل 
ل ائدة السيدة دوفينيك ماري كلود)
الس ر) لجواز  الحاملة  ماكسونس 
مسي1) بص سه  (،21DF27468 رقم)
شركة) لورينسال«) »رياض  شركة) في 
واملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذات 
بالسجل السجاري ب راكش تحت رقم)
دوفينيك) السيدة  ل ائدة  (13003
ماري كلود ماكسونس الحاملةلجواز)
بص تها) (،15CI54561 رقم) الس ر 
شركة) »جي1مينس«) مسي1ة في شركة)
واملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذات 
بالسجل السجاري ب راكش تحت رقم)
السجاري) األصل  ج يع  (،126393
اسنان،) درب  (،54 ب راكش،) الكائن 
بالسجل) واملقيد  املدينة،) املواسين 
 13003 السجاري ملراكش تحت عدد)

من السجل السحليلي وتحت رقم)611 

من السجل الت1تيبي،)بج يع عناصره)

بث ن) وذلك  واملعنوية،) املادية 
وتسعون) وخ سة  أربع ائة  قدره 

دره ا) وخ سون  وث ان ائة  أل ا 

)495.851.11)درهم(.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

14 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2122/84

حساب 5127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قن�شى 

ب راكش) ومسجل  (2122 يوليو) (4

السيد) قدم  (،2122 يوليو) (4 بساريخ)

الحامل للبطاقة) عبد العزيز ركوبي،)

الساكن) (HA24372 رقم) الوطنية 

ال14) دار  (3 السجزئة) (17 بالرقم)

شركة) ل ائدة  مراكش،) واإلحسان 

(،STE TAJA TRANSFERT SARL AU

مقر االجس اعي في تجزئة املسار الرقم)
مراكش ج يع األصل السجاري) (613

دار) (3 املج وعة) (17 بالرقم) الكائن 

ال14 واإلحسان مراكش املعد ك حل)

واملسجل) والسقسيط  الج لة  تجارة 

بالسجل السجاري رقم)99682)بج يع)

كحصة) واملعنوية  املادية  عناصره 

 121.111.11 ب بلغ) قوم  في شركة،)

درهم.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكورة)

إلى) بسصريحاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة) السجاري  السجل  قسم 

السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة األولى

15 مكرر
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املحك ة السجارية ب راكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2122/85
حساب 5043

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قن�شى 
ومسجل) (2122 يوليو) فاتح 
 2122 أغسطس) (6 بساريخ) ب راكش 
الزكوريوي) سعيدة  السيدة  قدمت 
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 
بسجزئة) القاطنة  (E221662 رقم)
ل ائدة) مراكش  (37 رقم) الرويضات 
شركة)»سعيدة باشا))ش.م.م.ش.و.(،)
ج يع) السأسيس،) طور  في  شركة 
إقامة) ب  الكائن  السجاري  األصا 
اكيدر تحت أر�شي ع ارة شارع عالل)
الضريبي) الرقم  مراكش،) ال ا�شي 
بالسجل) واملسجل  (69135783 رقم)
واملعد) (137244 السجاري تحت رقم)
بج يع) األفرشة  لصناعة  ك حل 
ب بلغ) واملعنوية  املادية  عناصره 
 1.111 مقابل) درهم  (111.111.11

حصة اجس اعية في الشركة.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
16 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
قس ة أصلين تجاريين

ملف رقم):)2122/86

حساب رقم)5142

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قن�شى 
موثق) العسري  مروان  األسساذ 
21 (،17 (،16 في) واملؤرخ   ب راكش 
)و)15)يونيو)2122)واملسجل ب راكش)
ات ق السادة) (2122 يونيو) (25 بساريخ)

والسيدات):
السيد موالي عبد هللا ابو حازم،)
حازم،) ابو  املصط ى  موالي  السيد 
السيد موالي عبد العزيز ابو حازم،)
حازم، ابو  ادريس  موالي  السيدة 

حازم،) ابو  الحسن  موالي  السيد  (

حازم،) ابو  اح د  موالي  السيد 

اآلنسة) حازم،) ابو  ح صة  السيدة 
اس اء)أبو حازم،)السيدة ربيعة بنونة)

على قس ة األصلين السجاريين):
1)-)األصل السجاري الكائن بالرحبة)
واملعد) (79 القدي ة درب النخل رقم)
السجاري) بالسجل  واملقيد  ك رن 
تحت) ب راكش  السجارية  باملحك ة 
رقم)130166،)135262،)135266،)
(،135270 (،132154 (،135264

.135260(،130164(،135268
 2)-)ل ائدة):

السيدة ح صة ابو حازم،)بنسبة)
.1/11

بنسبة) ابو حازم،) السيدة اس اء)
.1/11

حازم،) ابو  اح د  موالي  السيد 
بنسبة)2/11.

السيد موالي الحسن ابو حازم،)
بنسبة)2/11.

السيد موالي املصط ى ابو حازم،)
بنسبة)2/11.

السيد موالي عبد هللا أبو حازم،)
بنسبة)2/11.

درهم) الف  سبع ائة  ب بلغ  قوم 
.711.111.11DHS

بحي) الكائن  السجاري  األصل  (- (3
رقم) رجال  سبعة  درب  املوقف 
بالسجل) واملقيد  ك رن  واملعد  (133
السجاري باملحك ة السجارية ب راكش)
تحت عدد):)رقم)130166،)135262،)
(،132154 (،135264 (،135266
(،130164 (،135268 (،135270
موالي) السيد  ل ائدة  (135260

ادريس ابو حازم.
ألف) وخ سون  مائة  ب بلغ  قوم 

.151.111.11DHS(درهم
السجاريين) األصلين  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

17 مكرر

املحك ة السجارية  ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف  عدد 2122/87
حساب رقم  5144

بساريخ موثق  عقد   ب قس�شى 

  7)يوليو)2122)ومسجل ب راكش بساريخ

بن) باعت السيدة  (2122 يوليو) ( (7  

حادة مريم الحاملة لبطاقة السعريف)

الساكنة) (،E7933016 الوطنية رقم)
بالصوير،)رقم)2))زنقة الي ن،)ل ائدة)

الحاملة) بوشرة  الجوهري  ( السيدة)

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.N281191

الكائن) السجاري  األصل  ج يع 

ضبا�شي) درب  حي  املدينة  ب راكش 

واملعد) (،76 رقم) القادر  عبد  موالي 

اسم) تحت  الضيافة  دار  السسغالل 
دار مريم،)واملسجل بالسجل السجاري)

عدد)103998)بج يع عناصره املادية)

درهم) ألف  مائسين  ب بلغ  واملعنوية،)

)211111))درهم(.
على دائني الشركة البائع املذكور)

إلى) بسعرضاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة) السجاري  السجل  قسم 

السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في)

من نشر) ()15( اليوم الخامس عشرا)

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

18 مكرر

املحك ة السجارية  ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف  عدد 2122/91
حساب رقم  5149

بساريخ موثق  عقد   ب قس�شى 

 3)أغسطس)2122)ومسجل ب راكش)

باعت) (2122 أغسطس) ( (12 بساريخ)

(،RIAD DEDAM SARL شركة)

الساكن) الح ار  طه  السيد  ل ائدة 
(،175 رقم) ( تجزئة املسار) ب راكش،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.EE3103380

الكائن) السجاري  األصل  ج يع 

رياض) العرصة  درب  (23 ب راكش،)

للعالمة) الحامل  ( الجديد،) الزيسون 

واملسجل) (DEDAM SARL السجارية)

 29959 عدد) السجاري  بالسجل 

واملعنوية،) املادية  عناصره  بج يع 

ب بلغ مليوني درهم))21111))درهم(.

على دائني الشركة البائع املذكور)

إلى) بسعرضاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة) السجاري  السجل  قسم 

السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في)

من نشر) ()15( اليوم الخامس عشرا)

اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

19 مكرر

املحك ة السجارية  ب راكش

بيع أصل تجاري
ملف  عدد 2122/91

حساب رقم 5154
في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�شى 

 8)أغسطس)2122)و)29))يوليو)2122 

ومسجل ب راكش بساريخ)8)أغسطس)

بشارة)) مريم  السيدة  باعت  (،2122

الساكنة ب راكش،)طريق أمزميز بارك)

الحاملة لبطاقة) (،4 أكدال فيال رقم)

(،E434900 رقم) الوطنية  السعريف 

الصالحة لغاية)9))أبريل)2125.

 ANOUAL شركة) ل ائدة 

 ICE اإلنشاء) في طور  (OFFICINALE

.00311834000039

الكائن) السجاري  األصل  ج يع 

الكريم) عبد  شارع  (182 ب راكش،)

للعالمة) الحامل  جليز  الخطابي،)

واملسجل) (PHARMACIE ANOUAL

 83452 عدد) السجاري  بالسجل 

واملعنوية،) املادية  عناصره  بج يع 

ب بلغ))2300000))درهم(.
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على دائني الشركة البائع املذكور)
إلى) بسعرضاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة) السجاري  السجل  قسم 
السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في)
من نشر) ()15( اليوم الخامس عشرا)

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

20 مكرر

املحك ة السجارية  ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف  عدد 2122/92
حساب رقم 5157

مؤرخ) توثيقي  عقد  ب قس�شى 
في ومسجل  (2122 يوليو) (14  بساريخ)
املراجع) تحت  (2122 يوليو) ( (27  

السالية:
أمر) (2122-1157792-11171
(،2122/48151 باالسسخالص)

توصيل اآلداء)21221587111149.
 RIAD املس اة) الشركة  باعت 
مسؤولية) ذات  شركة  (DES ARTS
محدودة ذات شريك وحيد رأس الها)
مقرها) الكائن  درهم  (411.111
116)درب موالي عبد) ب راكش،)رقم)
بالسجل) واملقيدة  ضبا�شي،) القادر 

السجاري عدد)16151.
 MULTON ( الس اة) للشركة 
املسؤولية) ذات  شركة  ( (EVASION
درهم) (111.111 رأس الها) املحدودة 
/  27 رقم) ب راكش،) مقرها  الكائن 

 2619 زنقة موريسانيا صندوق ال14يد)
واملقيدة) جليز،) الرئيسية،) مراكش 

بالسجل السجاري عدد)126453.
مج وع األصل السجاري املسسغل)
ب راكش رقم) الكائن  للضيافة  كدار 
116)درب موالي عبد القادر ضبا�شي،)
عدد) السجاري  بالسجل  واملقيدة 
من السجل السحليلي وتحت) (16151

عدد)1181)من السجل الت1تيبي.
بث ن إج الي قدره ثالث ائة ألف)
منه) تم اإلبراء) دهــ() (300.000( درهم)

في العقد.

البائعة) الشركة  دائني  على 

يسقدموا) أن  أعاله  املذكورة 
بسعرضاتهم إلى قسم السجل السجاري)

داخل) ب راكش  السجارية  باملحك ة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 

األول وينسهي في اليوم الخامس عشرا)

)15()من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

21 مكرر

املحك ة السجارية  ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف  عدد 2122/93
حساب رقم 5156

مؤرخ) توثيقي  عقد  ب قس�شى 

في) ومسجل  (2122 يونيو) (13 بساريخ)

28))يونيو)2122)تحت املراجع السالية):

أمر) (2122-1149147-11171

(،2022/40396 باالسسخالص)

توصيل اآلداء)202213884011049.

املس اة) الشركة  باعت 

EUPHORBE)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك وحيد رأس الها)

مقرها) الكائن  درهم  (11.111

بن) الحدادة  درب  (28 ب راكش،)
السجاري) بالسجل  واملقيدة  صالح،)

عدد)124897.

 MANCHE« املس اة) للشركة 

51«))شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 44 درهم الكائن) (111.111 رأس الها)

طريق)) (5 البسسان) إقامة  ع ارة ف،)
السجاري) بالسجل  واملقيدة  آس ي،،)

عدد)126453.

مج وع األصل السجاري املسسغل)

 28 ب راكش) الكائن  للضيافة  كدار 

واملقيدة) صالح،) بن  الحدادة  درب 

من) (47803 عدد) السجاري  بالسجل 

 3211 السجل السحليلي وتحت عدد)

من السجل الت1تيبي.

مائسان) قدره  إج الي  بث ن 

وث انية ألف وثالث ائة وسسون درهم)

في) منه  اإلبراء) تم  دهــ() (208.360(

العقد.

البائعة) الشركة  دائني  على 
يسقدموا) أن  أعاله  املذكورة 
بسعرضاتهم إلى قسم السجل السجاري)
داخل) ب راكش  السجارية  باملحك ة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 
األول وينسهي في اليوم الخامس عشرا)

)15()من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

22 مكرر

املحك ة السجارية  ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف  عدد 2122/89
املؤرخ) السوثيقي  عقد  ب قس�شى 
في)30)يوليو)2122)ومسجل ب راكش)
بساريخ)8))أغسطس)2122)باع السيد)
لبطاقة) الحامل  جبقجي  مح د 
واملقيد) (،E118588C رقم) االقامة 
لدى) ( امل سوك) ( السجاري) بالسجل 
عدد)) ملراكش  السجارية  املحك ة 
73448)ل ائدة شركة أجنحت الشام)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
شريك واحد في طور السأسيس،)والتي))
بعنوان) االجس اعي  مقرها  سيحدد 
األر�شي) بالطابق  يوجد  الذي  املسجر 
املس اة ع ارة س يان) ( الع ارة) من 
يعقوب) شارع  ب راكش  الكائنة 
املوحد) السعريف  رقم  املنصور،)
 003125951000090 (: لل قاولة)
على) املنصب  الكراء) حق  ج يع 
األر�شي) بالطابق  يوجد  الذي  املسجر 
س يان) ع ارة  املس اة  الع ارة  من 
يعقوب) شارع  ب راكش  الكائنة 
قدرها) السقريبية  مساحسه  املنصور 
مائة وثالثون مت1 مربع)130)م2،)وذلك)
درهم) ألف  سبع ائة  (: قدره) ب بلغ 

)111 711)درهم(.
فعلى دائني الشركة البائع املذكور)
إلى) بسعرضاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة) السجاري  السجل  قسم 
السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في)
من نشر) ()15( اليوم الخامس عشرا)

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

23 مكرر

استدراك خطإ 

وقع بالجريدة الرس ية عدد 5714 

بساريخ 23 ف14اير 2122 

 ص حة 3508

اإلعالن رقم 29

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

  بدال من :

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

مكسب التسوية و السص ية 

القضائية

فسح مسطرة السص ية القضائية في 

حق شركة بريطانيك اوطيل

إشعار

الصادر) (16 رقم) ب قس�شى حكم 

رقم) بامللف  (2122 يناير) (31 بساريخ)

املحك ة) لدى  (2021/8302/09

الذي ق�شى) السجارية بالدار البيضاء)

القضائية) السص ية  مسطرة  ب سح 

في حق شركة بريطانيك اوطيل ذات)

السجل السجاري رقم)91891)والكائن)

زنقة ابن ط يل) مقرها االجس اعي11)

الدار البيضاء.

......................................................

............................................................

 يقرأ :

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

مكسب التسوية والسص ية القضائية

فسح مسطرة التسوية القضائية في 

حق شركة بريطانيك اوطيل

إشعار

الصادر) (16 رقم) ب قس�شى حكم 

رقم) بامللف  (2122 يناير) (31 بساريخ)

املحك ة) لدى  (2022/8302/09

الذي ق�شى) السجارية بالدار البيضاء)

القضائية) السص ية  مسطرة  ب سح 

في حق شركة بريطانيك اوطيل ذات)

السجل السجاري رقم)91891)والكائن)

زنقة ابن ط يل) مقرها االجس اعي11)

الدار البيضاء.

)الباقي بدون تغيي1.(
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املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف عدد):)2122/19

حساب رقم):)36841

إعالن عن بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
بساريخ) ومسجل  (2122 ف14اير) (11
العقد) وب قس�شى  (2122 ف14اير) (24
عبد) املصط ى  السيد  باع  امللحق 
السعريف) لبطاقة  الحامل  العظيم 
شركة) إلى  ( (B38292 عدد) الوطنية 
مقرها) الكائن  (GREEN AG.SARL
األصل) فرع  ملج وع  بالدارالبيضاء)
نورة) تجزئة  باملنزه  الكائن  السجاري 
بالجديدة واملسجل بالسجل السجاري)
إسم) تحت  (18232 عدد) تحت 
 OUCHE AL MALAIKA 2 PRIVE
والكي ية) الشروط  حسب  ودلك 

املذكورة في العقد.
تقبل) السعرضات  فإن  وعليه 
اإلبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية).
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل السجاري

25 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالجديدة
ملف رقم :  2122/17
حساب عدد 36037

بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�شى 
بساريخ) ومسجل  (2122 أبريل) (21
باع السيد املصط ى) (27/14/2122
السعريف) لبطاقة  الحامل  السادلي 
إلى السيدة) (M59692 الوطنية عدد)
لبطاقة) الحاملة  الركادي  مها 
 BK279298 السعريف الوطنية عدد)
بالسجل) املسجل  السجاري  األصل 
وذلك) (12211 عدد) تحت  السجاري 
املذكورة) والكي ية  الشروط  حسب 

في العقد.
أن) يجب  السعرضات  فإن  وعليه 
باملحك ة) الضبط  بكسابة  توضع 
أجل داخل  بالجديدة،)  االبسدائية 

 15)يوما من تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل السجاري

20 مكرر

 املحك ة  االبسدائية بالجديدة

ملف رقم :  2122/18

حساب عدد 36729
ت ويت أصل تجاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�شى 

بساريخ ومسجل  (2122 ماي) (9 

)ة() السيد) باعت  (2122 ماي) (19

لبطاقة) الحاملة  فاطنة  بحبوحي 

 M57789 عدد) الوطنية  السعريف 

الحامل) املزاني  املصط ى  السيد  إلى 

عدد) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

املسجل) السجاري  األصل  (H32856

بالسجل السجاري تحت عدد)12211 

والكي ية) الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.

تقبل) السعرضات  فإن  وعليه 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

يوما من) (15 داخل أجل) بالجديدة،)

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل السجاري

4 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالعرائش
ملف اشهار بيع أصل تجاري رقم 

2022/03

حساب عدد 6271

املض ن) العدلي  العقد  ب قس�شى 

األسرة) بكناش األمالك بقسم قضاء)

رقم) بالعرائش  االبسدائية  باملحك ة 

بساريخ) (47 عدد) (67 صحي ة) س  (2

 30 موافق) ه  (1443 أبريل) (24

اشت1ى السيد س ي1) (،2121 نوف 14)

الوطنية) تعري ه  بطاقة  اللوازي 

 41 برقم) عنوانه  (LA77161 عدد)

من) العرائش،) االجس اعي  السكن 

الغالط) رضوان  السيد  له  البائع 

(،N271737 بطاقة تعري ه الوطنية)
الصديق) بكر  أبو  زنقة  (116 عنوانه)
السجاري) األصل  ج يع  الخ سيات،)

لل حل الكائن بالدار الواقعة بشارع)

السجزئة) (243 رقم) نافع  بن  عقبة 
مكرر) (243 رقم) العرائش  الخضراء)

املسمى امللك  أس ل  املسواجد  (2

ذي الرسم العقاري) (243 الخضراء) (

ب دينة) الكائن  (،36/13367 عدد)

العرائش واملسجل بالسجل السجاري)

باملحك ة االبسدائية بالعرائش تحت)

من السجل السحليلي،) (17746 عدد)

بج يع عناصره املادية واملعنوية.

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

مكسب السجل السجاري،) بالعرائش،)

يوما املوالية للنشرة) (15 داخل أجل)

الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل السجاري

8 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالخميسات
ملف رقم :  2122/13

حساب عدد 17264

بيع أصل تجاري
بساريخ توثيقي  عقد   ب قس�شى 

ورثة) (: السادة) باع  (2122 يونيو) (5  

حلي ة) السيدة  وهم  نوحي  مح د 

و) ت  ب  ل  الحاملة  االبراهيمي 

نوحي) مهدي  والسيد  (X113795

 X366823 الحامل ل ب ت و عدد)

نوحي) الزهراء) فاط ة  والسيدة 

الحاملة ل ب ت و)X388512)للسيد)

و) ت  ب  ل  الحامل  نوحي  الصديق 

الكائن) السجاري  األصل  (،X81916

الخامس) مح د  شارع  (248 رقم)

مقهى) عن  عبارة  الخ يسات،)

بس ن) (24474 رقم) تحت  واملسجل 

بج يع) ()211.111( مائتي ألف درهم)

عناصره املادية واملعنوية.

السعرضات) ج يع  فإن  وبذلك 

الضبط) بكسابة  توضع  أن  يجب 

بالخ يسات،) االبسدائية  باملحك ة 

مكسب السجل السجاري،)داخل أجل)

15)يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل السجاري

9 مكرر

املحكمة  االبتدائية بصفرو
قسم السجل السجاري

ملف :  تحويل الشكل القانوني 
لشركة

رقم 12/2122
حساب عدد : 11854

اشهار تحويل الشكل القانوني 
ألصل تجاري

عينية) مساه ة  عقد  ب قس�شى 
 2122 ف14اير) (26 بساريخ) املؤرخ 
(،2122 يناير) (28 بساريخ) ومسجل 

تحت رقم)2122111111851791.
وبناء)على تقرير خبي1 في املحاسبة)
رامي) األسساذة  الحسابات  وتدقيق 
يحياوي هدى واملؤرخ بساريخ)29)يناير)

.2122
الشكل) تحويل  تم  ب وجبه 
القانوني لشخص ذاتي في اسم السيد)
 CB42418 بطاقسه) الرامي  ادريس 
واملقيد) ص رو  كندر  اي وزار  مركز 
بالسجل السجاري بص رو تحت الرقم)
إلى شخص معنوي) (،1971 السحليلي)
 PHARMACIE DU شركة) اسم  في 
(،CENTRE IMOUZER SARL AU
حيث تم تقييم راس ال كافة االصل)
السجاري الذي هو عبارة عن صيدلية)
الكائنة طريق القصبة اي وزار كندر)
 2.711.111 قدره) إج الي  بس ن 
املنصوص) الشروط  حسب  درهم،)

عليها بعقد املساه ة العينية.
بكسابة) السعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحك ة االبسدائية بص رو)
15)يوما ابسداء) داخل أجل ال يسعدى)
من تاريخ النشرة الثانية طبقا لل صل)

84)من القانون السجاري وما يليه.
النشرة الثانية

11 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف عدد : 11/2122

حساب خصوص 12857
إعالن عن إشهار هبة أصل تجاري

كسابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبسدائية) باملحك ة  الضبط 
باملح دية أنه ب قس�شى العقد العدلي
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ديس 14) ( (7 بساريخ) واملسجل  امل14م 
قيد) املسمى  السيد  اشهد  (،2111
حياته مرابطي اح د بطاقسه الوطنية)
للسيدة)) وهب  وأنه  (T4282 رقم)
نج ة خالددي بطاقتها الوطنية رقم))
 2 القاطنة بشارع الحسن) (T95667
حي الروس الرقم)24)املح دية،)كافة)
املسواجد) (142 السجاري عدد) األصل 
 21 رقم) املسجد  ساحة  بالقصبة 
املح دية املعد حاليا لبيع املشروبات.
السعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
يجب أن تقدم إلى كسابة ضبط هذه)
يوما من) ()15( باملحك ة داخل أجل)

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

اإلمضاء

عن رئيس كسابة الضبط

24 مكرر

املحكمة  االبتدائية
 بالقصر الكبير
ملف عدد):))2022/03

حساب رقم):)3390

تنازل عن أصل تجاري
املؤرخ) العرفي  العقد  ب قس�شى  (
واملسجل بإدارة) (،2117 يونيو) (30 في)
تنازل) (2756 رقم) تحت  التسجيل 
الحامل) الح ومي  مح د  السيد 
رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 
مو�شى) السيد  ل ائدة  (SH20631
السعريف)) لبطاقة  الحامل  الطويل 
ج يع) عن  (L202394 رقم) الوطنية 
الواقع) للدكان  السجاري  األصل 
سابقا) (119 رقم) الرباط  بطريق 
الكبي1) بالقصر  (157 رقم) وحاليا 
والرفوف) الكهرباء) بعداد  مجهز 
والعقاقي1) والسنطرية  الخشبية 
واملسجل بالسجل السجاري باملحك ة)
رقم) تحت  الكبي1  بالقصر  االبسدائية 
مبلغ) في  البيع  ث ن  وحدد  (،3042

130.000)درهم.
تقدم) السعرضات  فإن  وعليه 
داخل) املحك ة  هذه  ضبط  بكسابة 
النشرة) من  يوما  (15 أقصاه) أجل 

الثانية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كسابة الضبط

 26 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
شعبة السجل السجاري

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2122/15
محرر) توثيقي  عقد  ب قس�شى 

موثقة) رياض،) حنان  ذة.) طرف  من 

يونيو) (6 بساريخ) صالح  بن  بال قيه 

الحر�شي،) اح د  السيد  أن  (،2122

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)W98354)الساكن شارع املسي1ة)
والسيد مح د) الخضراء،)رقم)391،)

السعريف) لبطاقة  الحامل  الحر�شي،)

الساكن) (C302173 رقم) الوطنية 
(،391 رقم) الخضراء،) املسي1ة  شارع 

الحامل) سداد،) الشرقي  للسيد  باع 

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

IB57574)الساكن بال قيه بن صالح،)

بال قيه) السجاري  األصل  رقية،) دوار 

الخضراء،) املسي1ة  شارع  بن صالح،)
املس اة) مقهى  عن  عبارة  (391 رقم)

ب)»مقهى بي1 لسينا«)واملقيد بالسجل)

السجاري باملحك ة االبسدائية بال قيه)

بن صالح تحت رقم)16668)و16671 

واملعنوية) املادية  عناصره  بج يع 

بث ن قدره)211.111)درهم.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

يسقدموا بسعرضاتهم إلى قسم السجل)

السجاري باملحك ة االبسدائية بال قيه)

بن صالح داخل أجل يبسدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة األولى

27 مكرر

 املحك ة االبسدائية بال قيه

 بن صالح
شعبة السجل السجاري

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

ملف رقم : 2122/16

مصحح) عرفي  عقد  ب قس�شى 

اإلمضاء)بساريخ فاتح أغسطس)2122 

 2122 22)أغسطس) واملسجل بساريخ)

بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح،)
الحامل) خليل،) تجاني  السيد  قدم 
 ES815217 رقم) الوطنية  للبطاقة 
نيابة عن السادة:) الساكن بإسبانيا،)
للبطاقة) الحامل  هللا،) عبد  تجاني 
الساكن) (،IB51117رقم الوطنية 
الحامل) مح د  تجاني  باسبانيا،)
 EV811191 رقم) الوطنية  للبطاقة 
رضوان،) تجاني  بإسبانيا،) الساكن 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
الياس ين) بحي  الساكن  (،IB55889
السجاري) األصل  (،55 الرقم) د  بلوك 
املشسغل ك ندق،)واملسجل باملحك ة)
ال قيه بن صالح على) في  االبسدائية 
 18112  -  18111 السوالي تحت رقم)
بج يع عناصره) (18116  -  18114  -
شركة) في  كحصة  واملعنوية  املادية 
في طور السأسيس والتي قومت بث ن)

قدره)1.330.000)درهم.
األصول) مقدم  دائني  فعلى 
السجارية املذكورة أعاله أن يسقدموا)
بسعرضاتهم إلى قسم السجل السجاري)
 باملحك ة االبسدائية بال قيه بن صالح)
نشر) تاريخ  من  يبسدئ  أجل  داخل 
اليوم) في  وينسهي  األول  اإلعالن 
الخامس عشر))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى

28 مكرر

 املحك ة االبسدائية بال قيه
 بن صالح

شعبة السجل السجاري

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2121/17

مصحح) عرفي  عقد  ب قس�شى 
 2121 نوف 14) (26 بساريخ) اإلمضاء)
 2121 نوف 14) (26 بساريخ) ومسجل 
السبت،) بسوق  التسجيل  بإدارة 
بن) السجيدي  املصط ى  السيد  باع 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  ح ادي،)
الرجاء) حي  الساكن  (Q59555 رقم)
سوق السبت للسيد طه السجيدي بن)
املصط ى،)الحامل للبطاقة الوطنية

ID91811)والساكن حي النجاة) )رقم)

نصف) (،77 الرقم) انزران  بئ1  شارع 
السجاري) لل حل  السجاري  األصل 
سوق) شارع بئ1 انزران،) (117 الكائن)
املواد) بيع  في  يسسغل  الذي  السبت 
الغذائية بالسقسيط واملقيد بالسجل)
االبسدائية) باملحك ة  السجاري 
 12126 بال قيه بن صالح تحت رقم)
 41103256 رقم) املهنية  والضريبة 
واملعنوية) املادية  عناصره  بج يع 

بث ن قدره)51.111)درهم.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)
يسقدموا بسعرضاتهم إلى قسم السجل)
السجاري باملحك ة االبسدائية بال قيه)
بن صالح داخل أجل يبسدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى

29 مكرر

املحك ة  االبسدائية بالحسي ة
ملف عدد):))2122/12

حساب رقم):)2512

تقديم أصل  تجاري حصة في شركة
مصحح) عرفي  عقد  ب قس�شى  (
لدى) (2122 يوليو) (4 بساريخ) اإلمضاء)
املقاطعة األولى بالحسي ة تحت رقم)
22)واملسجل بإدارة التسجيل والسن14)

بالحسي ة يوم)5)يوليو)2122.
اللطيف) عبد  السيد  قدم 
بالحسي ة) الساكن  البوعزاوي،)
املر�شى) حي  منصور،) سيدي  زنقة 
والحامل للبطاقة الوطنية) (،51 رقم)
األصل) (،R18737 رقم) للسعريف 
السجاري املسجل في السجل السجاري)
باملحك ة االبسدائية بالحسي ة تحت)
الجزائر) والكائن بشارع  (،5164 رقم)
بج يع) الحسي ة،) (38-36 رقم)
عناصره املادية واملعنوية كحصة في)
شركة بث ن إج الي قدره)8.211.111 
 EL BOUAZZAOUI لشركة) درهم 
ABDELLATIF)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن)

سيدي) بزنقة  االجس اعي  مقرها 

الحسي ة واملسجلة) (46 منصور رقم)

بالسجل السجاري تحت رقم)3773.
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فعلى دائني مقدم األصل السجاري)

املذكور أعاله تقديم تعرضاتهم لدى)

باملحك ة) السجاري  السجل  مكسب 

أجل) داخل  بالحسي ة  االبسدائية 

أقصاه خ سة عشرة))15()يوما بعد)

النشر الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كسابة الضبط

 30 مكرر

املحك ة االبسدائية بإنزكان
إشهار بيع أصل تجاري
شعبة السجل السجاري

ملف رقم : 2122/17

حساب رقم : 11833

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�شى 

طرف) من  واملنجز  (2122 ماي) (23 

ذ/رشيد هزيل،)موثق بأكادير واملودع)

أغسطس) (4 بساريخ) الضبط  بكسابة 

.2122

ل14يمي،) عائشة  السيدة  باعت 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

ادجامع،) بس ة  للسيدة  (MA2868

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.J511757

األصل السجاري)»صيدلية اسايس)

اسايس،) بحي  الكائن  ملول«) ايت 
ايت) (8 رقم) (2 بلوك) ساحة املسجد،)
السجاري) بالسجل  واملسجل  ملول،)

تحت) بإنزكان  االبسدائية  باملحك ة 
رقم)3832)بالسجل السحليلي.

 711.111 قدره) إج الي  بث ن 

درهم.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضبط  كسابة  مصلحة 

البيع) على  السعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكسابة  تودع  املذكور 

املحك ة داخل أجل أقصاه خ سة)

للنشرة) املوالية  يوما  ()15( عشر)

مدونة) من  (84 لل ادة) طبقا  الثانية 

السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

31 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل السجاري

ملف رقم : 2122/14

حساب رقم 5731
ت ويت أصل تجاري 

العرفي) العقد  ب وجب 
في) املؤرخ  تجاري  أصل   لهبة 

29)يونيو)2116):
اغروش،) اح د  السيدان  وهب 
وعلي) (JE 46229 رقم) وطنيسه 
 J 181546 رقم) وطنيسه  اغروش،)
اغروش،) عبد هللا  السيدان  ل ائدة 
ومصط ى) (JE( 302372 وطنيسه رقم)
 JE( 306758 رقم) وطنيسه  اغروش،)
مناص ة بينه ا ج يع األصل السجاري)
لل ندق القديم الكائن برقم)39)زنقة)
املسجل) والغي1  بسيزنيت  املستش ى 
بالسجل السجاري،)موضوع الضريبة)
املهنية رقم)49514222)بث ن إج الي)

قدره)111.111)درهم.
تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 
االبسدائية) املحك ة  ضبط  ب كسب 
عشر) الخ سة  أجل  داخل  بسيزنيت 
الثانية) للنشرة  املوالية  ()15( يوما)
السجارة) من مدونة  (84 لل ادة) طبقا 

تحت ج يع السح ظات.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

إمضاء):)سعيد أقشوش

32 مكرر

املحك ة االبسدائية بسيزنيت
شعبة السجل السجاري
ملف رقم : 2122/15

حساب رقم 5781
ت ويت أصل تجاري 

العرفي) العقد  ب وجب 
في) املؤرخ  تجاري  أصل   لتسليم 

3)أكسوبر)1985):
سلم السيد بخساي الحسين بن)
بخساي) السيد  ابنه  ل ائدة  بيهي،)
رقم) وطنيسه  الحسين،) بن  الحسن 
لل حل) السجاري  الحق  (J 47658
املحك ة) زنقة  (12 برقم) الكائن 

بالسجل) املسجل  والغي1  بسيزنيت 

السجاري،)بث ن إج الي قدره)11.111 

درهم.

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

االبسدائية) املحك ة  ضبط  ب كسب 

عشر) الخ سة  أجل  داخل  بسيزنيت 

الثانية) للنشرة  املوالية  ()15( يوما)

السجارة) من مدونة  (84 لل ادة) طبقا 

تحت ج يع السح ظات.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

إمضاء):)سعيد أقشوش

33 مكرر

املحك ة االبسدائية بسيزنيت

شعبة السجل السجاري

ملف رقم : 2122/17

حساب رقم 5815

ت ويت أصل تجاري 

العرفي) العقد  ب وجب 

في) املؤرخ  تجاري  حق  عن   بتنازل 

فاتح ف14اير)2122):

البنار،) إس اعيل  السيد  تنازل 

ل ائدة) (JE 268185 رقم) وطنيسه 

وطنيسه) السيد عبد الرحيم امصاو،)

عن الحق السجاري) (JE 288744 رقم)

67)زنقة تيزيكي،) لل حل الكائن برقم)

حي ايت مح د واملخصص لصناعة)

الخاص) لحسابه  املجوهرات 

واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم)

21248)باملحك ة االبسدائية بسيزنيت،)

مقابل مبلغ قدره)11.111)درهم.

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

االبسدائية) املحك ة  ضبط  ب كسب 

عشر) الخ سة  أجل  داخل  بسيزنيت 

الثانية) للنشرة  املوالية  ()15( يوما)

السجارة) من مدونة  (84 لل ادة) طبقا 

تحت ج يع السح ظات.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

إمضاء):)سعيد أقشوش

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
بيع أصل تجاري

ملف رقم):)2022/6390

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قن�شى 

في موثق  بالرجالي،) حسن   األسساذ 

بالرشيدية) مسجل  (،2122 يوليو) (6

أمر) (،2122 يوليو) (8 بساريخ)

سجل) (2122/594 باسسخالص:)

توصيل:) (،2122/6415 (: اإليداع)

لكبي1ة) السيدة  باعت  (،3229

الحاملة لبطاقة السعريف) ح ي�شي،)

سكناها) (،U87579 رقم) الوطنية 
بالرشيدية،)رقم)141)تجزئة بوتالمين.

حوسيني،) العزيز  عبد  (: للسيد)

الساكن بتنجداد،)قصر ايت عاصم،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 
.UA76083(رقم

مج وع األصل السجاري املسسغل)

به صيدلية)»صيدلية الش اء«)املقيد)

بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

رقم) السحليلي  السجل  بالرشيدية،)

(،155 رقم) الت1تيبي  السجل  (6390

واملعنوية) ( املادية) عناصره  بج يع 

بث ن قدره أربع مائة وخ سون ألف)

درهم))451.111.11)درهم(.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

من) يبسدئ  أجل  داخل  بالرشيدية 

في) وينسهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

99 مكرر

املحك ة االبسدائية بالرشيدية
هبة أصل تجاري

ملف رقم):)1993/4750

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قن�شى 

مؤرخ بالرجالي،) حسن   األسساذ 

مسجل) (،2122 يوليو) (14 في) (

(،2122 يوليو) (21 بساريخ) بالرشيدية 

 2122/6219 ( باسسخالص:) أمر 

،2022/6638 (: اإليداع) سجل 
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السيد) وهب  (،3324 توصيل:) (

لبطاقة) الحامل  ح ي�شي،) الصادق 

U19،)سكناه) السعريف الوطنية رقم)

بالرشيدية،)رقم)382)تجزئة بوتالمين.

للسيدة):)لكبي1ة ح ي�شي،الحاملة)

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

رقم) سكناها بالرشيدية،) (،U87579

141)تجزئة بوتالمين.

مج وع األصل السجاري املسسغل)

املستش ى«) »صيدلية  صيدلية) به 

باملحك ة) السجاري  بالسجل  املقيد 

السجل) بالرشيدية،) االبسدائية 

السجل الت1تيبي) (4751 السحليلي رقم)

املادية)) عناصره  بج يع  (،149 رقم)

واملعنوية بث ن قدره مئسان وخ سون)

ألف درهم))251.111.11)درهم(.

فعلى دائني الواهب املذكور أعاله)
قسم) إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية)
من) يبسدئ  أجل  داخل  بالرشيدية 
في) وينسهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم السجل السجاري

بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط)
باملحك ة االبسدائية بسطات أنه وقع)
بيع أصل تجاري رقم)5912)املسسغل)
كصيدلية املس اة)»صيدلية رياض«)
الكائنة طريق بن اح د شارع العربيي)
بالت1ا�شي) 91)بسطات.) الوادي الرقم)
من طرف البائع السيد ج ال رياض)
مسخاوي) فدوى  السيدة  واملشت1ية 

والذي انسقل ب وجب عقد رسمي رقم)
واملحرر) (2122 أبريل) (4 وتاريخ) (123
من طرف األسساذ ناجي ايوب موثق)
ملقسضيات) طبقا  وذلك  بسطات،)
القانون املنظم لبيع األصل السجاري.

تقبل) السعرضات  فإن  وعليه 
االبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
السجاري() السجل  )قسم  بسطات)
وذلك داخل أجل)15)يوما ابسداء)من)

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

101 مكرر

املحك ة االبسدائية بسطات
قسم السجل السجاري

بيع أصل تجاري

كسابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسطات)
ألصل) الرقبة  لحق  صدقة  وقع  أنه 
املسسغل ك حل) (11491 تجاري رقم)
اللة) األمي1ة  بشارع  الكائن  تجاري 

عائشة الرقم)167)سطات.

فاط ة) السيدة  طرف  من 

معضيض الساكنة بسطات حي الخي1)
 685 الرقم) الحريزي  ادريس  زنقة 
ل ائدة السيدة ليلى لشكر الساكنة)
ب رنسا واملقي ة باملغرب سطات حي)
الرقم) الحريزي  ادريس  زنقة  الخي1 
بن س) لشكر  بشرى  والسيدة  (685
العنوان أعاله والسيدة حنان لشكر)
انسقل) والذي  أعاله  العنوان  بن س 
لحق) رسمي  صدقة  عقد  ب قس�شى 
 25 في) مؤرخ  تجاري  ألصل  الرقبة 
طرف) من  واملحرر  (2122 ف14اير)
بسطات،) موثق  ايوب  ناجي  األسساذ 
القانون) ملقسضيات  طبقا  وذلك 

املنظم لبيع األصل السجاري.
تقبل) السعرضات  فإن  وعليه 
االبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
السجاري() السجل  )قسم  بسطات)
وذلك داخل أجل)15)يوما ابسداء)من)

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

102 مكرر



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) الجريدة الرسمية17220  

وزارة الداخلية
الكسابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والسنظي ية

مصلحة املحافظة وتص ية م سلكات الج اعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 568

املرجع : املرسوم عدد : 2.15.218 

الصادر في  31 أبريل 2115

إن محضر تحديد العقار الج اعي)

العائد) كوالل«) بني  »بالد  املدعو)

قد) »بني كوالل«) الساللية) للج اعة 

تم وضعه ب قر قيادة أهل تاوريرت)

باملحافظة) وكذا  تاوريرت  إقليم 

لكل) ي كن  حيث  بساوريت  العقارية 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

هذا) على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد ك ا ينص على ذلك الظهي1)

رجب) من  (12 في) الصادر  الشريف 

1342)موافق)18)ف14اير)1924)محدد)

 14 من) ابسداء) أشهر  ()6( سسة) في 

سبس 14)2122)تاريخ نشر هذا اإلعالن)

بالجريدة الرس ية.

ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل)

إال أمام السلطة املحلية لقيادة أوالد)

سيدي علي وذلك إلى غاية)13)مارس)

.2023

ويجب على مسعرض أن يضع لدى)

مطلبا) بوجدة  العقارية  املحافظة 

وذلك) تعرضه  به  يعضد  للسح يظ 

قبل)11)يونيو)2023.

1

وزارة الداخلية
الكسابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والسنظي ية

مصلحة املحافظة وتص ية م سلكات الج اعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 911

املرجع : املرسوم عدد : 2.21.821 

بساريخ 9 ديس 14 2121

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تم) الذي  تل عدرين«) اس ول  »ايت 

تحديده في اسم الج اعات الساللية)

قد تم وضعه ب قر) »ايت اس ول«،)

وكذا) زاكورة،) إقليم  تاكونيت  قيادة 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ورزازات،) العقاري  املسح  ومصلحة 

األمر) يعنيه  من  لكل  ي كن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقسضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املسعلق بالسحديد)

اإلداري ألرا�شي الج اعات الساللية)

فإن أجل السعرض على هذا السحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (2122 سبس 14) (14 من) ابسداء)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس ية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على)

السحديد اإلداري يجب تقدي ه بص ة)

حصرية أمام السلطة املحلية قيادة)

13)ديس 14) تاكونيت وذلك إلى غاية)

.2122

 11 واستنادا إلى مقسضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل مسعرض أن يودع)

لدى األمالك العقارية ورزازات مطلبا)

وذلك) تعرضه،) لسأكيد  للسح يظ 

انصرام) بعد  ()3( ثالثة أشهر) داخل 

قبل أي  السعرضات  تقديم   أجل 

13)مارس)2023.

2

وزارة الداخلية
الكسابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والسنظي ية

مصلحة املحافظة وتص ية م سلكات الج اعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 1032

املرجع : املرسوم عدد : 2-21-739 

بساريخ 8 سبس 14 2121

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

اسم) في  تحديده  تم  الذي  »إغي1«)

علي) »ايت  الساللية) الج اعات 

قد تم وضعه ب قر قيادة) وحسو«،)

تازارين إقليم زاكورة،)وكذا باملحافظة)

ومصلحة) العقارية  األمالك  على 

املسح العقاري ورزازات،)حيث ي كن)

لكل من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقسضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املسعلق بالسحديد)

اإلداري ألرا�شي الج اعات الساللية)

فإن أجل السعرض على هذا السحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (2122 سبس 14) (14 من) ابسداء)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس ية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على)

السحديد اإلداري يجب تقدي ه بص ة)

حصرية أمام السلطة املحلية قيادة)

13)ديس 14) غاية) إلى  وذلك  تازارين 

.2122

 11 واستنادا إلى مقسضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل مسعرض أن يودع)

لدى األمالك العقارية ورزازات مطلبا)

وذلك) تعرضه،) لسأكيد  للسح يظ 

انصرام) بعد  ()3( ثالثة أشهر) داخل 

قبل أي  السعرضات  تقديم   أجل 

13)مارس)2023.

3

وزارة الداخلية
الكسابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والسنظي ية

مصلحة املحافظة وتص ية م سلكات الج اعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 1175

املرجع : املرسوم عدد : 2.22.181 

بساريخ 18 مارس 2122

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تم) الذي  الحجوي«) زاوية  »قصر 

تحديده في اسم الج اعات الساللية)

تم) قد  الحجوي«،) زاوية  »قصر 

إقليم) بوعنان  قيادة  ب قر  وضعه 

فجيج،)وكذا باملحافظة على األمالك)

العقاري) املسح  ومصلحة  العقارية 

يعنيه) من  لكل  ي كن  حيث  وجدة،)

األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقسضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املسعلق بالسحديد)

اإلداري ألرا�شي الج اعات الساللية)

فإن أجل السعرض على هذا السحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (2122 سبس 14) (14 من) ابسداء)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس ية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على)

السحديد اإلداري يجب تقدي ه بص ة)

حصرية أمام السلطة املحلية قيادة)

13)ديس 14) غاية) إلى  وذلك  تازارين 

.2122

 11 واستنادا إلى مقسضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل مسعرض أن يودع)

لدى األمالك العقارية ورزازات مطلبا)

وذلك) تعرضه،) لسأكيد  للسح يظ 

انصرام) بعد  ()3( ثالثة أشهر) داخل 

قبل أي  السعرضات  تقديم   أجل 

13)مارس)2023.

4

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (16 بساريخ) (2122/1298

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

الرسم) ذي  اميكال  مرجان  املسمى 

املسواجد) (59/5998 عدد) ( العقاري)

امللحقة) مكناس  الت1ابية  بالج اعة 

ابسداء) مكناس،) إقليم  (،8 اإلدارية)

إلى غاية) (2122 سبس 14) (5 من تاريخ)

14)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

1.61)هكسارا ل ائدة السيد اس اعيل)

السعريف) لبطاقة  الحامل  حمي 

.UC97673(الوطنية

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (16 بساريخ) (2022/1308

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املدعو املساحة املش ولة ذي شهاردة)

املسواجد بالج اعة) (،35 ادارية عدد)

احواز) دائرة  الجديدة،) واد  الت1ابية 

من) ابسداء) مكناس،) اقيم  مكناس،)

 14 غاية) إلى  (2122 5)سبس 14) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2122 سبس 14)

وجلب) بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

املاء)منه،)من أجل االسسع ال املنزلي)

 1.14 املاشية وسقي مساحة) وارواء)

هكسارا ل ائدة السيد مح د بنغازي)

الحامل لبطاقة السعريف) ومن معه،)

.D139140(الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (16 بساريخ) (2022/1307

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ذي) ح ام«) (- (2 »السضامن) املسمى)

 59/27779 عدد) العقاري  الرسم 

املسواجد بالج اعة الت1ابية مكناس،)

مكناس،) إقليم  (،2 اإلدارية) امللحقة 

إلى) (2122 5)سبس 14) ابسداء)من تاريخ)

غاية)14)سبس 14)2122)بحث علني في)

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االسسع ال)

يونس) نطايبة  ل ائدة  املنزلي 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D628867

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (16 بساريخ) (2022/1306

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

شراء) عقد  ذي  تحجويت  املسمى 

الرسصم) وذي  (571 بعدد) ض ن 

املسواجد) (،27/814 عدد) العقاري 

دائرة) الح ام،) الت1ابية  بالج اعة 

ابسداء) خني رة،) إقليم  أكل وس،)

إلى غاية) (2122 سبس 14) (5 من تاريخ)

في) علني  بحث  (2122 سبس 14) (14

بإنجاز) الت1خيص  مشروع  شأن 

أجل) من  منه ا،) املاء) وجلب  ثقبين 

 4 مساحة) وسقي  املنزلي  االسسع ال 

هكسارا ل ائدة السيد))كدجيك مح د)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.W211305

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (17 بساريخ) (2022/1317

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

األولى) القطعة  علي  او  حمي  املسمى 

(،454 ذي أصل شراء)عدد)353)ص)

املسواجد بالج اعة الت1ابية سرغينة،)

ابسداء) إقليم بوملان،) دائرة اي وزار،)

إلى غاية) (2122 سبس 14) (5 من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

4.58)هكسارات ل ائدة السيد قديوي)

السعريف) لبطاقة  الحامل  اح د 

.M360233(الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (18 بساريخ) (2022/1333

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

شهادة) ذي  71-2أ  املسي1ة) املسمى 

املسواجد) (21/21226 عدد) امللكية 

بالج اعة الت1ابية تازة،)باشوية تازة،)

اقليم تازة،)ابسداء)من تاريخ)5)سبس 14)

 2122 سبس 14) (15 غاية) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئ1 وجلب املاء)

مساحة) والسقي  املنزلي  االسسع ال 

1.11)هكسارا ل ائدة السيد الدفالوي)

لبطاقة) الحامل  معه  ومن  اح د 

.Z43224(السعريف الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (17 بساريخ) (2022/1325

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ض) شراء) ذي  (B الصكيعة) املسمى 

املسواجد) (،286 ص) (356 بعدد)

إقليم) بالج اعة الت1ابية عين اللوح،)

12)سبس 14) تاريخ) من  ابسداء) افران،)

 2122 سبس 14) (22 غاية) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارات) (2.51 مساحة) سقي  أجل 

ابراهيم) الحسناوي  السيد  ل ائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.B417282

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبس 14) (18 بساريخ) (2022/1323

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

شراء) نظي1  ذي  ال4زق  جنان  املسمى 

بالج اعة) املسواجد  (،493 ض بعدد)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الت1ابية 

ابسداء) الخ يسات،) إقليم  تي لت،)

إلى غاية) (2122 سبس 14) (6 من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكسارا ل ائدة السيدة فاط ة) (1.33

العيادي) خالد  والسيد  الدراوي 

الحاملين لبطاقتي السعريف الوطنية

.A412353/C196474

43



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17222

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (18 بساريخ) (2022/1193

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املسمى فدان راس عين نجدام ذي)

املسواجد) (،53 بعدد) ض  عقد شراء)

بالج اعة الت1ابية بويحيى الحجامة،)

الخ يسات،) إقليم  تي لت،) ( دائرة)

 2122 6)سبس 14) تاريخ) من  ابسداء)

بحث) (2122 سبس 14) (15 غاية) إلى 

الت1خيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا) (1.4651 أجل سقي مساحة)

ح يظة) الشبار  السيد  ل ائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA97565

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (18 بساريخ) (2022/1326

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

الرسم) ذي  الكرواني  عين  املسمى 

املسواجد) (،81/16184 العقاري عدد)

الجوهرة،) عين  الت1ابية  بالج اعة 

الخ يسات،) إقليم  تي لت،) دائرة 

إلى) (2122 6)سبس 14) ابسداء)من تاريخ)

بحث علني) (2122 سبس 14) (15 غاية)

بح ر) الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

ل ائدة) هكسارا  (1.2655 مساحة)

الحامل) ميلود  الكرواني  السيد 

.X30376(لبطاقة السعريف الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بساريخ) ح.ج2022/1327)

الذي سيجري على) (2122 أغسطس)

ذي) بوتبوط  فدان  املسمى  العقار 

 16/26647 عدد) العقاري  الرسم 

الت1ابية) بالج اعة  ( املسواجدة)

إقليم) اوملاس،) دائرة  بوقش ي1،)

تاريخ من  ابسداء)  الخ يسات،)

 6)سبس 14)2122)إلى غاية)15)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

)ل ائدة) 5)هكسارا) منه من أجل سقي)

السيد اشرورو مح د الحامل لبطاقة)

.A142619(السعريف الوطنية

 46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بساريخ) ح.ج2022/1332)

الذي سيجري على) (2122 أغسطس)

عقد) ذي  تامدجوت  املسمى  العقار 

املسواجد) (459 بعدد) ض ن  شراء)

دائرة) الح ام،) ( الت1ابية) بالج اعة 

من) ابسداء) خني رة  أكل وس،إقليم 

 15 إلى غاية) (2122 سبس 14) (6 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2122 سبس 14)

ثقب) بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

وجلب املاء))منه من أجل اإلسسع ال)

وسقي) املاشية  وإروارء) املنزلي 

ل ائدة) هكسارا  (1,1111 مساحة)

السيد وشعيب علي الحامل لبطاقة)

.D16542(السعريف الوطنية

47 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بساريخ) ح.ج2022/1331)

على) سيجري  الذي  أغسطس2122)

الدير ذي عقدملكية) املسمى  العقار 

املسواجد) ( (398 بعدد) ض ن 

دائرة) الح ام،) الت1ابية  بالج اعة 

ابسداء) ( خني رة،) أكل وس،إقليم 

إلى غاية) (2122 سبس 14) (6 من تاريخ)

في) علني  بحث  (2122 سبس 14) (15

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء))منه من أجل اإلسسع ال)

املنزلي وسقي مساحة)0,3783)هكسارا)

ل ائدة السيد ل �شي اح د الحامل)

. T46316(لبطاقة السعريف الوطنية

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بساريخ) ح.ج2022/1330)

الذي سيجري على) (2122 أغسطس)

الرسم) ذي  (1 قشال) املسمى  العقار 

املسواجد) (59/88992 عدد) العقاري 

دائرة) والل،) ايت  الت1ابية  بالج اعة 

ابسداء) ( مكناس،) عرمة،إقليم  عين 

إلى غاية) (2122 سبس 14) (6 من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

 3 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

هكسارا ل ائدة السيد املخساري أمين)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D878238

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (18 ( بساريخ) (2022/1329

العقار) على  سيجري  الذي  (2122

ذي الرسم العقاري) (1 املسمى قرش)

15/59516)املسواجد بالج اعة) عدد)

عين) دائرة  عرمة،) عين  الت1ابية 

من) ابسداء) مكناس،) إقليم  عرمة،)

 15 إلى غاية) (2122 سبس 14) (6 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2122 سبس 14)

وجلب) بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

 11 املاء))منه من أجل سقي مساحة)

هكسارا ل ائدة السيد بويعيابن خليد)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

. D511414

50 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سيجري) الذي  (2122 18أغسطس)

ضهر) الرمل  املسمى  العقار  على 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  بوهيوف 

بالج اعة) املسواجد  (81/13577

الت1ابية عين الجوهرة،دائرة تي لت،)

تاريخ) من  ابسداء) الخ يسات،) إقليم 

6)سبس 14)2122)إلى غاية)15)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

اإلسسع ال) سقي  أجل  من  منه 

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

1,1871)هكسارا ل ائدة السيد بنعمي)

البشي1 والسيدة الرا�شي رجاء)الحامل)

 I379354(لبطاقة السعريف الوطنية

.I624188و

51



17223 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 ( بساريخ) ح.ج2022/1334)

الذي سيجري على) (2122 أغسطس)

إراثة) ذي  الزاجويين  املسمى  العقار 

موضوع)) (222 بعدد) وفريضة ض ن 

عقد شراء))ض ن بعدد)457)املسواجد)

عبد) سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) زرهون،) الخياط،دائرة  هللا 

سبس 14) (9 من تاريخ) ابسداء) مكناس،)

 2122 سبس 14) (19 غاية) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)

منه من أجل) ( بإنجاز بئ1 وجلب املاء)

سقي مساحة)1,8117)هكسارا))ل ائدة)

معها) ومن  املكاوي  رشيدة  السيدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D325022

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ) ح.ج2022/1336)

الذي سيجري على) (2122 أغسطس)

العقارات املس اة عين قوة ذي عقود)

وعدد) (463 بعدد) ض نت  الشراء)

املسواجد بالج اعة) (111 وعدد) (452

الت1ابية سيدي عبد هللا الخياط،دائرة)

من) ابسداء) مكناس،) إقليم  زرهون،)

 19 إلى غاية) (2122 سبس 14) (9 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2122 سبس 14)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

)منه من أجل اإلسسع ال املنزلي) املاء)

وإروارء)املاشية وسقي مساحة)1,67 

هكسارا))ل ائدة السيد املزوري سعيد)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DC3748

53 P

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ) ح.ج2022/1335)

الذي سيجري على) (2122 أغسطس)

العقار املسمى باب املرى ذي إشهاد)

وتنازل وإبراء)عام عدد)278)املسواجد)

عبد) سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) زرهون،) الخياط،دائرة  هللا 

سبس 14) (9 من تاريخ) ابسداء) مكناس،)

 2122 سبس 14) (19 غاية) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)

من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل أجل اإلسسع ال املنزلي وإروارء)

 0,4345 مساحة) وسقي  املاشية 

هكسارا))ل ائدة السيد املزوري سعيد)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DC3748

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بساريخ) ح.ج2022/1315)

سيجري) الذي  (2122 أغسطس)

أرضية) قطعة  املسمى  العقار  على 

محرر) تنازل  عقد  موضوع  فالحية 

املسواجد) (2122 يناير) (18 بساريخ)

بالج اعة الت1ابية بطيط،دائرة عين)

ابسداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غاية) (2122 سبس 14) (5 من تاريخ)

12)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)

خداوي) السيد  ل ائدة  ( هكسارات) (2

السعريف) لبطاقة  الحاملة  مح د 

.C484538(الوطنية

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (18 بساريخ) (2122/1274

القطع) على  سيجرى  الذي  (2122

ذي) »تافجيغت«) املس اة) األرضية 

واجب مت1وك ض بعدد)296)وعقدي)

شراء)ض بعدد)81)وعدد)24)املسواجد)

دائرة) اغزران،) الت1ابية  بالج اعة 

املنزل،)إقليم ص رو،)ابسداء)من تاريخ)

5)سبس 14)2122)إلى غاية)15)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

 1,2621 منه من أجل سقي مساحة)

هكسار ل ائدة السيد مائتيق سعيد،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB13012

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (22 بساريخ) (2122/1299

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

الرسم) ذي  »امللياني«) املسمى)

بيع) وعقود  (K/9542 رقم) العقاري 

و230  (293 رقم) مشاعة  حقوق 

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  و139)

عرمة،) عين  دائرة  الج عة،) عين 

تاريخ) من  ابسداء) مكناس،)  إقليم 

12)سبس 14)2122)إلى غاية)21)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت1خيص 

 21 مساحة) سقي  أجل  من  منه ا 

هكسارا ل ائدة السيد احيدون لحسن،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D115424
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (25 بساريخ) (2022/1362

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ذي) »فدان اسيدي عث ان«) املسمى)

 81/5551 رقم) السح يظ  مطلب 

سيدي) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم) تي لت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

تاريخ) من  ابسداء)  الخ يسات،)

13)سبس 14)2122)إلى غاية)22)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

وجلب) آبار  ثالثة  بإنجاز  الت1خيص 

املاء)منها من أجل سقي مساحة)5,92 

هكسارا ل ائدة السيد نجيب عرشان،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB118941
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (25 بساريخ) (2022/1365

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املسمى)»النخلة«)ذي الرسم العقاري)

بالج اعة) املسواجد  (81/4712 رقم)

الت1ابية عين الجوهرة،)دائرة تي لت،)

تاريخ) من  ابسداء) الخ يسات،)  إقليم 

13)سبس 14)2122)إلى غاية)22)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت1خيص 

منه ا من أجل سقي مساحة)4)هكسارا)

بنسون�شي) القادر  عبد  السيد  ل ائدة 

لبطاقة) الحامل  عرشان،) ونجيب 

 A543534/ الوطنية) السعريف 

.AB118941

59
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (19 بساريخ) (2022/1338

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

العقاري) الرسم  ذي  »مرام«) املسمى)

املسواجد بالج اعة) (41/47485 رقم)

الت1ابية سيدي يوسف بن اح د،)دائرة)

 ص رو،)إقليم ص رو،)ابسداء)من تاريخ)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

منه من أجل سقي مساحة)8,0236 

عبد) مو�شى  السيد  ل ائدة  هكسارا 

السعريف) لبطاقة  الحامل  الوهاب،)

.CB77436(الوطنية

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1364

العقارين) على  الذي سيجرى  (2122

ذي الرسم العقاري) »ريم«) املس يين)

رقم)41/19962))وم14وكة ذي الرسم)

املسواجدين) (F/11274 رقم) العقاري 

بالج اعة الت1ابية أوالد امكودو،)دائرة)

 املنزل،)إقليم ص رو،)ابسداء)من تاريخ)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

 1,1892 منه من أجل سقي مساحة)

الحجيوي) السيد  ل ائدة  هكسارا 

السعريف) لبطاقة  الحامل  ياسين،)

.CB285815(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1341

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املسمى)»اوطات املساكين«)ذي الرسم)

املسواجد) (41/41161 رقم) العقاري 

بالج اعة الت1ابية أوالد امكودو،)دائرة)

 املنزل،)إقليم ص رو،)ابسداء)من تاريخ)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

 1,1267 منه من أجل سقي مساحة)

الشدادي) السيد  ل ائدة  هكسارا 

السعريف) لبطاقة  الحامل  مح د،)

.C22646(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1347

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

اطالع) عقد  ذي  »تزكاغين«) املسمى)

 617 بعدد) ض  اشرية  عقود  على 

املسواجد بالج اعة الت1ابية) (472 ص)

إقليم) ص رو،) دائرة  العنوصر،)

سبس 14) (9 تاريخ) من  ابسداء) ص رو،)

 2122 سبس 14) (19 غاية) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)

من) منه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا) (1,5618 مساحة) أجل سقي 

ل ائدة السيد باوضت عبد الرح ان،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB71242
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1348

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

تنازل) عقد  ذي  »الكوشة«) املسمى)

عن حق االسسغالل والسصرف تحت)

رقم)1130/1131)املسواجد بالج اعة)

احواز) دائرة  الطيب،) أوالد  الت1ابية 

من تاريخ) ابسداء) إقليم فاس،)  فاس،)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

منه من أجل سقي مساحة)1,9368 

مني1،) هني  السيد  ل ائدة  هكسارا 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C345367
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1352

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ذي) (»1 مح د) مزيان  »بالد  املسمى)

 7/42195 رقم) العقاري  الرسم 

 345 339)ص)  وعقد إراثة ض بعدد)

ايت) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

اي وزار) دائرة  لجروف،) السبع 

 كندر،)إقليم ص رو،)ابسداء)من تاريخ)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

املنزلي) االسسع ال  أجل  من  منه 

ل ائدة) هكسارا  (0,43 وسقي مساحة)

السيد هرو الحسين،)الحامل لبطاقة)

.CB43572(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1355
العقارات) الذي سيجرى على  (2122
الرس ين) ذي  بودرهم  املس اة 
وعدد) (41/42169 عدد) العقاريين 
الرسم) ذي  وافران  (41/42278
العقاري عدد)41/39020)وسيزورين)
ص) (448 بعدد) ض  عقد شراء) ذي 
 15 وموجب مسخلف ض بعدد) (483
املسواجدة بالج اعة الت1ابية) (14 ص)
إقليم) املنزل،) دائرة  امكودو،) أوالد 
سبس 14) (9 تاريخ) من  ابسداء) ص رو 
 2122 سبس 14) (19 غاية) إلى  (2122
بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)
بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)
سقي مساحة)3.2659)هكسارا ل ائدة)
والسيد) الصطيلي  مجيد  السيد 
لبطاقتي) الحاملين  الصطيلي  مح د 
CB151949 الوطنية)  السعريف 

.CB71288(و(
66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1353
العقار) على  سيجرى  الذي  (2122
الرسم) ذي  غوقالي  اقلي  املسمى 
وعقد) (41/41468 عدد) العقاري 
بساريخ حرر  فالحية  أرض   بيع 
 28)ف14اير)2122)املسواجد بالج اعة)
ص رو،) دائرة  العنوصر،) الت1ابية 
تاريخ من  ابسداء) ص رو   إقليم 
 9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 
منه،)من أجل سقي مساحة)1.6733 
هكسارا ل ائدة السيد ح اموش نور)
الدين والسيد عبد القادر ح اموش)
الحاملين لبطاقتي السعريف الوطنية)

.FB16551(و(CB79035
67
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1351

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

الرسم) ذي  ادريس  بالد  املسمى 

املسواجد) (F/21925 عدد) العقاري 

السبع) ايت  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) دائرة اي وزار كندر،) لجروف،)

سبس 14) (9 تاريخ) من  ابسداء) ص رو 

 2122 سبس 14) (19 غاية) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع الت1خيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1.6230)هكسارا ل ائدة)

عزيزة) والسيدة  امزيان  علي  السيد 

السعريف) لبطاقتي  الحاملين  امزيان 

.CB182113(و(CB165755(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1349

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املسمى دندون ايت حمي ذي شهادة)

بساريخ) (217 عدد) تحت  االسسغالل 

املسواجد بالج اعة) (2122 أبريل) (21

الت1ابية عين الشكاك،)دائرة اي وزار)

إقليم ص رو ابسداء)من تاريخ) كندر،)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

املنزلي) االسسع ال  أجل  من  منه،)

 2.41 املاشية وسقي مساحة) وإرواء)

عبد) ت احي  السيد  ل ائدة  هكسارا 

السعريف) لبطاقة  الحامل  العزيز 

.C117544(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1345

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

الرسم) ذي  البحي1  بالد  املسمى 

املسواجد) (F/16281 عدد) العقاري 

دائرة) امطرناغة،) الت1ابية  بالج اعة 

املنزل،)إقليم ص رو ابسداء)من تاريخ)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3.6132 

اح د) سالمة  السيد  ل ائدة  هكسارا 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C157692
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1344

العقارين) على  الذي سيجرى  (2122

عقد) ذي  السانوت  ايت  املس يين 

ذي) وبولوز  (159 ص) (137 شراء)

 41I41815 عدد) السح يظ  مطلب 

املسواجدين بالج اعة الت1ابية اغبالو)

إقليم ص رو) دائرة ص رو،) اقورار،)

إلى) (2122 9)سبس 14) ابسداء)من تاريخ)

غاية)19)سبس 14)2122)بحث علني في)

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االسسع ال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

1.9716)هكسارا ل ائدة السيدة حليم)

السعريف) لبطاقة  الحاملة  خديجة 

.CD187325(الوطنية

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1343

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ا) رقم  األرضية  قطعة  املسمى 

املسسخرجة من الرسم العقاري عدد)

ذي ات اقية شراكة بين) (17/61118

الج اعة الحضرية ل اس ومندوبية)

واكادي ية) ب اس  والرياضة  الشبيبة 

فاس لكرة القدم املسواجد بالج اعة)

اإلدارية) امللحقة  زواغة،) الت1ابية 

من تاريخ) إقليم فاس ابسداء) زواغة،)

9)سبس 14)2122)إلى غاية)19)سبس 14)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

باملاء) مسبح  تزويد  أجل  من  منه،)

ل ائدة) هكسارا  (1.51 وسقي مساحة)

أكادي ية كرة القدم ب اس في شخص)

م ثلها القانوني.

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1342

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املسمى بني عبد هللا ذي عقود شراء)

وعدد) (315 ص) (479 بعدد) مض نة 

  314 ص) (478 وعدد) (380 ص) (411

اغبالو) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 
إقليم ص رو) دائرة ص رو،) اقورار،)

إلى) (2122 9)سبس 14) ابسداء)من تاريخ)

بحث علني) (2122 سبس 14) (19 غاية)

بإنجاز) الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

ل ائدة) هكسارا  (1.0635 مساحة)

السيد ح دون اح د الحامل لبطاقة)

.C91656(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1340

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

عقد) ذي  ابراهيم  سيدي  املسمى 

أجل) من  السصرف  إثباب  ل يف 

ص) (573 بعدد) ض  امللكية  إقامة 

488)املسواجد بالج اعة الت1ابية عين)

إقليم ص رو) املنزل،) دائرة  ت كناي،)

إلى) (2122 9)سبس 14) ابسداء)من تاريخ)

بحث علني) (2122 سبس 14) (19 غاية)

بإنجاز) الت1خيص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

ل ائدة) هكسارا  (1.16 مساحة) سقي 

السيد بوكرين س ي1 الحامل لبطاقة)

.CB17215(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (21 بساريخ) (2022/1339

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

الرسم) ذي  ابراهيم  تزين  املسمى 

املسواجد) (41/29235 عدد) العقاري 

كندر،) اي وزار  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم ص رو) باشوية اي وزار كندر،)

إلى) (2122 9)سبس 14) ابسداء)من تاريخ)

بحث علني) (2122 سبس 14) (19 غاية)

بإنجاز) الت1خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

ل ائدة) هكسارا  (1.1911 مساحة)

السيد اوراغ مح د الحامل لبطاقة)

.C214127(السعريف الوطنية

75



عدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122)الجريدة الرسمية   17226

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1354) رقم 

سيجري) الذي  (2122 21)أغسطس)

ذي) بنو  جنان  املسمى  العقار  على 

وشهادة) (286 رقم) اإلدارية  شهادة 

اإلدارية رقم)676)املسواجد بالج اعة)

اح د،) بن  يوسف  سيدي  الت1ابية 

ابسداء) ص رو،) إقليم  ص رو  دائرة 

إلى غاية (2122 سبس 14) (9  من تاريخ)

19)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

وجلب) بئ1  بإنجاز  الت1خيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

1,2245)هكسارا ل ائدة السيد شوك)

عبد القادر الحامل لبطاقة السعريف)

.CB71469(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1357) رقم 

سيجري) الذي  (2122 23)أغسطس)

الرسم) ذي  بدر  املسمى  العقار  على 

املسواجد) (21/62581 رقم) العقاري 

دائرة) فسح،) بني  الت1ابية  بالج اعة 

من) ابسداء) تازة،) إقليم  تايناست 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (12  تاريخ)

في) علني  بحث  (2122 سبس 14) (21

بئ1) بإنجاز  الت1خيص  مشروع  شأن 

تزويد) أجل  من  منه  املاء) وجلب 

ل ائدة شركة) معصرة الزيسون باملاء)

HUILERIE(3(FRERES(SARL(AU)في)

شخص م ثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1324) رقم 
سيجري) الذي  (2122 17)أغسطس)

على العقار املسمى برقوق ذي الرسم)

املسواجد) (41/44139 رقم) العقاري 

دائرة) العنوصر،) الت1ابية  بالج اعة 

من) ابسداء) ص رو،) إقليم  ص رو 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

0,8362)هكسارا ل ائدة السيدة جهان)

القاصرين) ابنائها  نيابة عن  الدوزي 

هللا) فسح  وجنات  هللا  فسح  اح د 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CD205039
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1321) رقم 
سيجري) الذي  (2122 18)أغسطس)

 RIAD( -1-339 املسمى) العقار  على 

 13/177861 العقاري) الرسم  ذي 

الرامي) بي1  امبارك  باوالد  الكائن 

القنيطرة املسواجد بالج اعة الت1ابية)

القنيطرة،)امللحقة اإلدارية)6،)باشوية)

ابسداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)

إلى غاية (2122 سبس 14) (8  من تاريخ)

19)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)
املاء)منه من أجل سقي حديقة املنزل)

ل ائدة) هكسارا  (1,1161 مساحتها)

الحاملة) توفيق  لطي ة  السيدة 

.S216214(لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1322) رقم 

سيجري) الذي  (2122 18)أغسطس)

ذي) (356 رياض) املسمى  العقار  على 

الكائن) (30/7654 العقاري) الرسم 

املسواجد) قاسم  سيدي  ب دينة 

قاسم،) سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

سيدي) باشوية  (،4 اإلدارية) امللحقة 

ابسداء) إقليم سيدي قاسم،) قاسم،)

إلى غاية (2122 سبس 14) (8  من تاريخ)

في) علني  بحث  (2122 سبس 14) (19

شأن مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب)

غسل) أجل  من  منه  املاء) وجلب 

السيارات ل ائدة السيد سعيد خالل)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK133628
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1320) رقم 

سيجري) الذي  (2122 18)أغسطس)

على القطعة املس اة الدلي ة الكائنة)

بيع) عقد  ذات  بوعسة  عين  بدوار 

بالج اعة) (2119 يونيو) (29 بساريخ)

دائرة) تروال  قيادة  ازغي1ة،) الت1ابية 

من) ابسداء) وزان،) إقليم  الوحدة،)

غاية إلى  (2122 سبس 14) (8  تاريخ)

19)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من أجل سقي مساحة)1,11 

هكسارا ل ائدة السيدة مليكة ادليمي)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A658237
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2122/1294) رقم 

سيجري) الذي  (2122 12)أغسطس)

التهامي) دهس  املسمى  العقار  على 

العقاري) الرسم  ذي  مح د  بن 

بالج اعة) املسواجد  (13/13268

دائرة سيدي) الت1ابية أوالد احسين،)

احسين،) اوالد  قيادة  سلي ان،)

من) ابسداء) سلي ان،) سيدي  إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

0,3995)هكسارا ل ائدة السيد بوشتى)

السعريف) لبطاقة  الحامل  الغرباوي 

.GA6529(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2022/1293) رقم 

سيجري) الذي  (2122 12)أغسطس)

 19 الخي1) املسمى  العقار  على 

 13/26169 العقاري) الرسم  ذي 

املكرن،) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

بن نصور،) دائرة  املكرن،) قيادة 

من) ابسداء) القنيطرة،) إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

بنعي�شى) السيد  ل ائدة  هكسارا  (16

السعريف) لبطاقة  الحامل  الشكايري 

.G53839(الوطنية

83



17227 الجريدة الرسميةعدد)5733 - 17)ص ر)1444 )14)سبس 14)2122) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2122/1291) رقم 

الذي) (2122 12)أغسطس)

املسمى) العقار  على  سيجري 

الرسم) ذي  الحق  عبد  سيدي 

املسواجد) (R/12023 العقاري)

قيادة) املساعدة،) الت1ابية  بالج اعة 

سلي ان،) سيدي  دائرة  املساعدة،)

من) ابسداء) سلي ان،) سيدي  إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

السيد) ل ائدة  هكسارا  (3,4350

املزدهي1 عبد الكامل الحامل لبطاقة)

.GA121182(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2122/1291) رقم 
سيجري) الذي  (2122 12)أغسطس)

ذي) (11 بتهاج) املسمى  العقار  على 

 13/24715 العقاري) الرسم 
سوق) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 
سوق) قيادة  الغرب،) الثالثاء)

دائرة سوق الثالثاء) الغرب،) الثالثاء)

ابسداء) القنيطرة،) إقليم  الغرب،)

إلى غاية (2122 سبس 14) (5  من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

5,1482)هكسارا ل ائدة السيد اح د)

السعريف) لبطاقة  الحامل  بنعبو 

.GB9258(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2122/1295) رقم 

سيجري) الذي  (2122 12)أغسطس)

ذي) املركد  املسمى  العقار  على 

املسواجد) (R/21197 الرسم العقاري)

املناصرة،) الت1ابية  بالج اعة 

بن نصور،) دائرة  املناصرة،) قيادة 

من) ابسداء) القنيطرة،) إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

 5 أجل سقي مساحة) منه من  املاء)

هكسارات ل ائدة السيد قاسم ازراولة)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G451289
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ) ح.ج/2122/1292) رقم 

سيجري) الذي  (2122 12)أغسطس)

على العقار املسمى حدادة بقعة)2695 

 13/110088 العقاري) الرسم  ذي 

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد 

دائرة) (،5 امللحقة اإلدارية) القنيطرة،)

أوالد اوجيه،)إقليم القنيطرة،)ابسداء)

إلى غاية (2122 سبس 14) (5  من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

السيد) ل ائدة  هكسارا  (1,1181

لبطاقة) الحامل  الرزيوي  ابراهيم 

.B272191(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 
رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
ح.ج)2122/1266)بساريخ)5)أغسطس)
العقار)) على  سيجرى  الذي  (2122
الرسم) ذي  (»9 »اخالص) املسمى)
املسواجد) (30/19162 عدد) العقاري 
الخنيشات،) الت1ابية  بالج اعة 
ورغة،) دائرة  الخنيشات،) قيادة 
من) ابسداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  (2122 أغسطس) (25  تاريخ)
2122)بحث علني في شأن) 2)سبس 14)
مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
السيد) ل ائدة  هكسارا  (2.3320
املوعطي هللا العربي،)الحامل لبطاقة)

.GN22814(السعريف الوطنية
88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 
رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 12 بساريخ) (2122/1287 ح.ج)
الذي سيجرى على) (2122 أغسطس)
العقاري) بالرسم  الج اعي  العقار 
 29 اإلداري) )السحديد  (30/37766
سابقا()باملكان املسمى مزارع دوار اوالد)
الساللية) للج اعة  السابع  بنخليل 
اإلسسغالل) شهادة  ذي  (1 الشبانات)
رقم)46)بساريخ)11)ماي)2122)املسواجد)
بالج اعة الت1ابية بي1 الطالب،)قيادة)
الشراردة،) دائرة  الطالب،) بي1  تكنة 
من) ابسداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)
15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)
مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
1.6988)هكسارا ل ائدة السيد ال اللي)
الحامل لبطاقة السعريف) املصط ى،)

.G153508(الوطنية
89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (12 بساريخ) (2122/1289

األرض) على  سيجرى  الذي  (2122

املس اة) الدولة  ألمالك  السابعة 

رقم) إدارية  شهادة  ذات  القطعات 

1301)بساريخ)4)يوليو)2122)املسواجد)

الش الية،) عامر  الت1ابية  بالج اعة 

قيادة عامر الش الية،)دائرة القصيبة،)

من) ابسداء) سلي ان،) سيدي  إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

 4 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكسارا ل ائدة السيد ميلود الدمناتي،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G147889
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (12 بساريخ) (2122/1288

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ذي) (2649 بقعة) حدادة  املسمى 

 13/110042 عدد) العقاري  الرسم 

طريق) حدادة  بسجزئة  الكائن 

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  مهدية 

دائرة) (5 اإلدارية) امللحقة  القنيطرة،)

أوالد اوجيه،)إقليم القنيطرة،)ابسداء)

إلى غاية (2122 سبس 14) (5  من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)
املاء)منه،)من أجل سقي حديقة املنزل)

بالسنقيط) هكسارا  (1.1161 مساحتها)

الحامل) ل ائدة السيد أح د الهدي،)

.G254123(لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (12 بساريخ) (2122/1286

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

ذي) (2523 بقعة) حدادة  املسمى 

 13/109922 عدد) العقاري  الرسم 

طريق) الحدادة  بسجزئة  الكائن 

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  مهدية 

دائرة) (،5 امللحقة اإلدارية) القنيطرة،)

أوالد اوجيه،)إقليم القنيطرة،)ابسداء)

إلى غاية (2122 سبس 14) (5  من تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل سقي حديقة املنزل)

ل ائدة) هكسارا  (1.1191 مساحتها)

عوي ي،) وناهد  رشيد  هيبة  السادة 

الحامالن لبطاقتي السعريف الوطنية)

.G241295(و(G168993
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) (12 بساريخ) (2122/1285

العقار) على  سيجرى  الذي  (2122

املطلب) ذي  الرميلة  املسمى خ يس 

بقبيلة مخسار) الكائن  32933ر  عدد)

اع ارات) دوار  غيات  اوالد  فرقة 

قسم (1 األرا�شي) ضم   منطقة 

بالج اعة) املسواجد  (7 وب) أو 

بهت،) قيادة  ارميالت،) الت1ابية 

من) ابسداء) قاسم،) سيدي  إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل سقي مساحة)11 

بناني،) زبيدة  السيدة  ل ائدة  هكسارا 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G33144
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 

لسبو) املائي  الحوض  وكالة 

بساريخ (2122/1284 ح.ج)  رقم 

الذي سيجرى) (2122 أغسطس) (12

مرجان) املسمى  العقار  على 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  (242

بالج اعة) املسواجد  (71/7716

امللحقة) سلي ان،) سيدي  الت1ابية 

باشوية سيدي سلي ان،) (1 اإلدارية)

من) ابسداء) سلي ان،) سيدي  إقليم 

غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)

15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)

مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

من أجل غسل السيارات) منه،) املاء)

ل ائدة السيد عبد القادر اليوس ي،)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA12449
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أغسطس) (15 بساريخ) (2022/1283
العقار) على  سيجرى  الذي  (2122
عدد) العقاري  بالرسم  الج اعي 
اإلداري) )السحديد  (30/37766
مزارع) املسمى  باملكان  سابقا() (29
للج اعة) السابع  بنخليل  اوالد  دوار 
شهادة) ذي  (1 الشبانات) الساللية 
فاتح) بساريخ  (77 رقم) اإلسسغالل 
بالج اعة) املسواجد  (2122 يونيو)
تكنة) قيادة  الطالب،) بي1  الت1ابية 
الشراردة،) دائرة  الطالب،) بي1 
من) ابسداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  (2122 سبس 14) (5  تاريخ)
15)سبس 14)2122)بحث علني في شأن)
مشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة سقي  أجل  من  منه،)  املاء)
 2)هكسارا ل ائدة السادة عبد الرزاق)
الحامالن) العامري وخلي ة العامري،)
 GK45737(لبطاقة السعريف الوطنية

.GK59352(و
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الفصل الثالث : ينشر مشروع هذا القرار في الجريد الرسمية.
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